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Dvesto rokov od narodenia Jozefa
Miloslava Hurbana
(19. marca 1817 – 21. februára 1888)
Pred dvesto rokmi sa v Beckove narodil Jozef Hurban. Tak ho pokrstil jeho
otec, miestny evanjelický farár. Meno
Miloslav prijal až v mladosti, symbolicky na Devíne v roku 1836, v kruhu
štúrovskej mládeže.
Po štúdiach na Mestskej škole v
Trenčíne a na Evanjelickom lýceu v
Bratislave, bol v roku 1840 vysvätený
za kňaza. Brezová bola jeho prvým pôsobiskom. Ešte pred ukončením štúdia
prišiel na veľkonočné prázdniny r. 1840
do našej obce a kázal namiesto domáceho farára Pavla Marečka. Predkovia ho
chválili a ponúkli mu, aby sa po skúškach vrátil. Hurban tak urobil a od 16.
júna toho roka začal tu slúžiť ako kaplán. Vystriedal Tomáša Hroša, vyvoleného za farára v Bukovci. Hurbanov,
históriou nedocenený principál Mareček (v r.1817 zozbieral 100 zlatých
na bratislavské a modranské lýceum,
ďalších 50 zlatých na bratislavské aj v
r.1835) bol už starý pán, ale Hurban s
ním mohol diskutovať napr. o filozofii
Johanna Fichta (1762 – 1814), nadšeného idealistu a romantika nemeckej
školy. Mareček bol totiž jeho žiakom
a doma ho mal vo svojej knižnici. Ako
neskoršie mladý kaplán priznal, tak
rozhovory s Marečkom ho „blažievali“,
lebo jeho učiteľom filozofie na lýceu
bol Michal Greguš (1793 – 1838), tiež
Fichteho žiak.
Na brezovskej fare mal teda Hurban
dobré podmienky pre ďalší intelektuálny i duchovný rast. Usilovne študoval,
písal verše i prózu, v roku 1842 zostavil
a vydal prvý ročník literárneho almanachu Nitra. Žalostil nad nedobrou si-

tuáciou v národe
„Zmŕtvené těžkým snem leží Slowenstwo,
Synowé Nitry k Nitře se neznají,
Minulé Sláwy blesky obledají,
šlepěji dedú nekráčí potomstwo –
I chtělby snú těch zpěwec rwáti,
I chtělby z hrobú žiwot wywolati!“
Ukážka je fragmentom z epickej
básne Osudowé Nitry, ktorú tiež napísal v Brezovej do spomínanej ročenky.
Okrem toho v roku 1840 mu tlačou vyšla Řeč pri posvěcovaní školy na Košariskách (učil sa v nej aj M. R. Štefánik)
a dopísal Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách. Treba
dodať, že to bolo dva roky pred prijatím
rozhodnutia o uzákonení spisovnej slovenčiny v Hlbokom.
Hurban pôsobil v Brezovej iba tri
roky. No i za taký krátky čas dokázal
ako zapálený vlastenec a „muž činu“
veľa. S „výborne učeným pánom učiteľom Karolom Sucháčom“ založil
nedeľnú školu, spolok miernosti a čitateľský spolok. Sám k tomu v Slove
o spolkoch napísal: „Hlavné prekážky
vyvinovania sa ľudstva k dokonalosti
sú obmedzenosť ducha a nevedomosť
vlastného poslania na svete. Na ceste
k tomu však stojí „potvora tisíc hlavá pálenka! To jest nápoj vypaľovaný, ktorý ohňom pekelným žne bližšie k peklu
a záhube… Slováci! Čítajte knihy a presvedčte sa o pravde týchto slov, zaraďte
sa medzi národy, ktoré by dačo vyššieho
a slávnejšieho vykonali, lebo inak budete na trápenie večne odkázaní...“
Agilný kaplán zoznámil sa aj so známym národovcom, brezovským rodá-
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Privítanie
Už mi štíty Tatier pred očami stoja,
dolu v ich údolí je kolíska moja.
Tak som po nej túžil v ďalekej cudzine,
teraz ma už drahá rodina privinie.
Pozdravte ju, vánky, nech sa upokojí,
po rozlúčke dlhej budeme už svoji.
Matka-Tatra hrdo dvíha sa do krásy,
keď smutného syna z cudziny víta si.
Pýta sa ho: „ Syn môj, nad čím smútiš
zasa?“
„Že nad mojou vlasťou búrka strháva sa.“
Zdola víchor letí, orol hľadá skrýšu,
nad tvojimi štítmi čierne oblaky sú.
Ešte tvoje skaly víchriciam sa bránia,
už sa ženú ďalšie zvečera i zrána.
Ak hrom z divých mračien udrie do
junáka –
jedno verné srdce darmo ktosi čaká.
Vzíde tichý smútok nad vlasťou premilou
a Ty, Tatra svätá, budeš mu mohylou.
Ľudovít Štúr

kom Samuelom Jurkovičom (neskorším
svokrom). Pomohol mu zorganizovať i
prvé slovenské divadelné predstavenie
5. augusta 1841 v neďalekom Sobotišti.
Práve cez Jurkoviča spoznal Brezovčanov ešte lepšie. Vážil si ich odbojný
postoj, hrdosť a neústupnosť, vlastnosti podobné aj jeho tvrdej náture. Tie sa
mu neskôr stali oporou i povzbudením
v zápase za národ. Mentalite našich
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predkov veril natoľko, že ich v rozhodujúcich momentoch národného pohybu vedel získať pre seba a pre odboj.
Treba pripomenúť aj ďalšiu zaujímavosť, súvisiacu s pobytom Hurbana
v Brezovej. Tu sa začal zaoberať myšlienkou úradnej slovenčiny. V liste
Jankovi Franciscimu 9. februára 1843
napísal, že „sme Slováci a túto individuálnosť nemáme zapierať“. Na list reagoval v Bratislave Ľudevít Štúr tak, že
zvolal 14. februára 1843 zhromaždenie
jemu oddaných študentov, na ktorom
bolo prijaté uznesenie o slovenčine.
Neskoršie tento dátum označil Samo
Bohdan Hroboň ako „deň vzkriesenia
slovenčiny“. No a ako to poznáme zo
školského dejepisu, tak 11. - 16. júla
toho istého roka uzákonili Štúr, Hodža
a Hurban spisovný jazyk na hlbockej
fare, kde posledne menovaný prijal po
odchode z Brezovej miesto farára.
Tu sa treba opäť vrátiť k počiatkom
pobytu Hurbana u nás. Pred Vianocami 1840 napísal z brezovskej fary A.
H. Škultétymu: „Príchodom na Brezovú som šťastný krok urobil. Zo dňa
na deň vždy viac a viac rastie dôvera a
láska mojich Slovákov brezovských ku
mne. Kázeň povedanú nedávno pri posväcovaní školy v Košariskách, našich
kopaniciach, chcú dať vytlačiť. Robia
zbierku na tlačiarske výdavky… V kázni
som veľa hovoril o národnosti; tí ľudia,
div že ma nezjedli. Na druhý deň bola
celá Brezová mojich rečí. Také správy
sa šíria, že ak by ma nejaká cirkev chcela vyvoliť, nepustia ma, a stanovia mi
plat. No vidíš, čo mám viac chcieť nad
túto lásku?! Moje kázne len tak hltajú,
ženičky mi koláče nosia do kostola.
Ach, šťastný krok som urobil. Uvidím,
ako to pôjde ďalej…“ Tu a teraz ale
teda právom patrí otázka: Prečo Hurban
po troch rokoch odišiel z Brezovej do
Hlbokého?
Vec bola a zostala aj pre históriu
dosť nepoznaná. Naši predkovia si po
penzionovaní Marečka pozvali za farára v roku 1844 Tomáša Hroša z Bukovca! Prečo nie Hurbana? Voľbu postavili na latentnej podmienke, že zvolia
toho kňaza, ktorý si zoberie za manželku jednu z piatich dcér končiaceho
Marečka a spolu s ňou starého pána
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doopatruje!? Hurban, ktorý sa v tom
roku rozhodol pre Aničku Jurkovičovú, túto podmienku neprijal, zato Hroš
si najstaršiu principálovu dcéru zobral.
Potom, až do smrti v roku 1874, bol
obľúbeným brezovským farárom, no
medzi ním a Hurbanom vznikol napätý vzťah. Ten začal zo strany Miloslava
už skôr, lebo Tomáš, inak obdivovateľ
a prívrženec Štúra, nebol za spisovnú
slovenčinu, ale zostal pri slovakizovanej češtine. A nepodporil ani ozbrojený
boj v revolúcii 1848, za čo ho Hurban
označil „zradcom a maďarónom“, čo
však nezodpovedalo skutočnej pravde.
Nakoniec zavŕšením tohto nie dobrého
vzťahu bol Hurbanov negatívny impulz, keď v roku začínajúcej výstavby
nového brezovského kostola na Fortni
(1868-1873) ako superintendent presvedčil Košarišťanov aby sa cirkevne
osamostatnili, založili si vlastný zbor a
postavili kostol. To všetko sa v rokoch
1870 - 72 aj stalo!
Hurban teda v lete 1843 z Brezovej
definitívne odišiel. Hoci zatrpknutý,
rozumný vzťah k mestečku a okoliu si
zachoval aj naďalej, ba posilnil ho rodinným zväzkom so Samuelom Jurkovičom, ktorého dcéru Aničku si vzal 7.
októbra 1845 za manželku. Písal o tom:
„Ženu mám milú a dobrú, ktorá pre
slovanstvo znášala prenasledovanie,
nedostatok a biedu ako i ja. Na rozkoš
nie sme naučení, a tak sme na hlbockej
fare spokojní.“ Pre zaujímavosť treba
ešte uviesť, že v roku 1856 bol Hurban
v Krajnom konfirmačným otcom Pavla
Štefánika (1844-1913), budúceho otca
M. R. Štefánika, ktorý sa potom s jeho
výraznou podporou stal prvým košariským farárom. Táto poznámka je dôležitá, lebo niet najmenšieho dôkazu, že by
bol slobodný Hurban (ako sa tradovalo)
krstným otcom Pavla Štefánika. Až na
jeho konfirmácii v Krajnom, po dohode
s Pavlom Štefánikom starším, zastúpil s
manželkou Annou, už zosnulých krstných rodičov jeho syna.
Je známe, že Hurbanova životná aktivita vyvrcholila v rokoch 1848/49. Už
v marci 1848, po Jozefskej schôdzi v
Hlbokom, vydal ohlas k národu Bratia,
Slováci!, napísal revolučnú báseň Bije
zvon slobody a 28. apríla 1848, pred

dom organára Martina Šašku na brezovskom rínku, zvolal zhromaždenie podjavorinského ľudu. K tritisíc prítomným z
23 obcí vyhlásil: „Ak neukážeme niečo
veľkého teraz, stratíme storočie a kliatba zaľahne na hroby naše“. Potom jeho
mladí prívrženci Ľudevít Šulek a Daniel Bórik prečítali Žiadosti slovenského
národa v stolici Nitrianskej, ktorými
sa naši predkovia domáhali politických,
sociálnych a národných práv, potom 10.
mája 1848 opäť prednesených na celonárodnom zhromaždení v Liptovskom
Sv. Mikuláši-Ondrašovej. Toto bol verbálny začiatok, aby potom, po vyhlásení neposlušnosti uhorskej vláde v Myjave (19. septembra 1848), viedol Hurban
ako predseda SNR (pod velením českých dôstojníkov), prvú fázu ozbrojeného boja, v ktorom Brezová priniesla
značné obete na majetku i na životoch.
„Bol to záblesk budúcnosti našej“, napísal Mikuláš Dohnány a história to
ocenila ako významný impulz k ďalším
bojom. Chotár Brezovej na Prietržskej
sa stal prvým bojiskom slovenských
dobrovoľníkov v meruôsmych rokoch.
Tu sa zrodilo aj prvé víťazstvo našich
sedliakov a garbiarov, tu začali volať
bojovníkov revolúcie „hurbanovci či
hurbanisti“ a tu vykopali i prvé hroby
obetí. Brezovčanov Martina Potúčka,
Jána Ďurkoviča, Jána Viciana a Košarišťana Štefana Fošku pochoval 23.
septembra sám J. M. Hurban za prítomnosti Ľ. Štúra. Dnes na tomto mieste v
strede cintorína stojí Dejinný pamätník
od Dušana Jurkoviča, so symbolickými
hrobmi padlých a zaslúžilých v kontinuite rokov 1848/1918/1944.
Po dramatických udalostiach v Brezovej, cez vypálenú Starú Turú a Lubinu, bojisko U Klasovitých - Myjave, sa
postupne oheň povstania rozrástol po
celom Slovensku… Ľud tak napĺňal
Hurbanov odkaz: „S mŕtvou národnosťou národ je umretý, keď ona obživne
i on k Sláve letí a sláva národa hodna
je obetí“. Z uvedených Hurbanových
životopisných údajov, súvisiacich s našim mestom a Myjavskom vôbec, dá sa
vydedukovať, že jeho život „zvonil činmi“. A ak sú „činy“ uznávaným „schodišťom k podlažiam“, treba sa nám ešte
väčšmi zamyslieť nad odkazom tohto,
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v našich slovenských pomeroch určite
velikána. Človeka, ktorý svoj život a
vôľu obetoval národu.
Siahnime po jeho dielach ako Olejkár, Od Silvestra do Troch kráľov, Slovenskí žiaci, Gottšalk či po životopise
Ludevít Štúr. Spoznajme aspoň časť z
jeho poézie a zápalistej publicistiky,
v ktorej pokračoval i po prehratej revolúcii. Publicistiky nielen svetskej,
ale i cirkevnej (tej obrannej v duchu
cisárskeho Patentu z r. 1859 proti unionistom, ale aj v rámci Patentu!), lebo
Hurban bol síce nielen vodcom a večným bojovníkom, ale i kňazom, ktorý
zvestoval aj Božie slovo! Naozaj sa
vyplatí do všetkého začítať, aby sme s
prekvapením zistili, aké zaujímavé boli
a súčasne sú jeho myšlienky zo seriálu
článkov „Čomu nás učia“, po napísaní
ktorých, ako náš prvý politický väzeň,
sedel vo väzení (1869). Jeho uvažovaniu bolo treba správne rozumieť, vtedy i dnes a nie ho účelove zneužívať.
Napríklad za jeho antisemitizmus, dnes
jednými (len) chválený a druhými (len)
odsudzovaný! U neho platí viac ako
inde Homérova aurea mediocritas, teda
zlatá stredná cesta, tak prepotrebná k
spravodlivému hodnoteniu jeho titanského diela.
Aj toho literárneho, napríklad lyricko-epickej skladby Korytnické poháriky. V poslednom verši poháriku
Divadlo duchov nad Tatrami kritizuje
Hurban nedostatky a neresti slovenského života. Duchov všetkých slovenských krajov necháva priletieť do
Tatier, aby sa na sneme dohodli na tom,
ako treba viesť ľudí k svornosti a činorodosti, bez ktorej nemôže rozvinúť
nijaký národ. A tak duch Tatier na pomyselnom sneme vyhlasuje:
„Po sto rokoch
v nových vekoch
dané je nám žitia zas!
Čože naplat ak lenivieť
budeme a plano hlivieť
v týchto tichých sedliskách.“
Nadčasové, však? Treba si to pripomenúť, lebo dnes sa kdekto bije do pŕs
ako roduverný Slovák, väčšinou však
je to len prázdna verbálna deklamácia.
Našu zanietenosť, v duchu hurbanovskom, a potom i v náväznom štefáni-
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kovskom, musí sprevádzať aj náležité
poznanie a z neho vyvodená múdrosť
i cieľavedomá činorodosť pre obecné
blaho.
Ešte treba pripomenúť, že primerané oboznámenie sa so životom a dielom
J. M. Hurbana možno získať aj zo slovenskej beletrie iných autorov. Najznámejšie sú romány vzácnej ženy Anny
Lackovej Zory: Anička Jurkovičová a Z
čírej lásky. Pre mládež je určená kniha
Jozefa Horáka Leteli sokoli nad Javorinou a dobrá je i črta z Hurbanovho
života v knihe Tomáša Winklera Kto
proti osudu. Odbornej literatúry je však
ďaleko viac: M. Dohnány, D. Rapant, S.
Š. Osuský, K. Goláň, I. Kusý, O. Mrlian, F. Rutkay, Ju. Bodnár, A. Matuška,
R. Brtáň, E. Várossová Ju. Mesároš, J.
Hučko… Vysoko vyčnieva Dúchanie
do pahrieb od V. Mináča.
Hurban bol najoddanejším Štúrovym priateľom a spolubojovníkom.
Týči sa medzi najvýznamnejšími postavami našich novodobých dejín. K
jeho intenzívne prežitému životu patrí
aj táto, stále aktuálna myšlienka:
„Nechcem ja taľafatkárov,
chýrnikov a novinkárov,
potmehúdskych šibrinkárov!
Pokým ty sám sa nevzkriesiš –
darmo vykúpenie,
otroctva zbavenie,
darmo aj o pomoc, synak, prosíš“.
Čo dnes pripomína pamiatku J. M.
Hurbana v Brezovej pod Bradlom? Fara
na Fortni, v ktorej žil, sa nezachovala. Poniže stojí „nová“ budova z roku
1911, na stene ktorej je pamätná tabuľa farára, básnika a národného buditeľa
Jána Pravoslava Lešku. Odhalená bola
v roku 1933 pri stom výročí jeho narodenia. Jemu, Leškovi, pripadla česť v
roku 1888 Hurbana v Hlbokom pochovať.
Ani evanjelický kostol nie je ten pôvodný, tolerančný z roku 1783, ale na
jeho mieste stojí „súčasný“, postavený v
roku 1874; z toho pôvodného, v ktorom
kázal aj J. M. Hurban, boli do „nového“ premiestnené organ majstra Šaška,
kazateľnica a oltár (v roku 1930 nahradený novým). Svojim spôsobom teda aj
tieto artefakty sú chrámovou pamiatkou
na Hurbana… Povestný brezovský „rí-

nek“ (Námestie generála M. R. Štefánika od r. 1990) s Pomníkom slobody a
bustou J. M. Hurbana (J. Sládek, F. Motoška, 1933), neevokuje len trojročnú
kaplánsku činnosť a potom i revolučnú
agitáciu J. M. Hurbana, ale aj zamyslenie nad tým, čo toto naše obecné Fórum
z historického hľadiska znamená. Veď
tu sa, v dejinách mesta, odohralo toľko
významných dejov, hlavne hurbanovských, na zhodnotenie ktorých by nám
nestačila ani ďalšia prednáška!
V krátkosti: Tou najvýznamnejšou udalosťou, boli práve Hurbanom
v Brezovej vyhlásené 28. apríla 1848
Nitrianske žiadosti. Svedčí o tom pamätná tabuľa na Šaškovom dome, s pripomienkou hraného divadla štúrovcov
(navrhol ju D. Jurkovič, 1928)… Ďalej
je to Mohyla padlých v extraviláne na
Prietržskej (D. Jurkovič, 1948)… Umelecky najhodnotnejším je spomínaný
Dejinný pamätník na cintoríne (1948),
navrhnutý tvorcom bradlianskej mohyly architektom Jurkovičom už v roku
1944. Stojí približne na mieste, kde
Hurban padlých povstalcov z Prietržskej pochoval 23. septembra 1848, teda
deň po ich smrti… Námestie od Osuského ulice uzatvára klasický Pamätník
odboja so súsoším Víťazstvo (Vojtech
Baďura, 1970), ktorý pripomína návštevníkom revolučnú minulosť Brezovej v rokoch meruôsmych.
Peter Uhlík

Niet slobody kde niet vzdelania a
charakteru… Konanie dobra!
Toť kameň múdrosti… Teraz ide
o to, premeniť duše, a to bude nové
víťazstvo, ktoré musíme dobyť,
pretože akýkoľvek ďalší pokrok
závisí od tejto činnosti.

Láska je jeden z najurčitejších,
najkrajších plodov mojej duše
nesmie však byť ojedinelým, ani
cieľom. Tým môže byť jedine
úsilie: mravným, aby mravnosť
bola prehĺbená, teda intelektuálnym
zdokonaľovaním viesť harmónie
seba so zákonmi sveta.
M. R. Štefánik
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Čo Hurban začal, to Štefánik dokončil.

(Hurbanov pomník v Novom Meste nad Váhom a dve tradície v službách národnej ideológie)
V tomto roku si pripomíname 200.
výročie narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana, evanjelického kňaza, spolukodifikátora spisovnej slovenčiny,
bojovníka za sociálne a národné práva slovenského ľudu, vodcu prvého
slovenského povstania z roku 1848.
Tento príspevok si nekladie za cieľ
prezentovať čitateľom život a dielo
tejto osobnosti, ale snaží sa ukázať,
ako bol Hurban posmrtne, v pozícii národného symbolu, prepájaný
s ďalším významným symbolom
Milanom Rastislavom Štefánikom,
ako dochádzalo k prelínaniu hurbanovskej a štefánikovskej tradície
a k využívaniu tohto fenoménu pre
potreby národnej, resp. národnoštátnej ideológie v medzivojnovom období.
Hoci sa obyvatelia Hlbokého,
obce, v ktorej prežil Hurban podstatnú časť svojho života, usilovali
o postavenie jeho pomníka, prvenstvo nakoniec nepatrilo Hlbočanom,
ale Novému Mestu nad Váhom.
Miestny odbor Matice slovenskej
v Novom Meste chcel pôvodne odhaliť iba pamätnú tabuľu na Hurbanovom rodnom dome v neďalekom
Beckove. Viaceré okolnosti však
nakoniec prispeli k tomu, že v roku
1928 bol v Novom Meste postavený
a odhalený pomník J. M. Hurbana,
zatiaľ čo pamätnú tabuľu odovzdali
verejnosti až o rok neskôr. Nakoniec
sa v roku 1929 svojho pomníka dočkali aj obyvatelia Hlbokého: v tejto
malej záhorskej obci stojí dodnes
pred evanjelickým kostolom monumentálny pomník, ktorý je dielom
akademického sochára Miroslava
(Frica) Motošku. Zobrazuje Hurbana ako kňaza, v tradičnom farárskom rúchu.
Keď matiční funkcionári v No-

vom Meste nad Váhom, medzi nimi
aj známa spisovateľka Ľudmila
Podjavorinská, zadávali objednávku
sochárovi Jozefovi Pospíšilovi, prízvukovali mu, že nechcú pomník J.
M. Hurbana ako duchovnej osoby,
ako kňaza, ale ako bojovníka, teda
vodcu slovenského povstania z roku
1848. Pospíšil žiadosti vyhovel, hoci
v porovnaní s Motoškovým stvárnením vytvoril komornejšie dielo: Hurbanovo mramorové poprsie, ovenčené vavrínovým vencom, umiestnil
na travertínový stĺp. Do tohto podstavca bola umiestnená prsť odobratá z neďalekého staroturianskeho
bojiska, na ktorom sa 27. septembra
1848 odohrala jedna z bitiek hurbanovských povstalcov, ale aj zemina
z bojísk prvej svetovej vojny, na ktorých bojovali československí legionári. Týmto symbolickým aktom sa
mala zdôrazniť kontinuita protimaďarského odboja z rokov 1848/1849
s odbojom proti Rakúsko-Uhorsku
počas svetovej vojny. Regionálna
tlač, ktorá o slávnosti odhaľovania
tohto pomníka podrobne referovala, nezabudla prízvukovať: „Aby
bolo naznačené, že Hurban bol prvý
v rade našich bojovníkov za slobodu, vložená je do pomníka [aj] zem
od Zborova, Vouzier a z Dossa Alta,
kde bojovali naši legionári.“
Samotná slávnosť odhalenia pomníka sa uskutočnila 21. októbra
1928, osobnosť J. M. Hurbana tak
bola symbolicky vtiahnutá do osláv
10. výročia vzniku Československej
republiky. Slávnosť otvoril predseda
miestneho matičného odboru Rudolf
Markovič, ktorý patril počas prvej
republiky k najvýznamnejším osobnostiam Nového Mesta. V rokoch
1918/1919 stál na čele štátneho prevratu ako predseda miestnej Sloven-

skej národnej rady. Jeho manželka
Viera, rod. Hurbanová, bola dcérou
Svetozára Hurbana Vajanského,
teda vnučkou Jozef Miloslava Hurbana. Len na okraj pripomínam,
že počas svojich pražských štúdií
bývala u Masarykovcov, s Alicou
Masarykovou udržiavala priateľské
kontakty aj po tom ako sa vydala.
V medzivojnovom období zavítala
prezidentova dcéra, predsedníčka
Čs. Červeného kríža, aj do Nového
Mesta. O jej návšteve v rodine Markovičovcov svedčí pamätná tabuľa umiestnená na fasáde ich domu,
ktorý dodnes stojí na novomestskom
námestí.
V mojom rozprávaní sa však
vrátim k samotnému odhaľovaniu
Hurbanovho pomníka. Slávnosti
sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia
široko rozvetvenej hurbanovskej
rodiny. V prvom rade spomeniem
básnika slovenskej moderny Vladimíra Roya, Hurbanovho vnuka „po
praslici“ (jeho matka Božena, rod.
Hurbanová, sa vydala za ev. kňaza
Pavla Petra Roya, pôsobiaceho na
Starej Turej a v Púchove). V. Roy
je známy aj ako autor poézie venovanej pamiatke M. R. Štefánika,
jednu zo svojich básní dedikoval
Hurbanovi a predniesol ju na slávnosti. Druhým významným Hurbanovým vnukom, ktorý sa odhaľovania pomníka zúčastnil, bol diplomat
Vladimír Hurban, v tom čase čs.
vyslanec v Káhire: syn Svetozára
Hurbana Vajanského, známeho svojimi panslavistickými a rusofilskými názormi, však v otázke slovanstva zaujímal oveľa pragmatickejšie
a racionálnejšie stanovisko, keď sa
jednoznačne postavil na československé stanovisko.
Jeden z hlavných rečníkov na
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slávnosti, popredný činiteľ ústredia
Matice slovenskej z Martina, Štefan
Krčméry, vo svojom prejave zdôraznil, že Hurban bol „predstaviteľ prvého prejavu vôle slovenského národa k slobode, prvý zdvihol zbraň na
vydobytie slobodného slovenského
života, súc tak predchodcom víťazného boja Štefánikovho“.
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia a príslušníci rôznych spolkov,
úradov a inštitúcií, v tomto kontexte
je však dôležité, že na ňom boli prítomní aj legionári. Prepojenie hurbanovskej a štefánikovskej tradície sa
dialo na rozličných úrovniach symbolickej komunikácie, nielen načasovaním slávnosti na október, kedy
sa už tradične pripomínal vznik republiky, či v slávnostných prejavoch
rečníkov, prízvukujúcich myšlienku, že to, čo Hurban v roku 1848
začal (t. j. boj za oslobodenie svojho
národa), to Štefánik v roku 1918 dokončil. Vytvárala sa tak národnoideologicky motivovaná ilúzia kontinuity medzi „prvým“ (Hurbanovým) a
„druhým“ (Štefánikovým) odbojom.
Aj keď pripustíme, že táto rétorika
nemusela byť každému účastníkovi
slávnosti dostatočne zrozumiteľná,
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bežný občan zrejme chápal rituálnu
stránku oslavy, keď sa legionári zúčastnili kladenia vencov k pomníku:
každému muselo byť jasné, že legionári, účastníci „druhého“ odboja,
tak vzdávajú oficiálnu úctu vodcovi
„prvého“ odboja.
Toto prepojenie medzi Hurbanom
a Štefánikom sa nám dnes môže
zdať tak trochu bizarné alebo umelé,
no v kontexte rozvíjania lokálnych,
regionálnych a národných tradícií
podbradlianskeho a podjavorinského regiónu bolo úplne logické.
Koniec koncov, v kruhu štefánikovskej rodiny sa pamiatka na Hurbana
a hurbanovské povstanie pestovala
veľmi intenzívne. Netreba zabúdať,
že prvé náznaky takéhoto verejného
narábania s historickými symbolmi
sa objavili už v roku 1919. Keď vo
februári 1919 vstúpili čs. vojenské
jednotky do Bratislavy, prisahali na
zástavu hurbanovských dobrovoľníkov z roku 1848 a napr. na slávnosti
sadenia pamätných líp v Trenčíne
v tom istom roku synovec Ľudovíta Štúra, známy právnik a predseda
trenčianskej Slovenskej národnej
rady Karol Štúr, označil Hurbana za
prvého a popredného bojovníka za

slobodu národa. Priam symbolické
bolo, že táto trenčianska slávnosť sa
konala 4. mája 1919.
Je príznačné, že prepojenie obidvoch tradícií sa zintenzívnilo napr.
v čase ohrozenia ČSR v roku 1938:
pri príležitosti sokolského zletu,
ktorý vyznel ako manifestácia na
ochranu republiky, sokolské delegácie navštívili na Slovensku viaceré
pamätné miesta, prišli sa pokloniť
aj pamiatke Hurbana v Hlbokom
a Štefánikovej pamiatke na Bradle.
Oboch národných hrdinov si osvojil
a symbolicky využíval aj protifašistický odboj počas druhej svetovej
vojny. V tejto súvislosti stačí pripomenúť existenciu pancierových vlakov Hurban a Štefánik, či viacerých
partizánskych jednotiek pomenovaných po týchto dvoch osobnostiach.
Istú symboliku možno vidieť aj v
tom, že tvorca Štefánikovej mohyly
na Bradle, architekt Dušan Jurkovič, bol oficiálne poverený aj navrhnutím nového, veľkorysejšieho
náhrobného pomníka J. M. Hurbana
na cintoríne v Hlbokom, ktorý bol
napokon postavený v rokoch 1948
– 1949.
Peter Macho

UMENIE DIPLOMACIE M. R. ŠTEFÁNIKA
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici už druhý rok pripravuje pre verejnosť
zaujímavé podujatia pod názvom „Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou“.
V rámci stretnutí sa majú možnosť záujemcovia stretnúť s osobnosťami vedeckého,
kultúrneho a spoločenského života a dozvedieť sa množstvo zaujímavostí. Prvé tohtoročné stretnutie uviedol prednáškou „Umenie diplomacie Milana Rastislava Štefánika“ Mgr. PhDr. Pavol Kanis CSc., 25. januára 2017.
Prednáška s besedou voľne nadväzovala na jeho vystúpenie spred 4 rokov, na prezentáciu jeho dokumentárneho filmu „Príbeh hrdinu – Vlasť“. Prednáška poskytla zúčastneným množstvo informácii, v rámci ktorých lektor porozprával o okolnostiach,
za ktorých sa Štefánik stal diplomatom, o vzťahu trojice štátnikov Masaryk – Beneš –
Štefánik, o zaujímavých vzťahoch Štefánikovho života, …“Odhaľovať životný príbeh
jednej z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia, ktorého životné krédo
„Veriť – pracovať – milovať“ najlepšie vystihuje jeho nezlomnú vôľu, bystrý intelekt,
odvahu čeliť prekážkam, ale aj veľké srdce bijúce nielen za rodinu, ale aj za vlasť“ –
zhrnul na záver stretnutia riaditeľ Stredoslovenského múzea PhDr. Roman Hradecký.

Demokracia,
to znamená myslieť
skôr, než jednáš, či tým
nepoškodzuje blížneho,
rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie
rozprávať, ale problémy
riešiť. Demokracia je
organizovaná myšlienka,
to je idea proti chaosu.
Chcem prispieť i ja –
v tom úsilí vidím moju
oddanosť, lásku k
môjmu národu a k bytostiam, ktoré sú a budú mi
večne milé.
M. R. Štefánik
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4. MÁJ 2017 DOMA A VO SVETE
Príhovor prof. Dušana Bakoša
v Bratislave
Vážení a vzácni hostia, vážení spoluobčania,
v týchto rokoch si postupne pripomíname 100
rokov od viacerých udalostí spojených s 1. svetovou vojnou a s formovaním a presadzovaním
ideí ČeskoSlovenského štátu. Štátu, na vzniku
ktorého mal Milan Štefánik podiel nie menší,
ako Tomáš Masaryk. Politické rokovania Masaryka za vojny s predstaviteľmi spojencov by
neboli viedli k ničomu, keby nezavážil argument
armády, ktorú vybudoval Štefánik. Otázka vytvorenia autonómneho čs. zahraničného vojska ako
rozhodujúceho výrazu vôle Slovákov a Čechov
po národnej slobode a prvého kroku pre uznanie budúceho samostatného ČeskoSlovenského
štátu, bola od začiatku jedným z najdôležitejších
cieľov ČSNR. Z jej poverenia sa M.R. Štefánik,
vtedy už s významnými vojenskými úspechmi,
zapojil do diplomatických rokovaní o ustanovení
samostatnej česko-slovenskej armády.
Ak sa vrátime o 100 rokov späť, rok 1917 bol
z tohto hľadiska pre M.R. Štefánika mimoriadne úspešný. Hlavným výsledkom bol „Dekrét
o vytvorení Česko-slovenskej armády vo Francúzsku“, ktorý vydala francúzska vláda 16.
decembra 1917. Podľa tohto dekrétu a neskôr
vydaného štatútu sa vytvorila samostatná Česko-slovenská armáda, ktorá politicky podliehala
ČSNR v Paríži. Všetky misie, súvisiace s organizovaním československého vojska, vykonával
Štefánik v oficiálnej hodnosti dôstojníka francúzskej armády. Štefánik, Masaryk a Beneš tento
dekrét považovali za najúčinnejší argument pre
diplomatické uznanie budúceho štátu.
No poslanie Štefánika, predtým aj potom nebolo
jednoduché a vyžiadalo si veľa diplomatických
schopností a taktu, ako aj fyzických a duševných
síl. Už začiatkom roku 1917 sa Štefánik vrátil do
Ruska. Štefánikova misia v Rusku slávila úspech
a postavenie ČSNR v Rusku sa upevnilo. Okrem
toho, alebo nad to, získal 1500 dobrovoľníkov
v Rumunsku pre samostatné česko-slovenské vojsko, vlastne jeho prvú reálnu silu.
Dňa 2. júna 1917 odplával Štefánik do USA.
Prvou úlohou bol nábor dobrovoľníkov, druhou
mala byť konsolidácia krajanov v USA a získanie ich podpory pre ČSNR. Desiatky návštev,
konferencií, zhromaždení – to bol každodenný
Štefánikov režim. Najväčším úspechom bola masová manifestácia krajanov 16. septembra 1917
v Carnegie Hall. Tu Štefánik, zatiaľ známy ako
skvelý kuloárový diplomat, zažiaril ako vynikajúci rečník. Aspoň jeden citát z jeho vystúpenia:
„Svoj účet za slobodu si musíme napísať vlastnou krvou, aby nám ho nemohli pri zelenom
stole neuznať. Prisaháme, že budeme bojovať

Každoročne si 4. mája pripomíname
tragické úmrtie Milana Rastislava Štefánika, spoluzakladateľa našej novodobej štátnosti, vedca, vojaka, diplomata,
hrdinu slovenského národa. Pripomínajú si ho mestá a obce, veľvyslanectvá
SR vo Francúzsku, Taliansku a Českej
republike, školy, občianske združenia,…
i jednotlivci. Pri sochách, bustách, pamätných tabuliach… alebo prosto len
tak; tichou spomienkou. Pripomeňme si
niektoré udalosti, ktoré v prvý májový
týždeň rezonovali v pamätiach ľudí.
Košariská
V predvečer tragickej udalosti 4. mája, 3.
mája 2017, sa uskutočnila v Košariskách
a na Bradle Regionálna spomienková
slávnosť. Ani nepriaznivé počasie neodradilo ľudí pripomenúť si odkaz jedného
z najväčších osobností Slovenska – Milana
Rastislava Štefánika. Súčasťou programu
boli Slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole v Košariskách, slávnostný akt
položenia vencov a kytíc k rodnému domu
M. R. Štefánika a fakľový pochod historickou cestou na Bradlo. Po položení vencov
na Bradle sa uskutočnilo slávnostné zapálenie vatier na mohyle. Pietnej spomienky
sa zúčastnilo viacero zástupcov z radov
štátnej a verejnej správy, zahraniční veľvyslanci, cirkevní hodnostári, zástupcovia
občianskych združení, rodáci, ako aj verejnosť.
Bratislava
Nadácia Milana Rastislava Štefánika
s podporou Ministerstva obrany SR zorganizovala na 4. mája 2017 pietny akt položenia vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Na pietnej
spomienke sa zúčastnil aj zástupca GŠ OS
SR gen.por. Pavel Macko, štátny tajomník
MO SR, členovia občianskych združení,
žiaci bratislavských škôl a široká verejnosť. Slávnostný prejav predniesol predseda
Nadácie Prof. Dušan Bakoš DrSc.
Aj Letisko Bratislava si vo štvrtok 4.
mája pripomenulo 98. výročie smrti generála Štefánika, ktorého meno nesie v názve. V neverejnej časti odletového terminálu, pri bronzovej soche Štefánika si
v spolupráci so zástupcami Slovenského
leteckého zväzu gen. M. R. Štefánika konala pietna spomienka, spojená s kladením
vencov. Letisko bolo pomenované po ňom

dotiaľ, kým nedosiahneme dohodu... My hájime iba svoje a nejdeme na výboj. Chceme mier,
ale to musí byť mier slávny, ale rozhodne nie na
hrobe malých národov.“
Rovnako cenné boli vedľa výsledkov propagačnej činnosti M.R.Štefánika tiež úspechy spoločenské. Získal si nielen množstvo krajanov, ale
aj Američanov a tiež významné osobnosti, ako
bol napr. bývalý prezident USA Theodore Roosevelt a vdýchol nového ducha americkej krajanskej tlači. Samozrejme zapojil krajanské organizácie a spolky v USA do siete ČSNR, k čomu
položil základ zriadením pobočky podľa ruského
vzoru.
Keď sa M.R. Štefánik vracal z USA do Francúzska, zapísal francúzsky vojenský atašé v USA
generál Vignal do jeho osobného spisu (nezabúdajme, že Štefánik bol francúzskym dôstojníkom): „Nemôžem dostatočne vynachváliť tohto
veľkého vlastenca, plného zápalu a predchnutého najvyššími citmi. Svojim taktom a osobnosťou si dokázal získať sympatie vysokých
hodnostárov amerického zahraničného úradu
a dokázal zorganizovať za najlepších podmienok nábor Čechoslovákov. Pri svojom chatrnom zdraví často nadmieru premáhal sám seba
nie inak ako vojak v poli...“. Od 20. októbra
1917 sa na Štefánikovej hrudi skvel kríž dôstojníka Čestnej légie, udelený mu práve za činnosť
v Amerike.
Nábor legionárov v Rumunsku a USA v roku
1917 položil základ vojenského kádra čs. armády
vo Francúzsku. Táto sa neskôr ďalej formovala
a vývoj pokračoval aj v Rusku, kde ako súčasť
samostatného československého národného vojska bol vo februári 1918 vyhlásený aj mohutný
vojenský útvar sformovaný predovšetkým zo zajatcov českej a slovenskej národnosti v Rusku.
No zostávalo Taliansko, kde M.R. Štefánik zohral
mimoriadne dôležitú úlohu pri presadzovaní budovania československej armády, ktorá by bojovala aj v tomto po boku Dohody bojujúcom štáte.
O týchto udalostiach v kontexte vzniku prvej
Československej republiky, ktorá položila základ aj slovenskej štátnosti, hovorí putovná výstava Nadácie M.R. Štefánika, ktorá sa úspešne
prezentuje po mestách Slovenska. Nadácia sa
pričinila o vybudovanie slovenského remeselníckeho vozňa v Légiovlaku, ktorým naši priatelia
z ČsOL prezentujú účasť legionárov v bojoch
v Rusku a ich anabázu ústupu cez Sibír do Vladivostoku. Generálny štáb MO SR je hlavným organizátorom príchodu Légiovlaku tohto leta na
Slovensko. Tieto a ďalšie naše aktivity považujeme za dôstojnú prípravu pred budúcoročnými
oslavami vzniku 1. Československej republiky.
Na záver ešte citát nemeckého sociológa a filozofa Maxa Webera: „Ľudia by nikdy nedosiahli
to, čo je možné, keby vo svete sústavne nesiahali
po tom, čo možné nie je.“ Štefánik to svojím životom dokázal. A potvrdil svojou smrťou. To je
odkaz, ktorý Milan Rastislav Štefánik zanechal
nie iba nám na Slovensku, ale celému svetu.
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Príhovor ministra obrany
Petra Gajdoša na Mohyle
Ctení hostia, vážené dámy a páni, vážení rodáci
generála Štefánika z krásneho kraja spod majestátneho Bradla, milá mládež, milé deti,
nachádzame sa na mieste posledného odpočinku
slovenského velikána, rodáka z neďalekých Košarísk a muža, ktorý miloval svoj národ a rodnú
zem. Generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý je
pochovaný tu na majestátnom Bradle spolu s dvomi talianskymi letcami, tragicky zahynul pred 98.
rokmi. No je jedným z tých mála vyvolených, ktorých pamiatka zostane živá naveky.
Každý národ by mal poznať svoje korene a históriu. Iba tak dokáže oceniť zápas o slobodu a
demokraciu, ktorou si museli prejsť jeho predkovia. Ak by sme teraz urobili pomyslený rebríček
osobností, ktoré sa o náš slobodný život zaslúžili,
na popredných miestach by bol určite práve generál Milan Rastislav Štefánik. Váš rodák – vzrastom síce drobný, no duchom veľký človek bol ten,
ktorý organizoval česko-slovenské zahraničné
vojsko – légie v Srbsku, v Rusku, vo Francúzsku
a v Taliansku, aby bojovali po boku vojsk Dohody,
s cieľom vytvoriť samostatný československý štát.
Jeho národovecký sen sa 28. októbra 1918 stal
skutočnosťou a vznikla Česko-Slovenská republika, na troskách habsburskej monarchie.
Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj jeho
myšlienka: „Teda Česi a Slováci sú konečne slobodní: Česi po štyristo a Slováci – po koľkých
to rokoch? Som spokojný sám so sebou. Mohol
by som pokojne umrieť.“ …pričom netušil, že
v krátkom čase sa tieto jeho slová žiaľ naplnia…
Generál Štefánik však miloval život. No nie nečinný, ale taký, ktorý bol v prospech nášho národa.
Ako sám povedal: „Mne nejde o to, za cenu nečinnosti si kúpiť život. Ja nechcem žiť o dvadsať – tridsať rokov. Teraz – teraz chcem žiť.“
A napriek tomu, že svoju životnú púť ukončil iba
ako 39-ročný, na prahu oslobodenej vlasti, urobil pre našu lepšiu budúcnosť veľmi veľa. Muž,
ktorý pochádzal zo skromných pomerov dokázal
preniknúť do sveta „veľkých hráčov“, kde dokázal skĺbiť svoje národné myslenie a cítenie s tým
európskym. A z výsledkov jeho práce žneme úrodu
my všetci ešte aj dnes.
Ja osobne mám veľmi rád jeho myšlienku: „Národu sa nedáva, dáva sa žobrákovi, národu treba
obetovať.“ Pretože rozhodne platí, že jedine vlastenectvo, ktoré vychádza skutočne zo srdca, nie je
iba prázdnym pojmom. Tu by som chcel preto apelovať aj na mladých ľudí, ktorí podobne ako Milan Rastislav Štefánik často odchádzajú hľadať
svoje šťastie za hranice Slovenska. Je dôležité,
aby nezabudli na to, kto sú a odkiaľ pochádzajú.
Generál Štefánik na to nikdy nezabudol, k svojmu
národu sa vždy vracal a tak sa teraz my vždy vraciame k nemu.
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symbolicky v deň výročia jeho narodenín
– 21. júla 1993. V odletovej hale letiska sa
nachádza socha generála Štefánika, ktorá
bola osadená symbolicky – 21. júla 2000.
Na letisku sa nachádza aj jediná existujúca
replika dvojplošníka Caproni Ca 33- maketa lietadla, v ktorom sa v roku 1919 generál
vracal na Slovensko. Slávnostný príhovor
na pietnej spomienke predniesol Jozef Takács, prezident SLZ M. R. Štefánika.
Ivanka pri Dunaji a Dunajská Lužná:
V spolupráci Miestneho odboru Matice
slovenskej, ZŠ, Obecných úradov, Spolku
rodákov a ECAV oboch obcí sa 4. mája
2017 uskutočnila Pietna spomienka, ktorá
sa začala pri buste M. R. Štefánika na Námestí sv. Rozálie a potom pochodom mažoretiek, Dychovej hudby MV SR, žiackym sprievodom z okolitých škôl (cca 500
žiakov), legionármi a najvyšším protokolom SR prišiel sprievod k Mohyle tragickej smrti M. R. Štefánika a jeho sprievodu.
Poctu M. R. Štefánikovi a jeho talianskemu sprievodu si organizátori uctili posypaním zeme k mohyle za padlých Slovákov
v I. svetovej vojne a poliali vodou z Piavy,
ako symbolom preletu M. R. Štefánika cez
miesto v Taliansku. Podujatie moderoval
Stanislav Bajaník a za vzletu holubov nad
Mohylu prítomných pozdravil štátny tajomník MO SR Robert Ondrejcsák, ktorý
o.i, zdôraznil, že je potrebné veľmi jasne
podporiť tie myšlienky a osobnosti, ktoré
bojujú za bezpečnejší svet a spoločnosť
bez nebezpečných extrémizmov. Na pietnej spomienke v Ivanke pri Dunaji 4. mája
sa zúčastnil zástupca generálneho štábu
OS SR gen.por. Pavel Macko, veľvyslanec
Srbska Šani Dermaku, predseda BSK Pavol Frešo, za Slovákov vo svete Vladimír
Skalský, pozdrav za gen. biskupa ECAV
predniesla pani farárka Ružeková. Na záver všetkých prítomných na tejto veľkolepej už 27. veľkej vlasteneckej pochôdzky
po slovenskom juhu na trase Šamorín –
Dunajská Lužná – Ivanka pri Dunaji pozdravil starosta Ivanky Ivan Schreiner.
Brezno
Pietneho aktu kladenia venca k Pamätníku
M. R. Štefánika v Brezne sa zúčastnilo 75
študentov breznianskych stredných škôl 15
pedagógov, ako aj členovia miestneho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika. Za krajne
nepriaznivého počasia sa k účastníkom prihovoril primátor mesta JUDr. Tomáš Abel
PhD. Účastníci podujatia dostali Pamätný
list a odznak M. R. Štefánika
Milan Kováčik

Príhovor veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku
Christophe Leonziho na Bradle,
6. máj 2017
Vážení páni ministri, vážené poslankyne a poslanci, vážené dámy a páni, drahí priatelia,
je pre mňa veľkou cťou, že dnes spolu s vami
môžeme osláviť pamiatku generála Štefánika.
Pretože ak hovoríme o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, hovoríme zároveň aj o osude
a duchu slovenského národa, ktoré sa odrážajú v jeho osobnosti.
Prezident Francúzskej republiky pri jednej zo
svojich návštev vašej vlasti, zdôraznil ako veľmi generál Štefánik zosobňuje tiež priateľstvo
medzi Francúzskom a Slovenskom. „Slovenský
hrdina a francúzsky občan“, napísal v jednom venovaní, aby poukázal na blízky vzťah,
ktorý Štefánik pomohol budovať medzi oboma
našimi krajinami. Naše vzťahy sú dedičstvom
našich spoločných dejín, ktoré upevňujeme aj
vďaka generálovi Štefánikovi. A dnes sa táto
spätosť oboch národov stala realitou. Bezpochyby, nikdy predtým si oba naše národy neboli
také blízke ako dnes, keď sú súčasťou spoločného politického, hospodárskeho a monetárneho priestoru – Európskej únie a keď spolu
budujeme náš spoločný osud.
V tejto slávnostnej chvíli nám okrem skvelých
vzťahov medzi našimi krajinami osobnosť generála Štefánika tiež pripomína, ako je dôležité, aby sme sa všetci zomkli okolo našich
spoločných hodnôt, ktoré sú založené na demokracii, právnom štáte a ľudských právach.
Štefánik bol osvietenec, venoval sa vede, kultúre, miloval slobodu a demokraciu. Jeho osobnosť nám pripomína, že síce treba odvahu na
vedenie vojny, ale ešte viac na budovanie mieru. Pripomína nám, že to, čo odlišuje veľkých
mužov, štátnikov – a Štefánik medzi nich patrí
– je ich schopnosť prekonávať spory i hádky
a schopnosť zjednocovať, zmierovať, a nie stavať človeka proti človeku. Tento odkaz nás ctí
aj zaväzuje a my ho musíme uchovávať.
S generálom Štefánikom si uvedomujeme, že
sloboda nie je nikdy definitívne získaná, ale
treba ju neprestajne brániť proti nacionalistom
a populistom, extrémistom a fašistom všade a
za každú cenu.
To je ten všeobecne platný odkaz generála
Štefánika, o ktorom hovoril francúzsky maršal
Ferdinand Foch na jeho pohrebe, že generál
Štefánik „si zasluhuje uznanie celého ľudstva.“ A je len na nás, aby sme sa nespreneverili týmto základným humanistickým hodnotám. Je to naša spoločná zodpovednosť voči
budúcim generáciám.
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Kladenie venca k Pamätníku M. R. Štefánika
v Brezne. Foto: Milan Pivovarči

Šurany
4. mája 2017 sa uskutočnila pri soche M.
R. Štefánika pietna spomienka s kladením
vencov a kytíc, ktorej sa zúčastnili predstavitelia mesta, politických strán, žiaci a študenti základných a stredných škôl.
Liptovský Mikuláš
Tradične pietnu spomienku na 4. máj organizuje mesto Liptovský Mikuláš, Akadénia
ozbrojených síl a Klub Spoločnosti M. R.
Štefánika v priestoroch AOS za účasti kadetov, akademickej obce a verejnosti. Pred
vstupom do AOS sa konáva pietna pobožnosť, tentokrát pre nepriaznivé počasie
sa celé podujatie konalo v aule AOS. Za
dôstojnú organizáciu ďakujeme všetkým
zainteresovaným, konkrétne aj vedúcemu
duchovnej služby Mgr. Viktorovi Sabovi,
ktorý je členom Klubu SMRŠ.
Jaroslav Bartánus
Brezová pod Bradlom
Celonárodná spomienka na M. R. Štefánika sa niesla vo veľkom štýle. Organizátormi spomienky bol Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo obrany SR,
mesto Brezová pod Bradlom a Spoločnosť
M. R. Štefánika a partnermi bol Okresný
úrad Myjava, Spolok rodákov M. R. Štefánika, Združenie obcí subregiónu a cirkevný zbor ECAV v Brezovej pod Bradlom. 6.
mája 2017 v popoludňajších hodinách sa
zišlo niekoľko sto ľudí pri Mohyle M. R.
Štefánika, aby si pripomenuli 98. výročie
jeho tragického úmrtia. Vlajky s národným
erbom a vence niesli v sprievode vojaci
a čestná stráž prezidenta, v mene ktorého položil veniec jeho zástupca náčelník
vojenskej kancelárie prezidenta SR brig.
gen. Vladimír Šimko. Na celonárodnej
spomienke sa zúčastnil minister obrany
SR Peter Gajdoš, veľvyslanec Francúzskej
republiky Christophe Leonzi, veľvyslanec Ruskej federácie Alexej Leonidovič
Fedotov, náčelník GŠ OS SR, poslanci
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NR SR, predstavitelia štátnej a miestnej
samosprávy SR a ČR,duchovní predstavitelia cirkví, primátori miest a obcí, predstavitelia občianskych združení a spolkov
SR a ČR, mládež a široká verejnosť – o.i.
aj predstavitelia Kotlebovej strany Naše
Slovensko. }Spomienkového stretnutia sa
zúčastnil aj pán Ján Krutý, jeden zo žijúcich členov partizánskeho oddielu Repta.
Moderátorom podujatia bol Afred Swan. S
príhovormi vystúpil minister obrany SR,
za Francúzsko pozdravil prítomných francúzsky veľvyslanec a duchovným slovom
sa prihovorila ThDr. Eva Juríková. Na počesť slovenského pilota bol súčasťou programu aj prelet stíhačiek nad mohylou.
Po pietnom akte kladenia vencov, príhovoroch a hymnických piesňach v podaní speváckeho zboru Coro Laudamus z Piešťan
a Mužského spevokolu ECAV v Brezovej pod Bradlom pokračovala spomienka
sprievodným programom na Námestí M.
R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde
vystúpili dychový orchester ZUŠ Uničov a
Ľudová hudba Paľa Michaličku. Účastníci
mali možnosť vidieť exteriérovú výstavu
„Obnova Mohyly M. R. Štefánika“, ako aj
ochutnať regionálnu kuchyňu spod Bradla.

Pamätná tabuľa na vrchole Monte Grappa

ke slovenských vojakov, ktorí v tejto oblasti padli počas 1. svetovej vojny. Projekt
na zachovanie tejto historickej pamäte bol
zrealizovaný z iniciatívy zastupiteľského
úradu SR v Ríme v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany
Talianskej republiky, Národnou Asociáciou alpínov – horskej pechoty a so zástupcami samotného vojenského komplexu. Tabuľa, umiestnená v hlavnej budove
múzea je sprístupnená všetkým návštevníkom vojenského pamätného kompexu.
Na vojenskom cintoríne je pochovaných
12 615 talianskych a 10 295 rakúsko-uhorských vojakov. Slovenská delegácia
zastúpená veľvyslancom SR v Talianskej
republike Jánom Šothom a generálnym riaPartizánske
diteľom pre sekciu verejnej administratívy
Spomienkové zhromaždenie pri príležitos- slovenského ministerstva vnútra Adriánom
ti výročia tragického úmrtia M. R. Štefáni- Jenčom položila vence aj na talianskom
ka sa konalo 3. mája 2017 v Parku M. R. a rakúsko-uhorskom cintoríne pamätníka.
Štefánika v Partizánskom.
Uctenie si pamiatky Milana Rastislava
Humenné
Štefánika v Ríme
Neformálne zoskupenie „Príď a poznaj“ Položením venca k pamätnej tabuli genezorganizovalo pietnu spomienku na Mila- rála Milana Rastislava Štefánika umiestna Rastislava Štefánika pri jeho soche na nenej oproti Oltáru vlasti na Benátskom
Námestí Slobody v Humennom.
námestí v Ríme dňa 24.5.2017, si veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku
Nitra
Nitrianska televízia Nitrička venovala
výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika zaujímavé pásmo Pocta Štefánikovi, v
ktorom si okrem historických faktov pripomenuli pedagógovia – seniori svoje spomienky na študentské časy, ako aj spomienky na M. R. Štefánika.
Košice
Aj košický Klub Spoločnosti M. R. ŠtePod pamätnou tabuľou v Ríme
fánika si pripomenul spomienkovou slávnosťou pamiatku tragickej smrti generála Ján Šoth, veľvyslankyňa Českej republiky
Štefánika.
v Taliansku Hana Hubáčková, veľvyslanec
Slovenskej republiky pri Svätej Stolici PeTaliansko
ter Sopko, riaditeľ Slovenského inštitútu
Na vrchole Monte Grappa v talianskom v Ríme Peter Dvorský a ďalší diplomapredhorí Álp bola 11. apríla 2017 inaugu- ti a pozvaní hostia, pripomenuli výročia
rovaná pamätná tabuľa, venovaná pamiat- a udalosti spojené s osobou a pôsobením

strana č. 9

tohto významného aktéra v dejinách prvého československého štátneho útvaru a 1.
svetovej vojny. Tradičný spomienkový akt
sa aj tento rok konal v súčinnosti s reprezentačným sídlom spoločnosti Assicurazioni Generali, ktoré ponúkli vlastné priestory zástupcom oboch diplomatických misií
a hosťom, aby si pripomenuli historické
medzníky spoločnej minulosti. Počas rozhovoru zástupca Assicurazioni Generali
Dr. Daniele Di Loreto potvrdil obom veľvyslancom záujem o spoluprácu a podporu
podujatiam venovaným 100. výročiu založenia Československej republiky (2018).
Počas slávnostnej ceremónie odznelo pár
slov na pripomenutie si 100. výročia vzniku československej armády. Tento moment
je prepojený na sté výročie Bitky pri Zborove, ktorá sa uskutočnila 1-2.7.1917 a
ktorá bola prvým významným vojenským
vystúpením československej légie.
Ľubica Šalvátová, Rím
Paríž - Meudon
Veľvyslanectvo SR v Paríži 10. mája 2017
zorganizovalo pri príležitosti 98. výročia
úmrtia M. R. Štefánika tradičné spomienkové ceremoniály v Meudone a v 14. a 16.

Pred sochou M. R. Štefánika v Meudone

obvode Paríža. Položením kytice a vencov
si jeho pamiatku uctil veľvyslanec SR Marek Eštok, veľvyslanec ČR v Paríži Petr
Drulák, podpredseda senátu a primátor
mesta Meudon Hervé Marseille, primátor
družobného mesta Brezno Tomáš Abel,
riaditeľ odboru strednej Európy MZV
a medzinárodného rozvoja FR Max-Oli-

Pred sochou M. R. Štefánika v Meudone
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vier Gonnet, predsedovia občianskych
združení a krajanských spolkov. Na ceremoniáli v Paríži sa zúčastnil aj historický
a pedagogický poradca Národného úradu
pre storočnicu prvej svetovej vojny Alexandre Laffon, riaditeľ Národného úradu
vojnových veteránov a historik MO FR
André Rakoto a zástupcovia mestského
zastupiteľstva. Na námesti generála Štefánika v 16.parížskom obvode veľvyslanec
Marek Eštok pri tejto príležitosti zároveň
položil kvety aj k stéle pripomínajúcej
obete francúzskych partizánov počas oslobodzovacích bojov 2. svetovej vojny na
Slovensku.
Text a foto: Jozef Kušlita, Paríž
Praha
Členovia Společnosti M. R. Štefánika sa
zišli 4. mája 2017 pri soche M. R. Štefánika na Petříne a položením kytice kvetov
si pripomenuli 98. výročie jeho tragickej
smrti. Pietnu spomienku pripravila Československá obec legionárska v spolupráci
s Ministerstvom obrany ČR a prehovoril
na nej aj predseda Společnosti dr. Vojtech
Čelko.
Text a foto: Zuzana Bukovská

Pred sochou M. R. Štefánika na Petříne

ooo
Iné podujatia, usporiadané na počesť
Milana Rastislava Štefánika
* V poradí už 9. ročník spoločnej motojazdy
„Štefánikova spomienková jazda” na počesť
98. výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom sa konal 13. mája 2017. Túto
motojazdu Motoclub Free Spirit organizuje s
mestom Brezová pod Bradlom. Počas motojazdy
na trase námestie Brezová pod Bradlom – Bukovec – Vrbovce – Myjava – Polianka – Priepasné
– Košariská – Brezová je krátka prestávka vo
Vrbovciach, kde pán farár Hvožďara požehná
motorkárov a otvorí motosezónu 2017 na brezovsko-myjavských kopaniciach.

4. máj je na základe Zákona
o štátnych sviatkoch, pamätných
dňoch a dňoch pracovného pokoja Pamätným dňom Slovenskej
republiky.

Slovo primátorky mesta
Brezová pod Bradlom...
Spoluzakladateľ našej novodobej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik Milan
Rastislav Štefánik, je jednou z kľúčových
osobností našich dejín. Podstatou májových spomienkových slávností na Bradle je
oslava celého Štefánikovho diela, nie iba
spomienka na jeho tragickú smrť. Rovnako
bradlianska Mohyla nie je iba hrobom, ale
oslavuje celé Štefánikovo zakladateľské dielo a vyjadruje vďaku oslobodeného národa.
Základný pôdorys spomienkových slávností
na Bradle predurčil výnimočným poňatím
Štefánikovho pohrebu i vytvorením miesta
spomienkových slávností - bradlianskej Mohyly - architekt Dušan Jurkovič. Je tradíciou, že miestom a časom vyvrcholenia spomienky a oslavy Štefánikovho diela sú májové
spomienkové slávnosti na bradlianskej Mohyle. Ak chceme túto tradíciu udržať, je
potrebné, aby sme sa vrátili k skúsenostiam
predchádzajúcich rokov, keď sa viackrát
celoštátne májové spomienkové slávnosti
konali cez víkend. Umožníme tak ľuďom z
celého Slovenska a nie iba ľuďom z nášho
regiónu, väčšiu účasť na spomienkových
slávnostiach a od roku 2017 budeme spolu
s našimi partnermi celoštátnu časť spomienkových slávností konať vždy v najbližší
víkend po 3. máji. Odstránime tým bariéru
návštevnosti spomienkovej slávnosti konanej v posledných rokoch počas pracovných
dní 3. mája večer o 19:30 hod. Pri návrhu
sme brali do úvahy aj stanovisko Spoločnosti M. R. Štefánika, ktoré rovnako odporučilo
celoštátne spomienkové slávnosti konať v
najbližšiu sobotu po 3. máji. Vychádzame i
z prieskumu návštevnosti Bradla ukazujúceho stúpajúci trend návštevnosti (70 500
návštevníkov v roku 2015) vrátane toho, že
návštevnosť kulminuje počas víkendov.
V spolupráci s našimi partnermi spomienkové slávnosti pri príležitosti 98. výročia
tragickej smrti generála Milana Rastislava
Štefánika konáme nasledovne:
• v stredu 3. mája 2017 – regionálna spomienková slávnosť
• v sobotu 6. mája 2017 – celoštátna spomienková slávnosť
Konanie celoštátnych spomienkových slávností na bradlianskej Mohyle považujeme
za zvlášť dôležité práve v dnešnej dobe, v
čase nárastu extrémizmu. Sme presvedčení,
že je potrebné, aby celej našej verejnosti boli
sprístupňované príkladné osobnosti našich
dejín, aby sme aktívne podporovali a realizovali odkaz národného hrdinu, generála
Milana Rastislava Štefánika.
Eva Ušiaková
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MEMORIÁL M. R. ŠTEFÁNIKA V LUČENCI
4. mája 2017 sme si opäť pripomenuli výročie tragického úmrtia M. R. Štefánika pod
názvom Memoriál M. R. Štefánika, ktorú organizuje ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a sme
radi, že jedno zo sprievodných podujatí je
súčasťou spomienkových osláv v meste Lučenec pod názvom Deň Štefánika v Lučenci.
Aj v mene školy sme s predstaviteľmi Mesta
Lučenec, Obvodného úradu v Lučenci, Domu
Matice slovenskej a iných spoločenských inštitúcií položili venček pri Pamätníku M. R.
Štefánika v Lučenci. Svojou prítomnosťou
poctila túto udalosť v Lučenci aj Mgr. Mária Gallová zo Spoločnosti M. R. Štefánika.
V slávnostnom príhovore primátorka mesta
PhDr. Alexandra Pivková o.i. povedala: „Je
dôležité poznať svoju históriu, poznať a pripomínať si osobnosti našich dejín. O M. R.
Štefánikovi, jeho živote a práci už bolo veľa
povedané. Bol vojak a bojovník – sloboda
a nová podoba Európy boli pre neho hodnoty, za ktoré neúprosne bojoval. V októbri
1918 aj vďaka doktorovi Štefánikovi vznikla
Československá republika, po ktorej tak túžil.
Nebojme sa vyhlásiť, že Štefánik nám priniesol vyslobodenie z uhorského žalára národov. Bez neho by sme dnes nemali nezávislú
Slovenskú republiku. Je jednou z najväčších
európskych osobností 20. storočia,pretože
vždy stál na strane skutočných hodnôt, na
strane mieru, na strane demokracie a otvorenosti. Štefánikovo srdce bilo pre svoj národ
a preto našiel v sebe silu a trpezlivosť pre
nerovnaký zápas. Veril, pracoval a miloval
pre svojich blížnych. Učme sa od neho, aby
aj naša viera priniesla hojné ovocie v službe
vlasti a národu.“
Následne bol položený veniec k buste M.
R. Štefánika vo foyeri Obvodného úradu.
K prítomným sa krátko prihovoril prednosta
ObÚ.
Memoriál M. R. Štefánika, to je výtvarná súťaž a jej slávnostné vyhodnotenie ako
aj, turnaj vo vybíjanej žiakov I. stupňa
a turnaj v malom futbale o pohár riaditeľky
školy.
Deň Štefánika v meste Lučenec zahŕňal
však aj iné súťaže: bežeckú súťaž, ktorú organizuje Dom Matice slovenskej v Lučenci,
ako aj výtvarnú súťaž v kresbe na vyznačenú
plochu – na námestí pod názvom „Vráťme
Štefánika do ulíc“.
Témou 5. ročníka výtvarnej súťaže Štefánikove cesty za poznaním bolo Francúzsko. Nádherné práce nám zaslali školy z Lučenca: ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Vajanského,
Cirkevná ZUŠ, Súkromná ZUŠ ako aj dve
školy nesúce meno tejto osobnosti, a to ZŠ
M. R. Štefánika Piešťany a ZŠ M. R. Štefáni-

ka Spišská Belá.
Máme záujem prepájať školy nesúce
meno Štefánika a radi by sme aj prostredníctvom časopisu Bradlo týmto vyzvali
školy, aby sa do výtvarnej súťaže zapojili
v budúcom roku.
Na slávnostnej vernisáži sa oceneným
a hosťom prihovorila aj PhDr. Alexandra
Pivková, primátorka mesta Lučenec, Mgr.
Pavol Baculík, viceprimátor mesta Lučenec,
ako aj Mgr. Mária Gallová zo Spoločnosti M.
R. Štefánika.
Cenu primátorky mesta získala Dominika Burisová (ZŠ M. R. Štefánika Lučenec),
Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika Marcela
Líšková (ZŠ Vajanského Lučenec), Cenu riaditeľky školy Simona Fiamčíková (ZŠ M.
R. Štefánika Spišská Belá). Ocenené boli aj
prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách,
osobitne pre základné školy a osobitne pre
ZUŠ a odovzdali sme aj ceny poroty a niekoľko čestných uznaní.
Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vyjadruje poďakovanie školám za
zapojenie sa do sprievodných športových
a umeleckých aktivít a ako aj Mestu Lučenec za podporu výtvarnej súťaže a slávnostnej vernisáže. Zároveň si nesmierne vážime
spoluprácu so Spoločnosťou M. R. Štefánika
a ďakujeme Mgr. Márii Gallovej, že opäť po
roku bola medzi nami, v Lučenci!
Gabriela Aláčová
Stalo sa už tradíciou, že v prvý májový
týždeň sa koná v Lučenci pod názvom Deň
Štefánika podujatie, ktoré je úzko späté s
Behom mládeže o Pohár Domu Matice
slovenskej. Úvod tak, ako v minulom roku
patril pietnej spomienke a kladeniu vencov.
Medzitým sa účastníci Behu presunuli na
námestie, kde naplno odštartovali svoje súťažné zápolenie žiaci a študenti zo 17 škôl
z celého okresu. Súťažilo sa v 10 žiackych
kategóriách,od prípravky až po juniorov a v
jednej kategórii škôlkárov. Hodnotili sa výkony jednotlivcov a družstiev, kde sa započítali najlepší traja. V každej kategórii boli prví
traja ocenení vecnými darmi a diplomom a
vítazné družstvá si do škôl odniesli diplom a
Pohár. Aj napriek nie najpriaznivejšiemu počasiu sa do súťaže aj tento rok zapojilo viac
ako 200 žiakov a vyše 70 detí z materských
škôl. Do ďalších ročníkov ostáva veriť, že
o toto podujatie, venované tak významnej
osobnosti našich dejín, akou je M.R.Štefánik, bude neustále záujem stúpať a osloví
v športovom zápolení čoraz viac mladých
ľudí.
Alena Rezková

Príhovor riaditeľky ZŠ
M.R.Štefánika Gabriely Aláčovej
Vážení prítomní,
jednou z kníh, ktoré dokumentujú cesty
Štefánika prostredníctvom fotografií je
aj krásna kniha Obrazopis sveta – Objektívom Milana Rastislava Štefánika.
Pri jej listovaní som sa preniesla z každodennosti do šíreho sveta, v ktorom
strieda zimu Ruska a bezhraničnosť
Turkestanu, horúčava Alžíru či exotika
Tahít, aby som sa cez Maltu a veľkolepý Rím dostala na švajčiarsko-talianske
hranice do Álp.
Lanovka ma spolu s ďalšími štyrmi elegantnými dámami vyvezie na vrcholovú
stanicu v masíve Mont Blanc, ale nás
to láka až na jeho vrchol. Predtým pred
objektívom pózuje dáma s okuliarmi
v dlhej sukni, vo vetrovke, cez ktorú má
prehodenú kabelu. Je istená lanom. Vyžaruje eleganciu a vkus pre módu tak,
ako to je príznačné pre Francúzky. Taký
je pre mňa Mont Blanc objektívom Štefánika. Nie nebezpečný, ale šarmantný.
Prichádzam do inšpirujúceho Francúzska. V Meudon okolo roku 1905 je
krásne. Prejdem sa alejou topoľov, alebo len tak posedím s priateľmi a ich
vernými psími spoločníkmi v záhrade.
Vládne popoludňajšia pohoda pri tichých rozhovoroch či individuálnom
rozjímaní. Štefánik zatiaľ pracuje s profesorom Jannsenom v observatóriu.
Opúšťam toto výnimočné miesto a prichádzam do Paríža. Seina sa vyliala zo
svojich brehov, ale na Parížskej ulici je
rušno. Strážcovia poriadku dávajú pozor, aby sa ľudia nedostali blízko vyliatej rieky. Odídem však z diania ulice
a prichádzam do bezpečia bytu na Rue
le Clerc 6.
Nielen cesty po svete, ale aj interiér
Štefánikovho bytu je pre mňa akýmsi zhmotnením predstavy o tom, aký
bol. Zbierky z ciest, exotické predmety v kombinácii s obrazmi a technikou.
Svet v malom. Vojdem do pracovne
a miestností s kreslami a pohovkami
pre stretnutia s priateľmi a návštevami.
Vyberaný vkus. A je tu okno otvorené
dokorán s výhľadom na svet mne hovoriacom o slobodnom lete.
Vážení prítomní!
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Cenou S MRŠ ocenená maľba

Kladiem si otázku, čo bude čitateľné
z fotografií našej generácie? Verím,
že kvalitné vzdelanie, podpora vedy a
kultúry, zodpovedná práca, otvorené
hranice, tolerancia, či tak potrebná diplomacia v spoločenskom a politickom
živote á la Štefánik budú vypovedať o
živote týchto dní pre generácie po nás.
Azda najlepšie to povedal sám Štefánik
už v roku 1910: „Kultúra, vedecké poznanie a umelecké dielo, to sú jediné
zbrane, akými sa môžu Slováci trvalo
obrniť proti násiliu a nadvláde, proti
lži a bezpráviu. Len vzdelaním, vedou
môžu preniknúť do sveta, stať sa občanmi Európy.“
Želám si, aby z fotografií dneška hovorili aj vnímaví ľudia, obetaví priatelia,
ľudia chrániaci prírodu, vnímajúci históriu, Euroobčania a ľudia milujúci život vo svojej rôznorodosti.
Ďakujem Vám všetkým, že sme túto
chvíľu mohli prežiť spoločne, a som
šťastná, že jedna z fotografií bude
v budúcnosti hovoriť aj o dnešnom Dni
Štefánika v Lučenci, kedy sme si pripomenuli túto osobnosť hodnú úcty a nasledovania, zrkadliacu sa v našej každodennosti.
Priatelia,
ďakujem v mene organizátorov za spoločné stretnutie, blahoželám oceneným,
posielam pozdravy vedeniu škôl, ktoré
sa zapojili, ďakujem našim žiakom a
ich pedagógom za krásne práce a kultúrne vystúpenie.
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Súťaž v behu tých najmenších…

ŽENY OKOLO ŠTEFÁNIKA
M.R.Štefánik patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských moderných dejín.
Poznáme ho ako vedca, vojaka a diplomata.
Bol to všestranný človek, ktorý akoby žil
niekoľko životov. Keďže MO ŽIVENA v
Lučenci je ženský spolok, je pochopiteľné,
že nás Štefánik zaujímal predovšetkým ako
muž. Ženy vždy priťahovali charizmatickí
muži s dynamickým a bohatým životom. A
on taký život mal.
Preto sme sa rozhodli pozvať si na besedu pani Mgr. Máriu Gallovú, aby nám trošku
priblížila jeho citový život. A bolo veru čo
počúvať.Dozvedeli sme sa o jeho prvých študentských láskach, akou bola aj Milka Chovanová, ktorá sa už po rozchode s ním nikdy
nevydala.Zaujímavé boli aj jeho vzťahy s
dcérou J. Vrchlického Evou i s Lidunkou
Bílou, s ktorou sa chcel v deň svojich promócií zasnúbiť. Medzi parížsku elitu ho uviedli

Claire de Jouvenel a Louisse Weissová, známa európska novinárka a spisovateľka. Štefánik bol jej veľkou láskou , čo potvrdzovali
aj jej listy plné krehkých slov, z ktorých nám
pani Gallová prečítala.
Jeho životnou láskou však bola talianska
šľachtičná Giuliana Benzoni, s ktorou sa aj
zasnúbil. Naše otázky na pani Gallovú nemali konca kraja .Vďaka jej zaujímavým poznatkom sa pred našimi očami ukázal Štefánik ako muž ovplývajúci veľkým šarmom a
galantnosťou, čo mu otváralo dvere nielen do
prestížnych kruhov,ale aj do ženských sŕdc.
Takmer po trojhodinovom úžasnom zážitku
sme sa všetky členky nášho klubu rozchádzali s presvedčením, že toto stretnutie s pani
Gallovou nebolo posledné a určite ju medzi
nami opäť radi privítame.
Jarmila Móricová
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KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
BREZNO
Založeniu klubu M. R. Štefánika v Brezne predchádzalo pracovné stretnutie dňa
10.08.2016, ktoré zvolal primátor mesta
Brezno JUDr. Tomáš Abel, PhD. K siedmym záujemcom o členstvo v Spoločnosti
M. R. Štefánika pribudli ďalší piati, ktorí na
zasadnutí dňa 21.09.2016 vyplnili prihlášky a zaplatili členské príspevky. Nakoľko
bola splnená podmienka zo stanov Spoločnosti (minimálne päť záujemcov), členská
schôdza za účasti dvanástich záujemcov
o členstvo v Spoločnosti M. R. Štefánika
jednohlasne schválila založenie klubu M.
R. Štefánika v Brezne. Členom klubu boli
odovzdané preukazy so známkou. Následne
členská schôdza odsúhlasila menný zoznam
členov do výboru klubu. Hlavným zameraním činnosti klubu v budúcnosti bude hľadanie stôp vzájomnosti Brezna a Horehronia
s osobou gen. M. R. Štefánika. V diskusii
sa viacerí prítomní vyjadrili k budúcej práci klubu, k členskej základni budovanej na
princípe kvality, nie početnosti a k spolupráci
so školami v Brezne a spolupráci so SZPB
v Brezne a Horehroní.
Na základe uznesenia klubu M. R. Štefánika
v Brezne bolo dňa 24.10.2016 uskutočnené
zasadnutie členov, ktorí boli členskou schôdzou schválení do výboru klubu. Po diskusii
boli jednomyseľne schválené funkcie vo výbore klubu nasledovne: predseda – JUDr.
Tomáš Abel, PhD., podpredseda – PaedDr.
Danka Kubušová, hospodár – Ing. Alena Kaánová, tajomník – Ing. Milan Kováčik, členovia – Ivan Tásler, Ján Šulej
Na zasadnutí výboru klubu dňa 28.11.2016
boli spresnené hlavné úlohy plánu práce na
rok 2017:
D Stretnutie na Chate M. R. Štefánika pod
Ďumbierom (garant Ing. Kováčik)
D Výstava: Brezno a M. R. Štefánik (garant
Ing. Kaánová)
D Prednáška Štefánik astronóm a cestovateľ (garant PaedDr. Kubušová)
Zároveň bude organizovaná účasť na podujatiach Spoločnosti M. R. Štefánika:
D 4. máj – Bradlo
D 21. júl – Košariská
Podľa informácie primátora mesta Brezno
JUDr. Abela v rámci rekonštrukčných prác
na historickej Breznianskej zvonici sa počíta
so zriadením Pamätnej izby M. R. Štefánika,
ktorá sa bude nachádzať v bezprostrednej
blízkosti dominantnej sochy M. R. Štefánika
na námestí, ktoré nesie meno tohto velikána
slovenského národa.
V súčasnosti má klub dvadsať členov.
Milan Kováčik

Alexandra Jirouška, ktorý vo svojich knihách
zobrazuje krásu Košíc a jeho okolia. Je autorom takmer stovky kníh a jeho fotografie
boli zobrazené v takmer 500 publikáciách.
Pri družnom rozhovore sme sa dostali k légiám a ku Štefánikovi a tak sme zistili, že
otec známeho fotografa bol ako malý chlapec so svojim otcom na ceste v légiovlaku
z Ruska na západný front a ktovie… možno
sa stretol aj so Štefánikom.
21. marca 2017 sa v Košiciach konalo klubové stretnutie, ktoré je tradične spojené
s besedou. Tentoraz bol našim hosťom historik, PhDr. Ferdinand Vrábel, ktorý sa zaoberá dejinami I. ČSR, problematikou antisemitizmu a národnostných menšín. Už rok
a pol putuje po celom Slovensku panelová
výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu
politických vied SAV v Bratislave, ktorá nesie názov „Roky bojov, obetí a nádejí“. Výstava zachytáva obdobie prvej svetovej vojny a roky po nej. Spoluautor výstavy, ktorej
vernisáž sa tento rok konala v Humennom,
Stropkove a Vranove nad Topľou si našiel
čas a porozprával veľa zaujímavého o légiách a legionároch, odboji, skrátka poskytol také informácie, ktoré pozná len človek,
„ukrytý“ a bádajúci v archívoch.

Spomienka na M. R. Štefánika v Košiciach
1. 6. 2017 mala vernisáž vyššie uvedená
putovná výstava v priestoroch ŠVK v Košiciach, ktorú otváral opäť PhDr. Ferdinand
Vrábel. V roku 1917 v bitke pri Zborove,
dnešnej Ukrajine, bojoval na strane legionárov aj neskorší prezident Československa
Ludvík Svoboda. „Zaujímavé je, že v radoch
rakúsko-uhorského vojska tam bol druhý
budúci prezident Klement Gotwald, stáli na
opačných stranách frontu“ – priblížil dr. Vrábel. Jeho prednášku si s veľkým záujmom
vypočulo mnoho našich členov ako aj ďalších milovníkov vojenskej histórie.

cov, ktorá sa tejto téme neúnavne venuje,
nám sprostredkovala stretnutia s ďalšími
nadšencami histórie. 28. mája 2017 pre nás
zorganizovala výlet po stopách Forgáčovcov halíčskej a sečianskej vetvy. Dopoludnia
sme navštívili kaštieľ v maďarskom meste Szécsény a následne sme sa presunuli
na Slovensko, do obce Halič. Tu sme mali
možnosť vidieť nádherne zrekonštruovaný
halíčsky zámocký hotel Galícia Nueva, skutočný klenot Novohradu, národnú kultúrnu
pamiatku. Obedňajšiu prestávku vystriedala
prehliadka cintorína, po ktorom nás sprevádzal zanietený historik Ing.Ján Hikker. Ako
nám povedal, hrobka rodu Forgáčovcov je
jedinečná svojho druhu v celej Európe, pretože má strechu z celých blokov talianskeho
mramoru, ktoré sú do seba vklinené a teda
sú spojené bez akéhokoľvek spojovacieho
materiálu. Na haličskom cintoríne je okrem
mnohých členov rodu Forgáčovcov pochovaná napríklad aj Hana Ponická.
Daniela Hricová
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
V závere min. roku 2016 Klub S MRŠ
v spolupráci s AOS zorganizovali návštevu –
poznávací zájazd do rodiska M. R. Štefánika
pre kadetov AOS. Podujatia sa zúčastnilo 42
kadetov. Cestu za poznaním začali v Košariskách návštevou rodného domu M. R. Štefánika – dnes Múzea, kde si pozreli expozíciu a navštívili evanjelický kostol. Po nich
nasledovalo mesto Brezová pod Bradlom
s pamätnou izbou Dušana Jurkoviča a Mohyla M. R. Štefánika. Druhá časť kadetov
navštívila Štefánikov rodný kraj v apríli t.r. po
rovnakej trase, ktorú rozšírili peším pochodom – chodníkom z Košarísk k Mohyle. Návštevníci z Liptovského Mikuláša nadviazali
veľmi dobré kontakty s bradlianskym krajom
a rysuje sa dobrá spolupráca i v budúcnosti. V závere roka – v decembri na výročnej
schôdzi zhodnotili činnosť klubu a uctili si
jubilantov Klubu SMRŠ v Liptovskom Mikuláši.
Jaroslav Bartánus

MARTIN
Klub priateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Martine, Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika pri Gymnáziu Viliama
Paulínyho Tótha a Gymnázium V. Paulínyho
Tótha v spolupráci so Spoločnosťou Milana
Rastislava Štefánika pripravili 2. stretnutie
v rámci spoločného projektu pod názvom
„VEDE a NÁRODU“. Podujatie bolo zároveň
aj spomienkou na 150. výročie vzniku martinského gymnázia.
Podujatie začalo kladením vencov k bustám
KOŠICE
T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Potom
14. marca 2017 sa v Štátnej vedeckej kniž- Naša členka Jolka Janíčkárová, autorka kni- sa účastníci premiestnili do klubovne Gymnici v Košiciach konala vernisáž fotografa hy slanských Forgáchovcov a Waldbottov- názia, kde pokračoval program. Po úvod-
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Štefánikovi v súčasnosti škodí. Veríme, že
takmer dvojhodinové, veľmi zaujímavé stretnutie prispelo k pravdivému šíreniu odkazu
generála Štefánika, našej najvýznamnejšej
osobnosti slovenských dejín 20. storočia
a že sa s pánom Uhlíkom v budúcnosti opäť
stretneme na potulkách Štefánikovým rodným krajom.
Ružena Kormošová

Pred bustou M. R. Štefánika v Martine
ných príhovoroch nasledovala prednáška,
spojená s premietaním prvého dielu filmu
pod názvom „Poroba“ zo štvordielneho dokumentárneho projektu o živote a diele M.
R. Štefánika „Štefánik. Príbeh hrdinu“. Prednáška Mgr. PhDr. Pavla Kanisa CSc., mala
názov „Štefánik a národná sloboda.“ Po
skončení prednášky a premietania filmu nasledovala diskusia.
Program moderovala Mgr. Mária Gallová
a okrem členov klubu sa stretnutia zúčastnili
študenti Gymnázia, záujemcovia z odbornej
verejnosti, ako aj členovia z iných klubov
S MRŠ.
Na záver stretnutia bolo krátke pracovné
stretnutie členov klubu k rôznym organizačným otázkam.
Ivan Šabo
PRIEVIDZA
Členovia Klubu SMRŠ v Prievidzi pri Mohyle na vrchu Bradla si uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika položením venca,
chvíľou ticha a krátkym príhovorom dňa 3.
mája 2017. Celoslovenské stretnutie sme
podporili účasťou na Bradle 6. mája 2017.
Položili sme veniec klubu. Po hymnických
piesňach a ukončení sme v Brezovej pod
Bradlom strávili príjemné chvíle pri muzike
a podujatiach na námestí.
Jozef Šimko
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
V piatok, 17. 3. 2017 sme v aule naše školy
privítali Mgr. Petra Uhlíka, čestného predsedu a spoluzakladateľa Spoločnosti M. R.
Štefánika, autora siedmych kníh, množstva
odborných článkov, televíznych či rozhlasových vystúpení. Päťdesiatke tretiakov a 14
členom a sympatizantom Klubu S MRŠ
v Spišskej Novej Vsi na „stretnutí generácií“ v úvode svojho vystúpenia zdôraznil, že
prišiel na Spiš a do školy, ktorá je bytostne
spätá so Štefánikovou rodinou, aby priblížil
aj vyvrátil niektoré tvrdenia týkajúce sa mladého Štefánika – študenta, či jeho vzťahu
k ženám. Rozprával o jeho charaktere vojaka a dôstojníka, o odhodlaní nastúpiť na
bojiskách prvej svetovej vojny, o zásluhách
pri vzniku ČSR, ku ktorej patrila aj Podkarpatská Rus. Pán Uhlík historické fakty spájal
s aktuálnym dianím. S vynikajúcim prehľadom odpovedal aj na otázky účastníkov
stretnutia a poukázal na to, čo „skutočnému“

PIEŠŤANY
Členovia klubu sa pravidelne stretávajú vždy
v prvý utorok mesiaca v klube seniorov Rozmarín, ktorý im bezplatne prenajíma Mesto
Piešťany. Na prvých stretnutiach riešili hlavne aktualizáciu členskej základne. Po minulé roky sa ich snaha upierala na vytvorenie
a osadenie plastiky gen.M.R.Štefánika v
Piešťanoch, čo sa aj úspešne realizovalo.
Teraz sa chcú zamerať na šírenie myšlienok
generála medzi stredoškolskou mládežou.
Rozposlali ponuky na riaditeľstvá všetkých
stredných škôl v Piešťanoch s ponukou premietania IV. dielu filmu na DVD nosiči „Štefánik-Príbeh hrdinu“, od autora Pavla Kanisa spojenej s besedou. Je snaha aj takouto
formou zabrániť šíreniu extrémizmu v našej
spoločnosti. Asi od polovice škôl sme dostali pozitívnu odpoveď a stretnutia by sa mali
realizovať od konca júna t.r.
Viacerí členovia klubu sa zúčastnili pietnej
spomienky na tragickú smrť gen. Štefánika
na Košariskách a neskôr i na Bradle. Predseda klubu MUDr. Pavol Masaryk spolu s
podpredsedom SMRŠ Ing. Jánom Tatarom
a gen. Naďovičom položili veniec za našu
Spoločnosť k soche generála na fare v Košariskách.
Dňa 31. mája Mgr. Janka Masaryková zorganizovala exkurziu žiakov na Košariská a
na Bradlo, kde žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ spoznávali osobnosť M. R. Štefánika a učili sa,
čo je to vzdať úctu jednej z najvýznamnejších osobností nášho národa. Štvrtáci zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí
a uložili kyticu kvetov k mohyle nášho velikána. Potom pietne prešli okolo mohyly a aj
viacerí dospelí, ktorí boli prítomní, boli dojatí
dôstojným správaním detí. Po návšteve Bra-

Žiaci ZŠ M. R. Štefánika na návšteve Bradla
dla sa deti občerstvili na Chate Bradlo. Po
oddychu navštívili múzeum na fare v Košariskách. Potešiteľné bolo, že v tento deň boli
siedmou školskou výpravou.
Klub uvažuje o zriadení Parku gen. Štefáni-

ka zo školskej záhrady pri ZŠ M.R.Štefánika
v Piešťanoch. Tejto myšlienke je priaznivo
naklonené aj riaditeľstvo školy a klub kontaktoval v tejto veci aj krajinnú architektku,
aby sa poradili o ďalšom postupe.
Pavol Masaryk
TRENČÍN
Dňa 10. apríla 2017 sa členovia S MRŠ, popri zástupcoch samosprávneho kraja, mesta, OS SR, SZPB, Jednoty dôchodcov na
Slovensku zúčastnili pri Pamätníku na Brezine pietnej spomienky na historické udalosti
Mesta Trenčín v roku 1945.
Na sobotu, 29. apríla 2017 zvolal predseda
pobočky v Trenčíne JUDr. Ivan Kudla do zasadačky Verejnej knižnice Michala Rešetku
v Trenčíne členskú schôdzu. Okrem zásadných bodov rokovania členskej schôdze boli
na programe dva body, ktoré je potrebné
spomenúť – a to voľba predsedu spoločnosti
M.R.Štefánika – pobočka Trenčín a blahoželanie k významnému životnému jubileu – 96
rokov – členovi Karolovi Steklému. Doterajší
predseda pobočky JUDr. Ivan Kudla sa vzdal
funkcie a na miesto predsedu navrhol JUDr.
Rastislava Kudlu. Prítomní členovia návrh
podporili a schválili voľbu, nakoľko Rastislav
Kudla pracuje v klube po boku svojho otca
od začiatku obnovenia činnosti klubu. Odstupujúcemu predsedovi prítomní vyjadrili
slová uznania a poďakovanie za 20-ročnú
prácu v prospech Štefánikovej spoločnosti.
Za všetkých členov JUDr. Ivanovi Kudlovi
odovzdala kyticu ruží pani Mináriková.
Predseda pobočky Spoločnosti sa zúčastnil 3. mája na Regionálnej spomienkovej
slávnosti tragického úmrtia M.R.Štefánika v
Košariskách a na Bradle a 6. mája spolu s
Ľubicou Držkovou celoslovenskej spomienkovej slávnosti pri Pamätníku M.R.Štefánika
v Parku M.R.Štefánika v Trenčíne.
Dňa 5. mája 2017 zorganizovala Spoločnosť
M. R. Štefánika, pobočka Trenčín v posádkovom klube Trenčín verejnú prednášku na
tému „Z histórie železnice generála M. R.
Štefánika Púchov – Horní Lideč“, ktorej 80.
výročie otvorenia si pripomíname v tomto
roku. Prednášku zaujímavo spracoval historik Mgr. Jakub Kmošena. V prednáške boli
uvedené zaujímavé fakty, napr. trať postavená za necelé dva roky, dĺžka železnice bola
28,5 km, vyvlastnených bolo 120 budov rôznych vlastníkov, na stavbe spolupracovalo 6
českých a 3 slovenské firmy atď. Železnica
bola v tej dobe významnou stavbou z dôvodu napojenia na Masarykovu železnicu z
českej strany.
Rastislav Kudla
NITRA
V rámci prvej členskej schôdze dňa 20. apríla 2017 bola zorganizovaná beseda s Mgr.
Petrom Uhlíkom o živote a diele M. R. Štefánika. Beseda začala premietaním krátkeho
filmu o generálovi Štefánikovi a pokračovala príhovorom Mgr. Uhlíka. Po príhovore sa
rozvinula bohatá a veľmi živá diskusia, v ktorej členovia klubu mali veľa otázok, na ktoré
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prednášateľ veľmi fundovane a zaujímavo
odpovedal. Beseda trvala vyše dvoch hodín
a zúčastnili sa jej aj nečlenovia klubu – spolu bolo prítomných viac ako 30 účastníkov.
Klub zorganizoval aj účasť svojich členov
na celoslovenskej spomienkovej slávnosti 6.
mája na Bradle. Zúčastnilo sa ho 12 členov,
ktorí dopravu zabezpečili osobnými autami.
Ján Tancík
STARÁ TURÁ
Na členskej schôdzi, ktorá sa konala 9.decembra 2016 odzneli zaujímavé a pútavé
prednášky členky SMRŠ PhDr. Jarmily Slezáčkovej a pozvaného hosťa, Mgr. Petra Uh-
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líka. Premietali sa zábery zo zájazdu SMRŠ
v horskom stredisku Öetz. Zabezpečil to Ing.
Tomis, ktorý sa zájazdu zúčastnil a podnikal
cyklotúry v krásnom prostredí Tirolska, spolu s vodičom autobusu Pavlom Dekánkom.
Obaja náruživí cyklisti, ktorí si vzájomne veľmi porozumeli. Prednesom poézie prispela
p. Pagáčová a hudobným vstupom pani Tomisová.
Výročná členská schôdza sa uskutočnila 31.
marca 2017 za účasti Mgr. Petra Uhlíka. V
kultúrnom programe vystúpili pp. Pagáčová
a Tomisová, v rámci programu – okrem oficialít výročnej schôdze – sa premietal film o
M. R. Štefánikovi, ktorý slovom komentoval

Mgr. Uhlík.
Členovia klubu S MRŠ sa zúčastnili spomienkových slávností pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti generála v Košariskách a
na Bradle. Na Bradle položili členovia klubu
spolu so žiakmi zo ZŠ Stará Turá veniec k
mohyle. Účasť žiakov základnej školy zabezpečili pani učiteľky Mgr. Mednanská a
Mgr. Fraštiová. Cenná bola účasť aj nečlenov S MRŠ, nakoľko MÚ Stará Turá, ktorý
činnosť klubu S MRŠ podporuje, poskytol na
cestu autobus.
Viliam Pagáč

LISTY Z PRAHY
Pár dní pred vianočnými sviatkami, 20.
decembra 2016 pripravila Spoločnosť M. R.
Štefánika premietanie filmu Milan Rastislav
Štefánik. Film bol nakrútený v roku 1939
a v úlohe Štefánika sa predstavil chorvátsky
herec Zvonimír Rogoz, ktorý hral v tej dobe
v pražskom Národnom divadle. Rodičov
M. R. Štefánika si zahrali Oľga Borodáčová a Jan Sýkora, film režíroval Jan Sviták.
Film uviedol MgA. Hasan Zahirović, PhD.,
prekladateľ a teatrológ.

Zádušná sv. omša k ucteniu pamiatky
štyridsiatich dvoch slovenských vojakov
a pracovníkov ministerstva obrany SR, ktorí
pred jedenástimi rokmi tragicky zahynuli
pri páde vojenského lietadla AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce počas návratu
z operácie KFOR v Kosove, sa konala vo
štvrtok 19. januára 2017 o 18:00 hodine vo
vojenskom kostole sv. Jána Nepomuckého
v Prahe. Omšu celebroval hlavný kaplán Armády Českej republiky pluk. Mgr. Jaroslav
Knichal a organizovali ju slovenské spolky
v Prahe z podnetu Spoločnosti generála
M.R. Štefánika, z.s.
Ani mrazivé počasie neodradilo členov
Spoločností M. R. Štefánika a Jána Kollára
a Slovenského zboru ECAV v Prahe, aby si
23. januára 2017 pripomenuli 165. výročie
úmrtia Jána Kollára při jeho hrobe na Olšanských cintorínoch v Prahe. Účastníci pietneho zhromaždenia si zároveň pripomenuli aj
pamiatku zosnulých členov spoločnosti Voj-

Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Prahe v dňoch 25.26. februára 2017 oslávil 70. výročie svojho
založenia. Slávnosti sa konali v chráme sv.
Michala v rámci osláv jubilea 500. výročia
reformácie a pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR J. E. Petra Weissa.
Zúčastnili sa ich aj členovia Spoločnosti M.
R. Štefánika a ďalších slovenských spolkov.
V sobotu 25. februára sa uskutočnil slávnostný kultúrny program, ktorý bol spojený
s odovzdávaním pamätných listov zakladajúcim a zaslúžilým členom zboru. Ocenení
boli aj členovia našej spoločnosti: Boženka
Fuková, dlhoročná aktívna členka zboru, in
memoriam boli ocenení Blaženka Urbanová
a Vojtech Vecán. Hanka Hrdinová prevzala ocenenie in memoriam za svojho otca
Jána Ursíniho, ktorý bol zakladajúcim členom zboru a zároveň podpredsedom vlády
Československej republiky v tom období.
V rámci programu zazneli hudobné pozdravy slovenských sólistov žijúcich v Prahe,
program doplnilo vystúpenie detí a zborového spevokolu. V nedeľu 26. februára sa konali slávnostné Služby Božie, počas ktorých
bol posvätený nový zvon chrámu sv. Michala s názvom Zvon reformácie. Kazateľom
bol biskup Západného dišktriktu ECAV na
Slovensku Milan Krivda.

nášku Mgr. Michala Ďurča z Historického
ústavu SAV v Bratislave „Málo známa kapitola prvorepublikových hospodárskych dejín ČSR“. Po zaujímavej a podnetnej prednáške predniesol podpredseda spoločnosti
Ján Krajč správu o činnosti za uplynulý rok,
ktorú pripravil výbor spoločnosti a v ktorej
zrekapituloval akcie, ktoré spoločnosť pripravila: prednášky, prezentácie nových publikácii, položenie kvetov k soche M. R. Štefánika na Petříne a ďalšie. Vyzdvihol dobrú
spoluprácu s ďalšími slovenskými spolkami
v Prahe: so Slovensko–českým klubom,
Obcou Slovákov v Českej republike, Kollárovou spoločnosťou, Historickou skupinou
účastníkov SNP, Slovenským zborom ECAV
a Masarykovým demokratickým hnutím. Po
prečítaní hospodárskej správy a správy revízora, predniesol podpredseda spoločnosti Ján Krajč Návrh programu na rok 2017.
Predseda spoločnosti Vojtech Čelko navrhol
doplniť výbor o nového člena Miloslava Abela, ktorý bol jednomyseľne zvolený. Spoločnosť má webové stránky, ktoré sa stali pre
členov, ale aj pre verejnosť, zdrojom informácií. Najvӓčší záujem je o rubriku Aktuality a Galériu fotografií. V rubrike Aktuality je
pripravená anketa, týkajúca sa 100. výročia
založenia Československej republiky, ktorej
sa môže zúčastniť každý návštevník našich
stránok. Valné zhromaždenie bolo ukončené čašou vína a neformálnou diskusiou.

Valné zhromaždenie Spoločnosti gen.
M. R. Štefánika sa konalo 21. marca 2017
v Slovenskom dome v Prahe a zúčastnilo sa
ho 17 členov spoločnosti a 6 hostí, medzi
nimi konzulka veľvyslanectva Slovenskej republiky Anna Juríková, riaditeľ Slovenského
domu a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka Dotykov Naďa Vokušová, členka
Komisie pre menšiny pri Magistráte hl. m.
Prahy Magdaléna Rychlíková a Jiří Riedl
z Masarykovej společnosti.
Na začiatku si prítomní vypočuli pred-

Spoločnosť M.R. Štefánika v spolupráci s
ďalšími slovenskými spolkami a inštitúciami
v Českej republike pripravila prezentáciu publikácie „Husák v odboji a SNP 1938-1945“
autorov Tomáša Černáka a Martina Mocka,
ktorí sa prezentácie osobne zúčastnili. Ďalšími hosťami boli vydavateľ Albert Marenčin
a český historik Zdeněk Doskočil. Prezentáciu moderoval predseda spoločnosti Vojtech
Čelko. Prezentácia sa uskutočnila 19. apríla
v priestoroch Slovenského domu a okrem
členov spoločnosti sa jej zúčastnila aj odborná a laická verejnosť. Pri uvedení knihy
bola usporiadaná autogramiáda a bolo mož-

techa Vecána a Blaženky Urbanovej.
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né si knihu zakúpiť.
Členovia Spoločnosti M.R.Štefánika sa
v piatok 19. mája 2017 v podvečer stretli
na Petříne pri Štefánikovej soche s členmi
Spolku rodákov Milana Rastislava Štefánika
z Dunajskej Lužnej. Predsedníčka Spolku
Oľga Reptová prítomným predstavila činnosť a aktivity Spolku, predseda Společnosti

Zo stretnutí s priateľmi
Prezentácia výstavy
„Roky bojov, obetí a nádejí 1914 –
1920“ v Humennom

Vojtech Čelko oboznámil všetkých s príbehom sochy M.R.Štefánika a jej cestou z
depozitára na Petřín před Štefánikovu hvezdáreň. Prítomným sa prihovoril aj zástupca
Veľvyslanectva SR v ČR. Po položení kvetov bolo milé stretnutie ukončené neformálnymi rozhovormi.
Zuzana Bukovská

Rozpoutanou světovou válku už nezastavíme,
můžeme však zabránit jejímu vzniku
Nikdy jsem netoužil být vojákem. Je tomu padesát let, co
jsem poprvé oblékl vojenskou uniformu. Nosím ji doposud.
Bojoval jsem ve dvou světových válkach. Bylo to nutné, šlo
o svobodu mého národa. V největší a nejkrvavější válce dějin
jsem velel vojenskému svazku a účastnil se mnoha vítězných
bitev. Dosáhl jsem nejvyšších vojenských hodností a poct. Ale
poznal jsem také hrůzy válečných útrap, zkázu a ničení měst
i věsnic a viděl mnoho mrtvých. Příliš mnoho mrtvých, nepřátel i vlastních vojáků, cizích lidí i nejbližších druhů a přátel,
mužů , žen, dětí. Rozervaná těla, vyhaslé oči. Válka je strašná. Svou hrůzou i nesmyslností. Má jedinou logiku: vybírá si
za oběť největší hodnoty, nejcennejí, nejušlechtilejší lidi. Ničí
naději a pokrok lidstva. Válku nenávidím ze všeho nejvíce.
A přesto nebudu váhat ani na okamžik a znovu půjdu do boje,
kdyby cizí agresor napadl mou vlast. Nelze jinak , nemá-li se
stát můj národ pouhou hříčkou v rukou nezodpovědných zločinců a hromadných vrahů. Bezbrannou hříčkou, vydanou jim
na milost a nemilost.
Dobře vím, a ví to dnes všechno lidstvo, že válka nevzniká
sama o sobě, je nutné jí po léta připravovat. Materiálne i psychologicky. Skrytě i zcela otevřeně. Není válka, za jejíž vznik
by nebyl někdo odpovědný. Zločinci jsou ti, kteří ji vyvolali, ale
vinu nese také lid, který před nimi lehkovážně kapituloval.
Obracím se ke všem státníkům, v jejichž rukou spočívají
osudy národů. Obracím se na všechny lidi dobré vůle. Zasvěťte
všechny síly a schopnosti boji za nejvzácnější statek lidstva –
za mír! Nestrpte nadále, aby na zemi stále zuřila válka, vždy
a znovu a vždy někde jinde, stále zákeřněji a nebezpečněji. Musíte přece vidět tak dobře jako já, voják, že se zde promyšleně
připravuje požár, který může v každém okamžiku vzplanout na
celém světe. Máte dost sil a prostředků, abyste zabránili dalším
válkam. Když tak neučiníte a vznikne opět světová válka, nezastaví ji už nikto. Přeroste v atomový požár a přinese jedině:
nesmírnou zkázu lidstva na naši planetě.
Sražte ruku agresora, dokud je čas! Vojáci! Uvědomte si i vy
velikou zodpovědnost v současné epoše a nedopusťte, abyste
byli zneužiti k nejstrašnější a nejhanebnější ze všech válek.
Bojujte tak jednou odhodlane a neúprosně o vítězství v bitvě ze všech nejslavnější:
Za trvalý mír a přátelské soužití
národů.

Na Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom
sa 2. februára 2017 začala prezentácia spoločnej výstavy Nadácie Milana Rastislava Štefánika a Ústavu politických vied SAV v Bratislave
„Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“.
Výstava sa stretla doteraz všade, kde bola inštalovaná, s veľkým
ohlasom – napríklad Košariská, Brezová pod Bradlom, Myjava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Vedecká knižnica v Banskej Bystrici,
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne atď. Pri vernisáži výstavy sa konajú vždy aj prednášky a diskusie k uvedenej problematike a výstava
je tak vhodným doplnkom a dobrou názornou pomôckou pre vyučovanie vlastivedy a dejepisu. Rovnako je to dobrý prostriedok aj pre
oboznamovanie širšej verejnosti s podielom Slovákov v prvom odboji
a zoznamuje aj s významnými Slovákmi v čs. légiách, ktorých vojenským organizátorom bol Milan Rastislav Štefánik. Výstava sa koná
pod záštitou predsedu slovenskej vlády, pána Roberta Fica a pri jej príprave spojili svoje sily viaceré orgány a inštitúcie. Výstavu finančne
podporilo ministerstvo obrany SR a aj súkromní sponzori. K výstave je
spracovaná aj brožúra a zvukový nosič, kde komentár nahovoril veľmi príťažlivým spôsobom uznávaný slovenský herec František Kovár.
V prvom polroku 2017 bude výstava kolovať po stredných školách Prešovského kraja a jej predstavenie na východnom Slovensku tento rok
uzavrie vernisáž vo Vedeckej knižnici v Košiciach v júni 2017.
Československá a slovenská štátnosť prešla rôznymi peripetiami,
ale ako červená niť sa jej dejinami vinie pokrokový odkaz našich predkov a nadväzovanie
na všeľudsky platné
a uznávané hodnoty –
vlastenectvo, sloboda,
humanizmus a demokracia. Veď v úvode
výstavy sa aj konštatuje: „Boje a obete
našich predkov neboli
márne. Dňa 1. januára 1993 sa splnili
sny slovenských národovcov a vlastencov, keď vznikla samostatná demokratická Slovenská republika. Slovenský národ v nej nadväzuje na
všetko pozitívne zo slovenských dejín a buduje svoj nový štát v úcte
k všeľudským hodnotám. Hlási sa aj k odkazu tých našich predkov zo
slovenskej aj českej strany – vlastencov, politikov, vojakov a kultúrnych
pracovníkov, ktorý prvý spoločný štát vzniknutý v roku 1918 za cenu
veľkých obetí a strádania vybojovali.“
Na vernisáži výstavy sa zúčastnili Ing. Pavel Šesták, správca Nadácie
MRŠ a PhDr. Ferdinand Vrábel za Ústav politických vied SAV v Bratislave.
Text je z rozhrania rokov 1963 - 64, ktorý v tomto znení nikdy nebol uveFerdinand Vrábel rejnený. Redakcii ho poskytol Jiří Egg.
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Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
* Režisérkou filmu GENERÁL, ktorý vzniká k 100. výročiu
úmrtia Milana Rastislava Štefánika bude Mariana Čengel
Solčanská, z ktorej pera pochádza aj scenár pripravovanej
snímky. Tá vzniká v produkcii spoločnosti JMB Film&TV
production, ktorá s RTVS nakrúcala aj rozprávku Láska na
vlásku či triler ÚNOS. Film Generál by sa mal začať nakrúcať v polovici t.r. a premiéru by mal mať v roku 2019. „Film
o kladnej postave slovenských dejín bude dvojhodinovou
biografickou drámou, rozprávanou chronologickou dejovou
postupnosťou… Príbeh má ambíciu preniknúť k jadru Štefánikovej komplikovanej a mnohovrstevnatej osobnosti, k jadru muža plného paradoxov: chudobného Slováka, ale leva
parížskych salónov, poeta a pritom pragmatika, romanticky
zamilovaného do vlasti, v ktorej sa dlho neohrial a občana
iného štátu, s ktorého dejinami vlastne splynul. Galantného
voči dámam a pritom tvrdého politického hráča, prezieravého diplomata, ale citlivého syna, ktorý odíde z tohto sveta
rovnako, ako žil. Rýchle, prekvapivo, bez vysvetlenia a záhadne“ – napísala v autorskej explikácii pre Audiovizuálny
fond M. Čengel-Solčanská. „Projektom Generál sa zaoberám od roku 2004, verím, že sa mi ho v spolupráci s RTVS
podarí dotiahnuť do úspešného konca„ uvádza producent
Milan Stráňava.
Pre BRADLO na našu prosbu pani Čengel Solčanská doplnila: „Pre mňa osobne je ťažké zhrnúť pocity k Milanovi do
jednej vety. Nebolo by to dôstojné nášho vzťahu. Poznám
ho a stále spoznávam, intímnejšie než si vie ktokoľvek predstaviť. Rekonštruujem človeka, ktorý je už sto rokov obrátený v prach, vyvolávam ho z hrobu, nielen skrze opis jeho
skutkov, ale aj fyzickú podobu, hlas a farbu, mimiku, gestá,
smiech, temperament, iróniu…“

* Špeciálne pre Divadlo Andreja Bagara v Nitre napísala
známa scenáristka, režisérka a spisovateľka Eva Borušovičová hru Štefánik – Slnko v zatmení, zachytáva jeho
prerod z mladíka, ktorý sa vzoprel otcovi, na zrelého muža
zomierajúceho vo chvíli, ako sa dotkol zeme republiky, ktorú
sám založil. Prežívame s ním najzásadnejšie okamihy jeho
životnej cesty. Tie najšťastnejšie chvíle, keď má príležitosť
pozorovať a zaznamenávať pohyb nebeských telies alebo
keď stretáva svoju najväčšiu lásku, ale aj chvíle pochybností a trápenia, kedy mu v napredovaní bránia sily mocnejšie
než on sám – keď proti nemu stoja armády, tisíce kilometrov
zamrznutej zeme alebo ho zrádza vlastné telo. Príbeh nás
prevedie od Košarísk po Tahiti, od parížskeho salónu až po
nevľúdnu Sibír. Štefánikov príbeh je však predovšetkým o
človeku plnom obdivuhodnej vnútornej sily a tak nám nezostáva nič iné, než držať mu palce, cítiť jeho odlhodlanie,
ctiť jeho smelosť, obdivovať jeho jasnozrivosť a nechať sa
unášať jeho imagináciou. A hlavne veriť, že jeho odkaz je v
nás hlboko vpečatený.“
Premiéra hry bola 24. júna 2017 v Divadle Andreja Bagara
v Nitre.
(K predstaveniu a rozhovoru s pani Borušovičovou sa vrátime v decembrovom čísle Bradla)
* Jozef Miloslav Hurban na poštovej známke: Slovenská
pošta a.s. vydala 17. 3. 1917 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v edícii Osobnosti poštovú známku v hodnote 0,50 €. Známka má katalógové číslo
631, náklad 1 milión kusov. Súčasne bola vydaná aj obálka
prvého dňa vydania s textom a poštová príležitostná pečiatka. Inaugurácia známky sa konala 19. 3. 2017 v kultúrnom
dome v Beckove.

Moja cesta k Štefánikovi
Pochádzam z juhu stredného
Slovenska (okr. Lučenec). Ako žiak
základnej a strednej školy som sa
svojho času veľa o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi nedozvedel,
aj keď zhodou okolností on má aj
k Lučencu istý vzťah. Jedna z jeho
sesterníc bola vydatá za miestneho
advokáta JUDr. Ľudovíta Bazovského a Štefánik v meste aj pobýval
u nich na návšteve. Na príslušnom
dome bola svojho času medzi dvoma vojnami aj jeho busta, v meste
bola aj Štefánikova ulica, ale dom
už nestojí, pretože tá časť ulice bola
asanovaná. To som ako študent
strednej školy v Lučenci nevedel;
k uvedeným informáciám som sa
dopracoval až oveľa neskoršie.
Aj tento drobný detail, aký si

už dnes mladšia generácia, vyrastajúca a navštevujúca školy
v ostatných dvoch desaťročiach
nevie predstaviť, dokumentuje pomery, spôsob a úroveň vyučovania
dejepisu – až na malé výnimky u
učiteľov, ktorí sa nebáli riskovať –
v období 50. a 60. rokov minulého
storočia. Žiaci sa napriek tomu, že
sa veľa hovorilo o Komenskom,
o jeho pedagogických zásadách
a o názornom vyučovaní. resp.
aktivizácii žiakov prostredníctvom
miestnych a regionálnych dejín,
nemohli sa z ideologických príčin
využívať pre tieto ciele ani miestne
zaujímavosti, prostredníctvom ktorých by sa žiakom priblížili aj širšie
súvislosti a významné postavy národných dejín.

Mimochodom,
nedozvedeli
sme sa na strednej škole ani to, že
v meste je na evanjelickom cintoríne pochovaná aj sestra Ľudovíta Štúra – Karolína, a ani mnohé
ďalšie podrobnosti z dejín regiónu,
ktoré by iste aspoň niektorých študentov zaujali.
Prvýkrát som sa so Štefánikom
– resp. s niektorými dokumentmi
o ňom – zoznámil až ako študent
FF Univerzity Karlovej v Prahe
v roku 1968, keď som robil seminárnu prácu o spolku Detvan a pri
tej príležitosti som v Archíve Karlovej univerzity študoval aj fond
Všeštudentský archív, spolok Detvan. Súčasne som si v tom období
zadovážil aj Juríčkov práve vydaný

stručný životopis Štefánika, takže
som si urýchlene – aj vďaka dočasne uvoľneným pomerom, ktoré
priniesol pamätný a pre nás starších stále nezabudnuteľný rok 1968
– plátal diery vo vzdelaní… V nasledujúcich normalizačných rokoch
som sa „hnaný žitia nevôľou“ históriou nezaoberal a pracoval som
v celkom inej oblasti. Ale – záujem
už bol prebudený a aj keď väčšina
literatúry bola vtedy v knižniciach
označená písmenom „Z“ (asi zakázané - ?, neviem, len sa domýšľam),
čo značilo, že sa mohli požičiavať
len dobre zapísaným prominentným prorežimným historikom,
a snažil som sa dostať aspoň po
súkromnej linke aj k literatúre z 1.
republiky a nielen v knižniciach
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bežne dostupným pamfletom a la
Holotík. Ale aj tam sa dalo mnohé
prečítať medzi riadkami… Pravdu
možno dočasne potláčať a všelijako skresľovať, potvoriť a krútiť
ako paragrafy, ale nakoniec sa podstata vždy dostane na povrch. Len
to strašne dlho trvá… Alebo, ako
to raz výstižne a lakonicky vystihol
svojím charakteristickým spôsobom Jan Masaryk: „Pravda vítězí,
ale dá to fušku…“
K histórii som sa mohol napokon sústavnejšie vrátiť a intenzívnejšie sa jej venovať až po
zmenách, ktoré priniesli 90. roky
a najmä po svojom odchode „na
odpočinok“. Ako dôchodca som
si povedal, že mám teraz dostatok
voľného času a aby som ho naplnil
nejakou činnosťou, ktorá ma jednak zaujíma a jednak má aj nejaký
zmysel, vrátim sa ku všetkým tým
veciam, ktoré ma kedysi zaujali,
ale pre inú prácu a nedostatočný
prístup k prameňom som sa im nemohol predtým venovať.
Od štúdií bola mojou srdcovou
záležitosťou prvá Československá
republika, ktorá aj napriek svojim
nedostatkom a tomu, že „zle skončila“ Mníchovskou dohodou a následnými neblahými udalosťami,
v mojich očiach predstavuje stále
jeden z najsvetlejších bodov našich
dejín, bola a je takto vnímaná aj
mnohými historikmi iných národov
a krajín, pravda okrem tých, ktorí
ČSR od samého začiatku nenávideli, upierali Čechom a Slovákom
právo na samourčenie a vtedy
označovali a ich nasledovníci aj
dnes označujú Československo za
„neprirodzený“, „imperialistický“,
„lžidemokratický“,
„národnosti
utláčajúci štát“, štát založený na
chybnej konštrukcii (Fehlkonstruktion) atď. S tým súvisí samozrejme
aj bádanie o jeho vzniku a oboznamovanie sa s jeho hlavnými zakladateľmi, Masarykom, Benešom
a Štefánikom. Po roku 1989 sa otvorili aj dovtedy neprístupné fondy
knižníc a archívov a dejiny ČSR
a činnosť jej hlavných predstaviteľov sa dala študovať priamo aj na
základe nielen kníh, ale dokumentov dovtedy neznámych a nezverejnených.
Bola to pre mňa činnosť nesmierne zaujímavá, obohacujúca
a vzrušujúca. Nikdy nepochopím
ľudí, ktorí píšu o práci bádateľa
v knižnici, múzeu alebo v archíve ako o nezáživnom sedení nad
zaprášenými a pavučinami ople-

BRADLO č. 73
tenými listami papiera. Veď koľké
nové a aké dôležité veci sa tam
človek dozvie priamo od aktérov,
ktorí boli súčasťou tých veľkých
dejinných udalostí a ktoré svojím
životom a činnosťou spoluvytvárali! Vydávajú nám o tom priame,
bezprostredné svedectvo, len si
ho treba dobre metodicky pripraviť a spracovať pre publikovanie
„sine ira et studio“ (bez zaujatosti
či tendenčného výkladu) so snahou
o maximálnu objektivitu. Je to veľmi ťažké a v úplnosti aj nemožné,
veď každý historik je okrem iného aj dieťaťom svojej doby a je
ovplyvnený svojím prostredím,
vzdelaním, hodnotami, ku ktorým
sa hlási, svojou koncepciou, ktorá
sa nie vždy po zásluhe označuje za
„filozofiu dejín“. Oveľa častejšie je
to len snaha zviesť sa na konjunkturálnych vlnách, zapojiť sa do toho-ktorého politického tábora. Toto
bolo nielen v minulosti, ale pretrváva to aj v našej súčasnosti a zrejme to potrvá aj v budúcnosti, veď
dejepis, história je často právom
označovaná aj za jednu z „najpolitickejších“ vied. A predsa, aj keď
napríklad aj svetový kongres historikov, ktorý sa konal v roku 2010
v Amsterdame, konštatoval v niektorých referátoch, že históriu často
mnohí považujú len za neviestku
v službách politikov, neznamená
to, že všetci, ktorí sa o ňu zaujímajú, chcú ju len zneužívať.
Môj návrat alebo lepšie povedané objavenie Štefánika v súčasnosti (veď koľko toho môže začínajúci
študent vstrebať v rámci jedinej
seminárnej práce? Navyše, vtedy
sa bolo treba učiť kadečo iné: politickú ekonómiu, dejiny robotníckeho hnutia, vedecký komunizmus,
atď., atď.) bol pre mňa inšpirujúci
a povznášajúci, ale často aj deprimujúci. Prečo deprimujúci, hneď
vysvetlím.
Tak, ako v období 1. republiky a v nasledujúcich ťažkých totalitných obdobiach, dochádzalo
k rôznym dezinterpretáciám, vytváraniu falošných predstáv až cielených klamstiev aj po roku 1989
a dochádza k nim aj v súčasnosti.
Sloboda prejavu je vzácna hodnota, ktorej význam si najviac uvedomujú najmä tí, ktorí zažili časy,
keď bola násilne potláčaná. Pluralita názorov je iste pekná a žiadúca
vec a je vítaná za predpokladu, že
sa diskutuje so znalosťou faktov a
dokumentov, keď sa berú do úvahy údaje z archívnych dokumen-

tov, svedectvá súčasníkov, dobovej
tlače a rôzne ďalšie zdroje informácií, ktoré vždy treba porovnávať
a kriticky konfrontovať, aby sa
vylúčili krajnosti. Rôzni tendenční
autori a chaotickí publicisti práve
tieto zásady neuznávajú a v záujme
svojich pochybných cieľov, ktoré
ani neskrývajú svoje konjunkturalistické politické zameranie, k
týmto základným metodologickým
predpokladom ani neprihliadajú a
aj tie najvyargumentovanejšie ničím nespochybniteľné dôkazy ignorujú.
Aj v súvislosti so Štefánikom sa
oživili a až do omrzenia opakujú
rôzne tendenčné tvrdenia, ktoré
zintenzívnili najmä v období príprav na odhalenie staronovej sochy M. R. Štefánika v Bratislave.
Opäť sa písalo a píše o „českom
levovi“ o generálovi „v montérkach“ a podobné nezmysly, ktoré
boli už x-krát vyvrátené: Dokonca sa proti tejto monumentálnej
soche a jej umiestneniu, ktoré tak
skvelo dopĺňa moderné námestie v
štvrti Eurovea, organizovala aj petícia „roduverných“, pričom všetci
ostatní, ktorí mali iný názor, boli
častovaní tými najhoršími menami,
presne takými, ako v čase, keď sa
podobnými kritikami a argumentmi
v rokoch 1938 – 1939 búralo to, čo
aj Štefánik svojím rozhodujúcim
podielom budoval – spoločný štát
Čechov a Slovákov.
Keď som prechádzal pramene
spojené s prípravou pôvodnej Štefánikovej sochy postavenej v Bratislave v roku 1938 a porovnával
to, čo sa vtedy o nej písalo v tlači
s tým, čo sa písalo na Slovensku
len nedávno, opäť som si uvedomil, hlbokú pravdu o tom, že z dejín sa mnoho ľudí nikdy nepoučí...
Dokonca sa opakovali a opakujú
– vedome aj nevedome – tie tvrdenia a zlomyseľné podozrenia, ktoré
boli už dávno vyvrátené. Výsledkom môjho výskumu bol článok
„Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave“ uverejnený v roku
2010 v časopise Vojenská história,
v ktorom sa pokúšam vysvetliť
toľko kritizované podrobnosti okolo tohto pomníka. O ňom kedysi
vtedajší československý premiér
Milan Hodža napísal, že „cisárovná
ustupuje kopaničiarovi“... Hodža
tým narážal na skutočnosť, že na
mieste, kde bola na bývalom Korunovačnom námestí v Bratislave
umiestnená jazdecká socha Márie
Terézie, postavili Štefánikov pomník. Je neblahou kuriozitou, že

v našej súčasnosti sa objavila iniciatíva podporovaná istou veľkou
finančnou skupinou, ktorá chce
dnešné Štúrovo námestie premenovať opäť na Korunovačné a sochu Ľ. Štúra a jeho družiny odtiaľ
odstrániť. Mária Terézia ako naša
významná reformná panovníčka,
ktorá sa zaslúžila aj o výstavbu
a rozvoj Bratislavy a bola tu aj korunovaná, si iste sochu zaslúži, ale
nie takýmto spôsobom a nie práve
na tomto mieste, spojenom s oslavou uhorskej štátnosti. Len vďaka
tomu, že táto štátnosť zanikla –
a o to sa pričinil aj Štefánik – sa
Slováci mohli oslobodiť, mohla
vzniknúť aj štátnosť československá a slovenská... Je to také ťažké
pochopiť alebo to iba niekto, kto sa
s vývojom po roku 1918 ešte stále
nechce zmieriť, pochopiť nechce?
Štefánika sa snažili osvojiť aj
takí, s ktorými bol za svojho života
v ostrej opozícii a sporoch – napríklad aj v Detvane takých ostrých,
že na istý čas zo spolku aj vystúpil –
bez ohľadu na jeho vlastnú činnosť
a slová. Výsledkom môjho výskumu týkajúceho sa jeho príslušnosti
k hlasistom je môj článok „Milan
Rastislav Štefánik a hlasistické
hnutie“, v ktorom sa snažím vyrovnať s úplne nepochopiteľným tvrdením Jozefa Škultétyho z roku
1938, že Štefánik hlasistom nebol
a ani nemohol byť...Ako keby hlasisiti a hlasistické hnutie bolo niečo
protislovenské.
Mnohé dokumenty hovoria jasnou rečou, treba ich však poznať.
Dnes je Štefánikova mohyla na
Bradle takým monumentálnym
dielom, ktoré nielen po stáročia
bude pripomínať jeho význam pre
náš národ, ale je aj jedným z najväčších diel architekta Dušana Jurkoviča, ktoré dokonale zapadá do
krajiny. Málo sa vie, s akými ťažkosťami sa však toto dielo svojho
času rodilo, s akými prekážkami sa
museli organizátori zo Spolku pre
postavenie pomníka M. R. Štefánikovi vyrovnať. Tak, ako sa kedysi skladali Česi groš po groši na
svoje Národné divadlo, tak sa skladali aj občania Československa na
Štefánikov pomník, niekto prispel
sumou 1000 Kčs (prezident Masaryk ako zakladajúci člen a aj čestný
predseda tohto spolku 100.000 Kčs
a potom ešte 800.000 z jubilejného fondu republiky), niekto 5 Kčs
a niekto – najmä tí, ktorí si Štefánika a jeho pamiatku po roku 1938
snažili prisvojiť, ničím, ani halierom. Na mohylu prispievali poli-
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tici, učitelia, úradníci, zamestnanci,
vojaci, železničiari, živnostníci,
rodáci z okolia Brezovej, Myjavy
a Košarísk, ale aj zo vzdialených
okrajových oblastí Čiech alebo
Podkarpatskej Rusi... Zachovali
sa presné záznamy o daroch, členských príspevkoch, záhradných
slávnostiach, ktorých výnos sa mal
použiť na stavbu mohyly a aj o ďalších aktivitách. Len nedávno som
si čítal dobrozdania a stanoviská
odborníkov z januára 1924, keď sa
rozhodovalo o tom, či sa pomník na
Bradle postaví a v akej podobe. Dovoľte mi na záver zacitovať z týchto materiálov, ktoré plne vystihujú
atmosféru tej doby a sú ocenením
ako života a diela M. R. Štefánika,
tak aj architekta Jurkoviča.
Docent dr. František Žákavec z
Komenského univerzity Jurkovičov návrh posúdil takto:
„...Syn Slovenska, jehož lidové
stavby od mládí poznával, prozkoumal a světu ukázal (Práce lidu
našeho a j.) nad jiné obeznámený
s hlavními hmotami stavebními, jež
skýtá jeho země a z nichž dovedl vytvořiti osobité a zas z ducha vlasti
vytěžené stavby na památném Radhošti nebo v slovanských lázních
luhačovických, arch. Dušan Jurkovič, vytvořil brzy po Štefánikově
tragedii návrh jeho mohyly na Bradle Brezovej. Návrh vytryskl z bolesti chvíle, ale též z bezprostředního pocitu její velikosti, vytvořil
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jej architekt, který předtím na bojištích našich padlých bratří v Haliči zkomponoval snad nejkrásnější
hřbitovy světové války a proto hned
při prvním spatření r. 1921 na výstavě Společnosti architektů v Praze tento Jurkovičův návrh mohyly
Štefánikově a jeho průvodu mocně
na diváka působil.
Podle mého názoru má tyto veliké přednosti: Je znamenitě vkomponován do krajinného prostředí
a je důstojným, v pravdě monumentálním náhrobkem, mausoleem.
Vkouzlit do prostředí krajinného
pravou budovu bylo vždy uměním
Jurkovičovým, právě jeho rysem
uměleckým. Také zde zvlněný kraj
kol náhrobní hory dodává v návrhu Jurkovičově zakončení velebné
a dominující, jež neruší násilně
bojovní stavbou celého rytmu kraje, nýbrž jej přejímá umělecky dokomponuje a vyvrcholí v krajinný
památník, monument. Oblou homoli hory převádí nahoře kamenným
mocným valem šikmých boků v potřebné vodorovné plateau, dostatečně mohutné pro monumentální
dojem další stavby, v níž nenásilně se zvedá plateau další, vlastní
to půda pro stupňovou, pozvolnou
pyramidu se stavbou náhrobkovou,
hlídanou čtyřmi pylony. Těmi pylony začíná se nutná již hra vertikál, vyvrcholená ústřední, nejvyšší
stavbou. Je to v kámen, v monumentální dimense převedená idea

Jurkovičova vojenského hřbitova
u Regetowa v Haliči, rovněž zvršující čtyřmi kaplicovými kříži
a středním nejvyšším tupé temeno
vrchu. Nabývá to povahy symbolu
mohutné stráže kol vlastní svatyně.
Výhodou je i stejné řešení pohledu
na všechny čtyři strany. Krásná je
zdrženlivost architekta, jenž zde
nepřipustil nějaké vysoké, věžové
stavby, jež by nezbytně připomínala
rozhlednu. Navrhl, co navrhnouti
měl: monumentální hrob.
Proto jest po mém náhledu zbytečné hledati jinde a jinak něco, co
zde již ve vhodné formě jest.“
A skupina expertov zapojených do ankety o mohyle na Bradle, v ktorej boli okrem iného aj
dr. Wirth, Dr. Štech, ppl. Medek
a dr. Emler sa vyjadrila, že súťaž je prospechom pre nájdenie
umeleckej idey na riešenie určitej
úlohy. V tomto prípade však riešenie úlohy už dospelo do takého
pokročilého, značne zrelého štádia, že súťaž by bola krokom späť,
bola by neekonomická po stránke
ideovej aj materiálnej so zreteľom
k predbežnému projektu architekta Juroviča. V danom prípade ide
o pietne uctenie pamiatky veľkého
Slováka a pomník má vyjadrovať
zvláštny citový vzťah slovenského ľudu k osobe jeho uctievaného
hrdinu. Preto anketu považuje za
samozrejmé, že pomník vytvorí
jediný slovenský, širokej česko-

slovenskej verejnosti známy architekt-umelec. Arch. Jurkovič už vo
svojich počiatkoch ako umelec vyšiel z tvorivej duše ľudu, túto svoju
intuitívnu schopnosť na svoje diela
prenášal práve v úlohách zvláštnej
piety vyžadujúcich ukázal svojimi
vojnovými pomníkmi v Haliči, že
je schopný vytvoriť dielo tejto citovej architektúry, pričom preukázal mimoriadnu schopnosť k práci
v rázovitom teréne a s miestnym
materiálom. Dokladá to ostatne
jeho nanajvýš šťastná voľba miesta
pochovania gen. Štefánika i monumentálne rozriešenie mohyly na
mieste pádu pri Vajnoroch.
Záver ankety: Anketa uvažovala tiež o tom, že arch. Dušan
Jurkovič je umelec v plnej tvorivej sile a že pomník Štefánikov
poskytuje mu konečne vzácnu
príležitosť vytvoriť na domácej
pôde veľké monumentálne dielo.
Zdôrazňujem tento záver českých
odborníkov ako jeden z dôkazov
ich nesmiernej citlivosti pre veci
slovenské…
V súčasnosti spracúvam tieto
materiály a svoje poznatky by som
chcel v najbližšej budúcnosti zosumarizovať do state o ťažkom zrode
tohto monumentálneho diela.
Ferdinand Vrábel

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
18. 11. 2016 – členovia brezovského
klubu si vypočuli prednášku v podaní Petra Uhlíka o 17. novembri 1989 a v druhej
časti programu boli svedkami prezentácie
básnických zbierok „Rozbresky“ a „Chodenie po hladine“ od Jána Kostelného,
20. 11. 2016 – sledovali sme priamy
prenos zo spomienkových osláv 210.
výročia narodenia Karola Kuzmányho
v Brezne,
25. 11. 2016 – na trojdňovej návšteve
Prahy prezrel si Mgr.Peter Uhlík v sprievode kurátorky Mgr. M.Lehmanovej výstavu diel majstra českého art deca Jaroslava Horejca v Dome u Kamenného domu
a expozíciu českého kubizmu v Dome
u Čiernej Matky Božej. V kaviarni Slávia
sa stretol s dr. V.Čelkom, ktorému v mene
S MRŠ zablahoželal k tohtoročnej sedemdesiatke. Na 4. Legionárskej Konferencii v hoteli Legie si vypočul prednášku
PhDr. Ferdinanda Vrábela,

3. 12. 2016 – členovia klubov z Brezovej pod Bradlom a Myjavy navštívili adventné trhy v Bratislave a v SND si pozreli
hru „Láskavé bohyne“,
16. 1. 2017 – pripomenuli sme si 170.
výročie narodenia Svetozára Hurbana –
Vajanského,
27. 1. 2017 – na schôdzi brezovského
klubu SMRŠ vypočuli sme si prednášky
Mgr. P. Uhlíka k 755.
výročiu Brezovej a k výročiu narodenia Vajanského,
gratulovali sme jubilantke Oľge
Sadákovej (80),
12. 2. 2017 – účasť členov klubu na
prednáške Mgr. Petra Macha o vzťahu
J. P. Lešku a biskupa F. Baltíka, ktorá sa
konala v brezovskej zborovej sieni ECAV,
23. 2. 2017 – konalo sa stretnutie brezovského klubu, jeho účastníci si pripomenuli 120. výročie narodenia hudobného skladateľa J. V. Dolinského,
9. 3. 2017 – v základnej škole sa stretol

s olympijským víťazom Matejom Tóthom
predseda SMRŠ Mgr. Peter Uhlík,
19. 3. 2017 – spomienkovej slávnosti
k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana pred jeho pomníkom v Brezovej pod
Bradlom, zúčastnili sa i členovia klubu
SMRŠ. Prejav za mesto predniesol Peter
Uhlík,
24. 3. 2017 – na stretnutí členov Klubu
SMRŠ Brezová pod Bradlom sa uskutočila beseda o tunajšom pôsobení J. M. Hurbana(*200) ako kaplána i vodcu revolúcie
na jar 1848 a štúrovca Tomáša Hroša
(*210), ktorú moderovall predseda klubu
P. Uhlík,
30. 3. 2017 – emeritní učitelia, členovia
brezovského klubu sa zúčastnili v základnej škole na pozvanie primátorky mesta
Evy Ušiakovej slávnosti Dňa učiteľov,
7. 4. 2017 – členovia nášho klubu sa
na brezovskom mestskom cintoríne, pri
Dejinnom pamätníku, zúčastnili spomien-
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ky na 72. výročie oslobodenia mesta Červenou a Rumunskou armádou, za pomoci
partizánov Druhej Štefánikovej brigády,
11. 4. 2017 – Mgr. P. Uhlík navštívil ZŠ
M. R. Štefánika v Košariskách,
16. 4. 2017 – členovia turistickej sekcie brezovského a bratislavského klubu
SMRŠ uskutočnili výstup na Javorinu z
Hrnčiarového,
21. 4. 2017 – členovia klubu z Brezovej
sa zúčastnili prezentácie projektu Bradlo,
ktorý v Národnom dome Štefánikovom
uvádzal PhDr. Matúš Valihora,
3. 5. 2017 – účasť na rodáckej spomienke na M. R .Štefánika v košariskom
kostole (kázeň senior MS M. Hvožďara),
pred a na dvore rodného domu i na Bradle, zapálenie vatier; spoločná účasť s
členmi klubu zo Starej Turej,
6. 5. 2017 – celonárodná spomienka
na Bradle v réžii ministra obrany generála
Gajdoša vojenskej jednotky i preletu lietadiel, prítomní boli ďalší predstavitelia SR i
zahraniční hostia (ČR, Francia, Taliansko,
Rusko) a početné obecenstvo,
8. 5. 2017 – spomínali sme na oslobodenie Československa spojeneckými
silami, z toho Slovenska Červenou a Ru-

munskou armádou (podľa moskovského
času 9. mája!),
11. 5. 2017 – na pozvanie Historickej
spoločnosti v Ivanke pri Dunaji, besedoval
Mgr. Peter Uhlík s domácimi záujemcami
o živote a diele M. R. Štefánika. PaeDr.
Oľga Legrádyová oboznámila hosťa s
opravou Jurkovičovej mohyly pri letisku,
na mieste, kde generál skonal začali domáci nadšenci s revitalizáciou diela ešte
za bývalého režimu,
19. 5. 2017 – dopoludnia sme sledovali
ľahkoatletické preteky žiakov základných
škôl. O poézii, venovanej fenoménu láska, besedoval podvečer v ND Štefánikovom aj s našimi členmi básnik Ján Kostelný,
15. 5. 2017 – pedagógov a žiakov ZŠ
Tilgnerova ul. Bratislava, sprevádzal v
Brezovej a na Bradle Mgr. Peter Uhlík,
24. 5. 2017 – klub dôchodcov učiteľov
a školských pracovníkov Bratislava 1, po
návšteve Myjavy, využil možnosť sprievodcovskej služby emeritným učiteľom
P. Uhlíkom v Brezovej pod Bradlom a na
Bradle,
25. 5. 2007 – učiteľky a žiaci ZŠ Pankúchova v Bratislave-Petržalke, sprevád-

zaní Mgr. P. Uhlíkom, navštívili Štefánikov
rodný kraj (Košariská,Brezová, Bradlo),
27. 5. 2017 – celodenný výlet členov
brezovského, myjavského a staroturianskeho klubu na južnú Moravu, do obce
Zaječí (pivnica Vinárne pod kapličkou), do
zámku Lednice s parkom a vodnou prepravou k minaretu, Valtice, kde sa práve
natáčal film o Márii Terézii (tristo rokov od
jej narodenia),
28. 5. 2017 – výlet členov turistickej
sekcie z klubu v Brezovej na Čachtický
hrad, spolu s nemeckým hosťom Gunterom Artlom,
31. 5. 2017 – žiaci ZŠ Sv. Uršuly z Bratislavy Nedbalova ul. 4, navštívili Košariská, Brezovú, Bradlo a slovom im poslúžil
Mgr. Peter Uhlík,
3. 6. 2017 – zájazd z Ev. cirkevného
zboru v Richvalde, krajom D. Krmana, S.
Jurkoviča, J. M. Hurbana a M. R. Štefánika sprevádzal čestný predseda SMRŠ
Peter P. Uhlík,
5. 6. 2017 – Štefánikov rodný kraj navštívili žiaci ZŠ Sv. Františka z Asisi, Karloveská ul. Bratislava a sprevádzal ich
Mgr. P. Uhlík.
Peter Uhlík

Otvárame kroniky a pamätnice
Sadenie líp
Jedným z najobľúbenejších stromov, rozšírenej po celej
Európe je lipa. Voľne rastie v lesoch, na stráňach a lúkach, vysádzali ju jednotlivo, v skupinách, v alejách, v strede obcí a na
námestiach, na rázcestiach, rozhraniach chotárov, pri kostoloch, v cintorínoch a božích mukách.
O úcte k stromom v jednotlivých obciach či štátoch svedčí
aj ich vyobrazenie na pečatiach a znakoch, na Slovensku je list
lipy zobrazený v štátnej pečati. Lipa často býva označovaná
ako strom Slovanov, ktorí ju považovali za symbol zmierenia
a vzájomnosti.
Vysádzanie lipy sa stalo obradom v spojení s pamiatkou
na dôležité udalosti, slávnosti, významné jubileá, na počesť
popredných osobností. V niektorých oblastiach sa tento zvyk
preniesol i do rodinného života, lipy sa sadili pri svadbe, či pri
narodení dieťaťa. Vysadené stromy sa označovali pamätnými
tabuľkami či kameňmi, vyhotovovali sa im pamätné listiny.
Prvú silnú vlnu možno zaznamenať po roku 1918, kedy sa
sadili ako stromy republiky či stromy slobody na oslavu a pamiatku vzniku Československej republiky. Druhýkrát lipy hojne vysádzali na oslavu ukončenia druhej svetovej vojny. Tretia
vlna sa rozšírila pri príležitosti 50. výročia vzniku Československej republiky a zároveň v dôsledku udalostí roku 1968.
Oživenie tradície zaznamenávame aj v posledných rokoch.
Sadenie „Lipy slobody“ v Skalici
Popis slávnosti sadenia lipy, od ktorej 4. mája uplynulo

98 rokov sa rekonštruoval z článkov Jána Sopku v časopise
Sloboda a zápisu v mestskej kronike. Fotografie pochádzali
od skalického fotografa Šimečku, takmer identická fotografia
zo slávnosti je aj vo fotografickej prílohe knihy Panteón zlomených nádejí, nezvyčajný a predsa pravdivý príbeh mohyly
M.R.Štefánika na Bradle s údajom, že pochádza z rodinného
albumu Miloša Úlehlu.
S návrhom vysadiť Lipu slobody v novozriadenom parku na námestí prišiel podľa zápisu v mestskej kronike stredoškolský učiteľ Bezděk, vyučujúci latinčinu na skalickom
gymnáziu. Príspevok zverejnený 26. apríla 1918 v časopise
Sloboda, avizujúci slávnosť uvádza: „…na pamiatku oslobodenia a utvorenia našej slobodnej Československej republiky
zasadíme si na veľkom námestí pamätnú „Lipu slobody“.
Článok podrobne a presne popisuje časový rozpis slávnosti.
Za organizačný výbor bol uvedený Dr. Štefan Mandík, vládny komisár a mešťanosta. Tento článok je zaujímavý aj tým,
že dokumentuje, akým spôsobom boli organizované v tomto
období veľké slávnosti podobného typu. V ďalšom čísle časopisu Sloboda (číslo 39-40) je veľkým písmom zvýraznený
oznam, že v nedeľu 4. mája dopoludnia prídu na slávnosť sadenia „Lipy slobody“ minister Dr. Vavro Šrobár a generál československých vojsk na Slovensku Luigi Piccione i so svojimi
sprievodmi.
Dňa 4. mája bolo mesto slávnostne ozdobené. Počasie bola
chladné a daždivé. Pre vítanie účastníkov slávnosti sa na železničnej stanici zhromaždili mužský a ženský spevácky odbor „Sokola“ a ďalšie delegácie; oficiálne hostí vítal Dr. Štefan
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Mandík a okresný vládny komisár Miloš Úlehla. Na námestí
pred gymnáziom pri čerstvo zasadenej mladej „Lipe slobody,
vyzdobenej stuhami a zástavami“ bola podľa článku v Slobode
pripravená tribúna pre hostí a rečníkov. Slávnosti sa zúčastnil
Dr.Vavro Šrobár, generál Luigi Piccione so svojím štábom,
vládni poradcovia Dr.Pavel Blaho, Dr.Matej Metod Bella, Ing.
Štefan Janšák, kap.Varsík, bratislavský župan Samuel Zoch,
nitriansky župan, skalický rodák Dr.Ľudovít Okánik, Ing. Ján
Botto (Ivan Krasko), vyslanec Americkej slovenskej ligy Eduard Kováč a mnoho iných osobností. Ako rečníci vystúpili:
Dr. Blaho,ktorý sa zamyslel nad históriou a významom lipy
u slovanských národov a aplikoval ich na súčasné pomery,
Dr. Śrobár vzdal hold Skalici, v ktorej vznikla myšlienka
československej vzájomnosti, župan Zoch vyznal, že Skalica
bola vždy kultúrnym mestom, kam Slováci putovali s radosťou. Menom Českej obce sokolskej pozdravil zhromaždenie
František Kraus, z ktorého bolo cítiť lásku a porozumenie
pre všetko slovenské. Za mesto Hodonín prehovoril vládny
komisár Dr.Eduard Krajíček, vyslanec americkej slovenskej
ligy Dr.Eduard Kováč tlmočil srdečné pozdravy amerických
Slovákov. Všetci rečníci vzdali hold prítomnému generálovi
Piccionemu, ktorý pozdravil zhromaždenie ako taliansky vojak. Nešetril obdivom k „nášmu malému a predsa veľkému
národu“ a vyjadril potešenie, že môže s legionármi, na ktorých
je pyšný, slúžiť vlasti. Končil so želaním, ukazujúc na lipu,
aby bez nebezpečenstva rástla a s ňou i sláva československej

republiky. Vládny poradca Varsík prehovoril v mene československého vojska, menovite legionárov a vyzval, aby všetci
plnili svoje vlastenecké povinnosti. Za Prahu pozdravil zhromaždenie redaktor Jan Herben. Medzi príhovormi zaspieval
spevokol vedený Ľudovítom Bunčákom hymny a piesne (Kto
za pravdu horí - Hej Slováci - Kdož jste boží bojovníci), Mária
Bellayová predniesla báseň „ Nehaňte ľud môj“. Potom mešťanosta Dr Mandík ukončil zhromaždenie a hostia sa odobrali
do veľkej sály kultúrneho domu – dvorany Národného domu.
Oficiálna slávnosť mala sviatočnú a radostnú náladu. Keď
zasadli hostia k obedu, priniesli generálovi Piccionemu telegram so správou o nešťastí a tragickej smrti ministra Štefánika pri Vajnoroch. Bezprostredne nasledoval druhý telegram
ministrovi Šrobárovi. Nastalo mrazivé, mŕtve ticho. Minister
s generálom okamžite odišli do Obchodnej banky, odkiaľ telegraficky overovali správu o nešťastí. Za pár minút odcestovali
zvláštnym vlakom do Bratislavy.
Ďalšie číslo Slobody vyšlo 10. a 11. mája. Jej titulnému
listu dominovala správa o smrti generála M.R.Štefánika. Dňa
10. a 11. mája sa pohrebu v Bratislave a na Bradle zúčastnilo
mnoho ľudí zo Skalice. Mesto darovalo veniec s nápisom „
S Bohom, náš hrdina, Uh.Skalica“. V júni časopis Sloboda priniesol báseň Ferdinanda Dúbravského „Lipa slobody“.
Spracované podľa príspevku PhDr.Viery Drahošovej v novinách Záhorie.

PAMÄTNÍK ZMIERENIA
Obetiam prvej svetovej vojny boli
na rôznych miestach – mestách, dedinách i obciach – postavené pamätníky.
V meste Nové Zámky 10. novembra
2016 za účasti veľvyslankyne Rumunskej republiky, zástupcov diplomatických zborov z ČR, Ruska a Srbska,
vojenského pridelenca ČR na Slovensku, zástupcov MV SR,
člena československej medzivládnej komisie pre vojnové hroby, predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov odhalili na cintoríne sv. Jozefa Pamätník zmierenia obetiam prvej
svetovej vojny a udalostiam krátko po jej skončení. „Vojnový
hrob v Nových Zámkoch je svetovou raritou, keď vedľa seba
sú pochovaní vojaci 12 národností, 5 vierovyznaní, bývalí protivníci, vojaci Rakúsko-uhorskej armády, Nemci, Taliani, ale
aj ruskí a srbskí zajatci i moslim z Bosny. Z 203 vojakov je
167 obetí z prvej svetovej vojny, 33 obetí z pohraničného konfliktu medzi československou armádou a Červenou maďarskou
armádou Bélu Kúna (vrátane 5 legionárov) a 3 z roku 1924“
uviedol na facebooku František Daniel, ktorý dlhé roky skúma
historické udalosti v Nových Zámkoch. Nové súsošie z ateliéru
VŠVU v Bratislave dopravili na cintorín v posledný októbrový
týždeň. Pozostáva z postavy vojaka, ktorého vojenská uniforma pripomína c.k. peší pluk 71. Na erbe je trojvršie s dovojitým krížom, v pozadí mýtická žena ako symbol republiky.
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Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
Ocenenie kežmarskej hotelierke aj zo
Spoločnosti M.R. Štefánika
Koniec minulého roka bol pre kežmarský
historický hotel P.O. Hviezdoslav mimoriadne úspešný. Nielen pre vysokú návštevnosť
a s ňou súvisiacu ekonomiku, ale dostalo
sa mu vysokých medzinárodných ocenení.
Ocenenie Najpohostinnejší hotel Európy na
rok 2017 mu v gréckom Santorini udelila
Asociácia historických hotelov Európy, ktorá
združuje 500 členov z 18 krajín. O prvenstvo v kategórii historických hotelov sa ich
uchádzalo 50. Zanedlho ďalšie významné
ocenenie, Národný víťaz luxusných boutique hotelov krajiny získal hotel Hviezdoslav v súťaži Svetové luxusné hotely v Dohe
- hlavnom meste Kataru.
Hodnotenie hotelov sa robilo najmä na
základe hlasov hostí, ktorí v ňom bývali,
chodia doň a poznajú ho.
Neobyčajný úspech slovenského hotelierstva, práve v Kežmarku, je malým zázrakom, za ktorým stojí predovšetkým riaditeľka hotela Mgr. Sylvia Holopová. Poznám
ju už od študentských čias spred vyše 40

rínoch užívať zaslúžený učiteľský dôchodok, ale opak je pravdou. Vďaka rodinnému
fenoménu vzájomnej solidarity si odkúpili
zdevastovaný dom v Kežmarku, kde v r.
1867-68 ako študent býval P.O. Hviezdoslav. Vďaka európskym fondom a vlastným
finančným prostriedkom meštiansky dom
zrekonštruovali v r. 2011 a doslova ho pred
očami menili postupne na krásne historické
hotelové sídlo. Dnes už hotel pozostáva z
priľahlých štyroch meštianskych domov, ktoré majú silné historické príbehy. Významnou
súčasťou hotela je aj meštiansky dom Pavla
Kraya/ 1735-1804/, veliteľa cisárskej armády, ktorý v bitke proti Napoleonovi pri Mantove dokonca aj zvíťazil.
Vynikajúca reštaurácia Poézia, Literárna
kaviareň, wellnes centrum Harmónia, kongresová hala, historické salóny, milý personál a kultúrne prostredie Vás doslova ohúri
a Vy neváhate stráviť čas v tomto milom,
kultúrnom a povznesenom prostredí. Okrem
toho sa tu usporadúva celý rad kvalitných
kultúrnych aktivít. Medzi ne patrí aj beseda
a prezentácia tvorby významných slovenských a domácich literárnych autorov. Me-

článok p. Koziorka z Ostravy, ktorý neskôr
v tom čase pracoval v Spoločnosti na Morave. Písal o tom, že Spoločnosť založili
v Trenčíne 4. novembra 1931. Z vlastnej iniciatívy som mu napísala, listom mi potvrdil
pravdivosť informácie. Osobným štúdiom v
okresnom archíve som získala potrebné dokumenty z rokov 1920 – 1936. Zároveň som
navštívila predsedu Spoločnosti v Brezovej
pod Bradlom, Mgr. Petra Uhlíka, ktorý mi
prisľúbil spoluprácu a poskytol mi zoznam
členov z Trenčína a okolia.
Každého člena som osobne navštívila
a svojim podpisom vyjadril súhlas na obnovenie činnosti Spoločnosti v Trenčíne.
Z 20-tich členov, (jeden in memor.), zrušili
členstvo 4, 14 súhlasili. To mi dalo podnet
k spoločnému stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo 14.2.1997 v budove ODA.
Členovia Spoločnosti si v Trenčíne 20.
výročie obnovenia činnosti pripomenuli 14.2.2017 položením venca k pomníku
M.R.Štefánika.
Dnes je nás 50, 14 členov ukončilo členstvo zo zdravotných a osobných dôvodov,
na cestu do večnosti odišlo dodnes už 25
členov. Nie je nás veľa, ale všetci podľa
možnosti a veku, prejavujeme úctu a vďaku
veľkému synovi slovenského národa. Vieme, že ako vedec, diplomat, politik a generál francúzskej armády má dodnes prvenstvo a zásluhy pre vznik československého
štátu v roku 1918.
Marta Malániková
PUTOVNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
„ODKAZ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA“

rokov, potom ako učiteľku a riaditeľku Hotelovej akadémie O.B. Brűcknera v Kežmarku. Túto školu viedla na vysokej odbornej
úrovni nielen vo vzťahu k stravovaniu a hotelierstvu, ale aj vo vzťahu k mestu, kraju
a Slovensku. Na tejto škole sa robilo ďaleko
viac a kreatívnejšie ako sa všeobecne od
takej školy očakávalo. Škola bola organizátorom stredoškolských odborných činnosti
na rôznych úrovniach, populárnych Literárnych Kežmarkov a celého radu rôznych
spoločenských a kultúrnych aktivít. Žiaci
školy vykonávali odbornú prax v zahraničných európskych hotelových a stravovacích
zariadeniach nielen v Európe, ale aj mimo
nášho kontinentu. A preto cenné skúsenosti mali možnosť uplatniť nielen v zahraničí,
ale aj doma. Sylvia si teda mohla na vav-

dzi nimi nechýbal ani RNDr. Vojtech Rušín
DrSc. a ním prezentované „astronomické
a Štefánikovské“ aktivity. V týchto priestoroch priam dýchajú Štefánikove citáty. Azda
jeden za všetky: „Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti“. A navyše je tu všade úsmev, pohoda a srdečnosť. Aj usmievajúcu riaditeľku v kežmarskom
hoteli Hviezdoslav stretnete každý deň. Má
stále čas na svojich hostí. Preto sme pri návšteve hotela neváhali prejaviť úctu a obdiv
našej Sylvii a venovať jej skromný darček
– bustu M. R. Štefánika.
Milan Choma
SPOMÍNAME A NEZABÚDAME
V júni 1996 časopis BRADLO uverejnil

Pri príležitosti 161. výročia úmrtia Ľ.
Štúra sa 12. 1. 2017 uskutočnilo v základnej škole v Močenku slávnostné otvorenie
Putovnej filatelistickej výstavy „Odkaz Ľudovíta Štúra“ s uvedením rovnomennej príležitostnej poštovej pečiatky, ktorú pripravil
Klub filatelistov 52-46 Močenok v spolupráci s obecným úradom, základnou školou
a Miestnym odborom Matice Slovenskej.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci školy, k prítomným sa prihovoril riaditeľ ZŠ Mgr.
Eduard Lacko, ktorý zdôraznil prínos Ľudovíta Štúra ako národného buditeľa, ako zakladateľa spisovnej slovenčiny, ako neúnavného bojovníka za sociálne a kultúrne práva
Slovákov a vyjadril presvedčenie, že žiakov
osobnosť Ľudovíta Štúra osloví a nájdu tu
mnohé nové impulzy.
Výstavou sprevádzal prítomných Jozef
Kútny. Na výstave mohli žiaci vidieť mnohé
zaujímavosti zo života Štúra a Štúrovcov.
Príležitostnú pečiatku vyryl Adrián Ferda
l (Veľkoslovenskej) ríše, príležitostné lístky
vyrobil Gabriel Bleho PC-Technik Močenok .
Jozef Kútny
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28.2.
14.6.

50-ku oslávili
Ivana Langová z Brezovej pod Bradlom
Miloš Oravec z Bratislavy

8.1.
31.3.

55 narodeniny oslávili
Anna Hrnčárová z Piešťan
Jana Krošláková z Piešťan

3.2.
22.4.
27.4.
3.5.
24.6.
30.6.

60-tich rokov sa dožili
Miroslav Papulák z Brezovej pod Bradlom
Anna Škrabáková z Brezovej pod Bradlom
Juraj Moncman z Trnavy
Vlastimil Hábl z Trenčína
Anna Haverová zo Starej Turej
Alena Kaánová z Brezna

25.1.
15.2.
16.2.
6.3.
19.3.
23.3.
27.3.
6.4.
16.4.
26.4.
31.5.
1.6.
26.6.

65-te narodeniny si pripomenuli
Jozef Kútny z Močenka
Jozef Broska z Liptovského Mikuláša
Oľga Dodrvová z Myjavy
Marta Tretinová z Dudiniec
Branislav Neumair z Piešťan
Mária Gallová z Banskej Bystrice
Erika Antalová z Nitry
Ingeborg Tillischová z Rožnavy
Viera Markovičová z Jablonice
Jozef Havaš ml. z Prahy
Viera Sovišová z Brezovej pod Bradlom
Ján Danek z Bratislavy
Pavol Dekánek z Brezovej pod Bradlom

21.1.
26.1.
3.2.
14.2.
27.2.
1.4.
8.4.
15.4.
8.5.
12.5.
25.5.
8.6.
11.6.
26.6.

K 70-ke sme zablahoželali
Pavlovi Torňošovi z Dudiniec
Pavlovi Šestákovi z Bratislavy
Blažene Mésárošovej z Nových Sadov
Eliške Hruškovej z Trenčína
Jozefovi Daníkovi z L. Mikuláša
Jánovi Tatarovi z Piešťan
Jarmile Halabrínovej zo Starej Turej
Dušanovi Teodorovi Lenkovi zo Žiliny
Jánovi Šulekovi z Brezna
Anne Pustayovej zo Spišskej Novej Vsi
Petrovi Krchnákovi zo Zvolena
Petronele Hajnej z Trenčína
Zuzane Krkošovej z Dudiniec
Michaelovi Halaškovi z Prahy

7.1.
10.1.
20.1.
24.2.

Kytica k 75-narodeninám patrila
Vojtechovi Rušínovi z Tatranskej Lomnice
Júliusovi Novákovi z Prievidze
Adriane Wachterovej zo Spiš.Novej Vsi
Lýdii Rajniakovej z Dudiniec
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17.2.
3.3.
30.3.
8.5.
14.5.
15.5.
15.5.
9.6.
7.6.
20.6.
23.6.

Darine Švecovej z Dudiniec
Andrejovi Chotváčovi z Piešťan
Jánovi Pluhárovi z Dudiniec
Jánovi Šulejovi z Brezna
Ivanovi Bzdúšekovi z Bratislavy
Soni Štubňovej z Nitry
Jánovi Figurovi z Krajného
Milanovi Kováčikovi z Brezna
Marte Beliczovej z Lučivnej
Anne Rojkovej zo Starej Turej
Marte Malánikovej z Trenčína

30.1.
2.3.
17.3.
27.3.
22.3.
31.3.
4.4.
24.6.

80-tich rokov sa dožili
Oľga Sadáková z Brezovej pod Bradlom
Anna Császárová zo Starej Turej
Daniel Šovc z Levíc
Rastislav Ferlica z Trenčína
Ľubomír Dědeček z Brezna
Jaroslav Vrábel z Piešťan
Jarmila Slezáčková zo Starej Turej
Stanislav Briatka z Bojníc

K 85-tim narodeninám sme blahoželali
8.1.
Ladislavovi Koudelkovi z Prievidze
23.1. Igorovi Chromekovi z Banskej Bystrice
6.3.
Anne Potúčkovej z Brezovej pod Bradlom
29.4. Kataríne Šimonovej zo Starej Turej
21.6. Karolovi Erdelskému z Modry
27.6. Ladislavovi Gabovičovi z Piešťan
95 rokov zdobí od
od 8.6. Helenu Krajčovú z Prahy
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…
21.1. nedožité 120-te narodeniny
Jozefa Muránskeho a 30. výročie jeho úmrtia
26.4. nedožité 80-te narodeniny Vladimíra Valacha
nedožité 90-te narodeniny Františka Černáka
nedožité 105-te narodeniny Josefa Fišeru
Výročia úmrtia
17.5. 15. výročie úmrtia Karola Pšenicu

S láskou spomíname…
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Naši jubilanti
PORTRÉT MIMORIADNE PRACOVITEJ ŽENY
Nebolo jednoduché pripraviť medailón o vedúcej redaktorke
časopisu, ktorý držíte v rukách. Mária nežiarila nadšením a príčinu poznám i z vlastnej skúsenosti. V identickej funkcii predchodcu
som bol dvanásť rokov. V jej prípade som si musel vynútiť, že
všetko čo napíšem, zverejní! Vhodnou príležitosťou bolo jej nedávne životné jubileum.
(Laudátor).
--- 0 --Mgr. Mária Gallová sa narodila v
Pribete, v okrese Komárno. Od detstva,
ktoré prežila v Bajči, jej slovensko-maďarské prostredie pomohlo poznať slovom i písmom oba jazyky. Hlavne však
kultúry oboch etník, čo vždy považovala za veľké plus. S vďakou spomína
pedagógov na základnej škole, potom
strednej škole, ktorí svoj post brali ako
poslanie a zodpovedne pripravili študentov do ďalšieho života.
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hurbanove (gymnázium) absolvovala dvojročné štúdium astronómie
(tamtiež). Upustila od pôvodného plánu študovať žurnalistiku.
Ovplyvnila to skutočnosť, že predtým pracovala v školskom astronomickom krúžku, ale veľa urobili aj neformálne rozhovory
s geofyzikom a polárnikom Štefanom Pintérom, rodinným priateľom.
Prvé dva roky praxe bola asistentkou na metodickom oddelení
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Následne, v roku
1972, sa zamestnala v Krajskej hvezdárni v Banskej Bystrici,
kde, aj po organizačných zmenách pracoviska (spojenie s Planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom), vydržala plných
40 rokov. Pracovala na poste odborného pracovníka pre výchovu
a vzdelávanie v oblasti vedy a kultúry (hlavne astronómie a kozmonautiky). Kvalifikáciu získala päťročným štúdiom na FFUK
Bratislava (odbor: teória a riadenie kultúry). Po ďalšom doplnkovom vzdelávaní získala vo svojom odvetví viacero certifikátov.
Súčasne učila aj na súkromných obchodných akadémiach v Banskej Bystrici a Žiline, až donedávna vykonávala dlhoročnú lektorskú činnosť v oblasti prírodných, spoločenských a technických
vied. Sama k tomu dodáva: „Počas celej pracovnej aktivity mi
bolo zamestnanie zároveň aj povolaním. Prinášalo mi nielen plat,
ale i možnosť neustále sa vzdelávať a zdokonalovať v oblastiach,
ktoré mi boli blízke od stredoškolského štúdia.“
Mgr. Ladislav Druga o nej napísal: „Mária Gallová patrí medzi prvých odborných pracovníkov, ktorí v Banskej Bystrici a na
Slovensku začali v astronomických zariadeniach a planetáriách
organizovať špecializovanú kultúrno-výchovnú činnosť. Spolupracovala pri realizácii mnohých programov. Bola zakladajúcou
príslušníčkou Astrofilmu (festivalu s medzinárodnou účasťou v
Piešťanoch), členkou hodnotiacich porôt literárnych, výtvarných
i vedomostných súťaží. Zhromaždila bohatý historický materiál
o živote a diele významných osobností, ktorý prezentovala množstvom prednášok doma i v zahraničí…“
Mária Gallová je od roku 1969 členkou Slovenskej astronomic-

kej spoločnosti pri SAV, neskôr vstúpila do Spoločnosti Mikuláša
Konkolyho Thege a Banskobystrickej spoločnosti. V publikačnej
činnosti prispievala do odborných i popularizačných časopisov,
metodických listov, zborníkov, skladačiek, motivačných projektov
a skrípt. Pripravovala scenáre predstavovania osobností vedeckého sveta, zostavovala ich malé bibliografie, sama vystúpila ako
prednášateľka o.i. aj na medzinárodnej astronomickej konferencii
s témou „Paralely v životoch Štefánika a Konkolyho“. Podľa nej:
„V zamestnaní som mala možnosť plnej záujmovej sebarealizácie. Bolo mojim šťastím, že sa mi mravný ideál humanizmu darilo
spájať s prírodnými vedami, vlastne so všetkým, čo je v kolobehu
ľudského konania dôležité a posúva nás dopredu.“
Zanietenosť a pracovné výsledky Márie Gallovej nezostali bez
povšimnutia. Svedčia o tom obdržané ocenenia: Medaila Maximiliána Hella za rozvoj astronómie, Plaketa Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV, Plaketa za rozvoj astronómie v Stredoslovenskom kraji, Pamätný list Slovenskej ústrednej hvezdárne
Hurbanovo i ďakovné listy od najrôznejších štátnych a spoločenských inštitúcií.
Leitmotívom tohto portrétu „jedného života“ je však členstvo
jubilantky v Spoločnosti MRŠ a jej činnosť pre naše občianske
združenie. Autor článku sa s ňou stretol prvý raz niekedy v druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Nechajme
o tom hovoriť ju samotnú: „Hneď ako som sa dozvedela o ustanovení SMRŠ, veľmi ma to ako pracovníčku hvezdárne potešilo.
So sympatiou a bez akýchkoľvek ambícií, pustila som sa s niektorými spolupracovníkmi do popularizácie vzniknutej spoločnosti
„štefánikovcov“. Meno jej predsedu Mgr. Petra Uhlíka nám bolo
známe, ale prvýkrát sme sa stretli až počas jeho návštevy Tajova v
roku 1998. Naša hvezdáreň spolu so Štátnou vedeckou knižnicou
v Banskej Bystrici vypracovali perspektívny projekt „Osobnosti
krajiny (regiónu)“. Do neho sme v roku 2000, pri príležitosti 120.
výročia narodenia, zaradili konferenciu a výstavu o astronómovi,
letcovi, politikovi, diplomatovi Dr. M. R. Štefánikovi. Z úspešného
podujatia bol vydaný zborník referátov pod názvom „Muž Slnka“
(i s prednáškou P. Uhlíka k 10. výročiu činnosti SMRŠ) a „Bibliografia M. R. Štefánika“. Od tohto výročia museli sa pozvané
osobnosti, okrem vlastného profesného zamerania, „povinne“
spovedať i zo svojho vzťahu k Štefánikovi. A radi to urobili napríklad také známe esá ako J. Zverko, V. Rušin, P. Paľuš, J. Svoreň, Š.
Luby, I. Túnyi, M. Lapin, B. Sitár, J. Grygar, F. Kele, R. Schuster,
O. Zibrínová… Bolo mi cťou, že som mohla byť autorkou scenára
i moderátorkou týchto verejných predstavovaní.“
Keď sa pisateľ tohto článku zúčastnil v B. Bystrici (2001) 40.
výročia založenia Krajskej hvezdárne (sprvu Ľudovej), verbálne
i doloženým listom pozdravil prítomných astronómov. V neformálnom rozhovore s Mgr. Gallovou požiadal ju o účasť na 12.
valnom zhromaždení, konanom v tom istom roku v Brezovej pod
Bradlom. Ponuku rada prijala, a potom na náš návrh, ju zvolili
delegáti do Výboru SMRŠ, v ktorom pôsobí už viac ako 15 rokov (predtým i vo funkcii prvej podpredsedníčky). Po náhlej smrti
predsedu generála Mariana Mikluša (2015) dočasne SMRŠ viedla. Ako na to obdobie spomína ona? „V roku 2001 som pravidelne
začala dochádzať do Brezovej pod Bradlom na zasadnutia výboru. Nebolo to jednoduché, lebo predtým výhodné spoje boli zrušené. Vozil ma autom môj obetavý manžel Milan (letecký mechanik,
rodičmi pomenovaný po Štefánikovi), ktorý však o rok nečakane
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zomrel a pomoc sa mi po ňom dostávala od dcéry Ivanky. Po
zmene predsedu v roku 2003, bolo miesto zasadaní Správnej rady
SMRŠ (predtým výboru), vedenej Ing. Jánom Tatarom, preložené
z Brezovej do Piešťan. Vracala som sa tam často aj mimo stretaní
rady na pracovné pobyty, ktoré utužili moje priateľstvo s rodinou Tatarovou, so Zdenkou Šimkovou, Dankou Valovou i ďalšími členmi miestneho klubu. Skúsenosti z pracoviska som ponúkla
nášmu občianskemu združeniu vo forme pomoci pri štefánikovských spomienkach, príprave výstav, uvádzaní kníh, konferenciách
a valných zhromaždeniach. Okrem Brezovej a Piešťan, rada som
s úlohami od správnej rady navštevovala Martin, Liptovský Mikuláš, Spišskú Novú Ves, Spišskú Belú, Košice, Lučenec, Prahu...
Vážila som si dôveru, ktorá mi bola prejavená akceptáciou mojich
programových návrhov a ich realizáciou.“
V roku 2007 sa Mária Gallová stala členkou redakčnej rady
časopisu „Bradlo“. O päť rokov vymenila vo funkcii šéfredaktora autora tohto laudátia. Redakciu vedie doteraz a často si kladie
otázku: „Je nadsadené, keď hovorím, že problémami časopisu a
jeho vedením žijem po celý rok? Prvé číslo Bradla vyšlo v roku
1990 a bez prerušenia poskytuje vecné informácie členom SMRŠ
doteraz. Zastávam názor, že jeho obsah je zároveň aj našou kronikou. Aj preto trvám na tom, niekedy možno tvrdošijne, že musí
obsahovať aspoň v skratke, všetko dostupné, čo kto a kde v širšom
česko-slovenskom kontexte napísal o Štefánikovi, jeho najbližších
spolupracovníkoch a legionároch. Nesmú chýbať príspevky zo života klubov, štefánikovsky aktívnych škôl a podobne… Náš časopis za pochodu mení svoju tvár, lebo si to žiada doba i my samotní.
Snáď to neznie neskromne, že mojou najväčšou snahou je spokojnosť čitateľov, hlavne našich členov, o čo sa všemožne usilujem.
Aj keď to vyžaduje časovú obeť, ja považujem tvorbu „Bradla“
za svoju osobnú výzvu a nevnímam ju ako bremeno. Chcem ešte
chvíľu vydržať!“
Dôležitým fenoménom nášho spolkového života, sú zájazdy
členov SMRŠ po stopách generála a jeho legionárov Európou.
Mária Gallová absolvovala viacero ciest, tematicky prispievala do
ich programu, na trasách do Maďarska a Srbska robila tlmočníčku. Sama prežité reflektovala takto: „Prvýkrát som v spoločnosti
nových priateľov cestovala do Rakúska v roku 2001. Ten i každý
ďalší výlet boli pre mňa (nás) malou univerzitou. To, čo sme sa v
moderovanej diskusii dozvedeli od múdrych ľudí iných profesií,
bolo úžasné. Vzhľadom na moju záľubu v cestovaní a organizovaní zájazdov na pracovisku, rada som svojou troškou, hlavne v
oblasti vedy a kultúry, prípadne tlmočenia, prispievala do spoločného duchovného „fondu“. Počas viacdenných pobytov som spoznala veľa zaujímavých, hlavne však dobrých a láskavých ľudí.
Menovať všetkých je nemožné, ale spomenúť chcem aspoň manželov Petrovovcov, Noskovcov, Koudelkovcov, Hrabovských, Evku
Groh, Anku Hruškovú, alebo Petra Uhlíka no myslím i na ďalších
z celého Slovenska, ktorí veľmi obohatili môj život.“
Listujeme v knihe Márie Gallovej „Posol hviezdnych diaľav“
(2014), ktorá je ako druhý diel voľným pokračovaním prvej časti
„Posol hviezdnych diaľav“ od Jána Maniačka (2012). Obe publikácie sú vydareným editorským činom Spoločnosti MRŠ. Naša
jubilantka na prezentácii diela spomínala, že materiál, ktorý použila, začala zbierať už od roku 1969, potom, čo ju so spolužiakmi
priviedol na Bradlo triedny učiteľ. O publikácii začala uvažovať
až po zmene politického systému v novembri 1989, kedy astronomické pracovisko, potom členstvo a hlavne aktívna činnosť v
SMRŠ, poskytli jej inšpiračné prostredie. „Robila som na knihe
relatívne dlho, lebo ona je nie románom, ale zbierkou množstva
faktov a artefaktov zo Štefánikovho života, ktorého považujem za
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najväčšiu slovenskú politickú osobnosť. V tomto úsilí i naďalej
pokračujem a snažím sa čo najviac využiť práve časopis Bradlo“,
dodala vecne. Keď v roku 2016 ukončila funkciu podpredsedníčky Správnej rady, bola za zásluhy poctená honorom čestnej členky S MRŠ. Dekrét jej odovzdal predseda Správnej rady PaeDr.
Jozef Božik, PhD.
Uvedených aktivít našej oslávenkyne bolo toľko, že je na mieste otázka, ako na všetko stačila najmä po manželovej smrti (rodina, zamestnanie, spolková činnosť), ktorý ju vo všetkom podporoval. Rada zdôrazňuje, ako jej pomáhali dcéry, hlavne Ivanka,
ktorá okrem služby vodičky na cestách, radila mame aj v oblasti
legislatívy a práva. Vďaka rodinnej súhre mohla Mária realizovať
aj ďalšie záľuby (vnučky) a záujmy (už spomínané cestovanie a
poznávanie, čítanie, návrat k histórii rodiska). Momentálne robí
rodostrom svojej famílie zo svojej i manželovej strany, ale za
prioritu považuje obnovenie spomienkového podujatia v banskobystrickej Sásovej „Pocta Štefánikovi“ a oživenie celomestského
klubu S MRŠ.
Marika, ako ju nazývajú priatelia, neušla pozornosti a vďake,
hlavne tým najbližším. Súčasný prvý podpredseda S MRŠ Ján
Tatara si z množstva spoločných pracovných stretnutí spomína,
akou mu bola od roku 2003, keď bol vo vedúcej funkcii predsedu,
oporou: „Bola podnecovateľkou i realizátorkou našich mnohých
aktivít… Najviac si však cením spoluprácu na vydavateľskej realizácii „Posla hviezdnych diaľav“ a bulletina „Muž Slnka“, dodal
s uznaním… Ing. Ladislav Koudelka, čestný člen S MRŠ, chváli
ňou organizované výstavy a konferencie, obdivuje jej húževnatosť, s akou často sama musí redakčne dotvárať jednotlivé čísla
Bradla, tohto významného spojovacieho článku medzi členmi S
MRŠ. „Finalizácia časopisu má svoje termíny, ale požadovaní
prispievatelia ich často neplnia, čo šéfredaktorke spôsobuje zbytočné problémy“, dodáva.
Na záver nám už neostáva iné, ako v mene Správnej rady i
členov Spoločnosti MRŠ poďakovať jubilujúcej Márii Gallovej
za všetko, čo pre nás vykonala. Prajeme jej dobré zdravie, pohodu
v rodine, redaktorské úspechy a mnoho dobrých nápadov v našej
spolkovej činnosti. Nech ju naďalej kantovsky udivuje „hviezdne
nebo nad hlavou“ a posilňuje „mravný zákon v srdci“.
To za všetkých priateľov a sympatizantov, v dobrej viere vinšuje
Peter Pavel Uhlík, čestný predseda SMRŠ.
--- 0 --NÁŠ JUBILANT BRANISLAV NEUMAIR
Dňa 19. marca 2017 oslávil člen
Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika Branislav Neumair svoje 65.
narodeniny. Je potomkom vlasteneckej
exulantskej rodiny Žákovej, ktorá prišla na územie Slovenska do Vrbového
po bitke na Bielej hore z Čiech. Ako
jedna z najstarších evanjelických rodín vo Vrbovom priniesla v roku 1660
exemplár biblie, dodnes opatrovaný
ako vzácna rodinná pamiatka.
Dedo Branislava Neumaira bol významnou osobnosťou Vrbového. Jeho otec Ján bol po vzniku prvej Československej republiky dňa 05.11.1918 zvolený za prvého starostu obce a on sám v r.
1918 zorganizoval 80 člennú národnú stráž na vytlačenie maďar-
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ských žandárov z Vrbového a okolia.
Otec Robert bol aktívnym partizánom v Uhrovej partizánskej
jednotke a neskôr, spolu s manželkou, významným činiteľom spoločenského života v Piešťanoch.
Matka Zuzana pochádzala z Myjavských kopaníc. Jej otec,
Martin Boor-Devátnik, slúžil ako legionár v Rusku a ako jeden
z posledných sa po zásahu gen. M. R. Štefánika vrátil cez Vladivostok po piatich rokoch domov. V rokoch 1928 a 1929 sa veľmi
zaslúžil o vybudovanie nového evanjelického kostola vo Vrbovom a zapojil sa aj do povstania ako priamy účastník pri oddiele
„Jermak“. Zuzana sa takisto zúčastnila Povstania a skončila až do
oslobodenia v miestnom partizánskom oddiele „Jermak“ .
Náš jubilant v roku 1971 zmaturoval s výborným prospechom
na SPŠ-strojníckej v Novom Meste n.Váhom, no nepokračoval v
štúdiu na vysokej škole, ťahalo ho to k jeho životnej láske – motorom. Získal výučný list automechanika v ČSAO v Piešťanoch
a začal žiť s motormi profesijne aj športovo.
Nevyhol sa – ako mnohí naši mladí muži – ani vojenskej dvojročnej službe, ktorú absolvoval vo Zvolene a v Brne. V jeho ďalšom profesnom živote mu pomohli aj dva semestre na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave.
V r. 1977 sa oženil s p. Gertrude Neumair, prijal jej priezvisko
Neumair a v 1979 sa vysťahoval do Rakúska, do Innsbrucku, ktorý sa stal jeho druhým domovom.
Intenzívne pracoval na sebe a podarilo sa mu presadiť v oblasti
autoservisu. Diaľkovo študoval na innsbruckej Wirtschaftsuniversitaet, postupne sa začal venovať aj obchodu, založil obchodnú
spoločnosť v Mníchove a v Rakúsku sa stal obchodným zástupcom rakúskej firmy pre bývalé Československo.
Popritom sa venoval športu a v r. 1984 bol členom európskej
olympijskej delegácie v Južnej Kórei. V bývalej ČSSR organizoval s rakúskym národným mužstvom a kórejskými priateľmi prvé
ukážky bojového umenia taekwondo. Pomáhal tiež našim motocyklovým reprezentantom, keďže bol aj sám vášnivým motorkárom.
Krátko pôsobil ako prezident Slovenskej motocyklovej federácie.
V 1989 ho veľmi potešili zmeny politickej situácie v ČSSR a
úzko spolupracoval Občianskym fórom v Prahe.
V roku 1993 sa postupne prisťahoval späť do Piešťan. Pomohol rozbehnúť rodinný podnik a neskôr založil firmu na výrobu
oceľových konštrukcií, z ktorej sa úspešne dodávali technologické
celky do renomovaných oceliarskych firiem v Nemecku, Rakúsku
a inde. V dobe najväčšieho rozkvetu mala firma cca 160 výrobných spolupracovníkov.
Materiálne a finančne silne podporuje rodisko M. R. Štefánika
- Košariská a taktiež ochotne pomohol dobudovať slovenský vagón Legionárskeho vlaku v Čechách. Výrazne prispel tiež k inštalácii busty M. R. Štefánika v kúpeľnom parku v Piešťanoch, kde
je aktívnym členom Seniorského parlamentu.
Spolu s gen. Svetozárom Naďovičom sa veľmi aktívne zapája
do organizácie a realizácie aktivít Klubu generálov SR pri vyhľadávaní, obnove, osvete a návštevách pamätníkov našich vojakov
z prvej i druhej svetovej vojny.
Hrdo sa hlási k aktívnej legionárskej, Štefánikovskej a odbojovej činnosti jeho vlasteneckých predkov, ktorých si nesmierne
váži. Snaží sa pokračovať v rodinnej tradícii vlastenectva, pomoci
potrebným a užitočnosti pre ostatných.
Po vstupe do Spoločnosti M. R. Štefánika sa s elánom pustil
do práce a v súčasnosti je veľmi platným členom Správnej rady
Spoločnosti.
Milý Braňko, do ďalších rokov života Ti prajeme veľa zdravia,
šťastia, úspechov v práci, spokojnosti doma a radosti zo života.
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Sme radi, že Ťa máme medzi nami.
Ladislav Koudelka
--- 0 --BILANCOVANIE JARMILY SLEZÁČKOVEJ
Na jar sme si pripomenuli významné životné jubileum dlhoročnej členky SMRŠ PhDr. Jarmily Slezáčkovej, emeritnej stredoškolskej i vysokoškolskej učiteľky a literárnej historičky. Narodila sa v Starej Turej 4. 4. 1937. V živej kresťanskej viere a v
úcte k odkazu Masaryka, Štefánika i Beneša bola vychovávaná v
rodine. Študovala v Novom Meste nad Váhom a v Bratislave, učila na gymnáziach v Trenčíne a Trnave, na Farmaceutickej fakulte
UK prednášala teóriu nemeckého jazyka a literatúry. Do penzie
odišla zo Strednej školy elektrotechnickej v Starej Turej.
Naša jubilantka sa v literárnej tvorbe zamerala na životné osudy a diela významných evanjelických osobností podjavorinského kraja. V rokoch 1984-2016 dosiahla pozoruhodné výsledky v
samostatných monografiách o životoch a dielach Ľudmily Podjavorinskej, sestier Royových, Marie Rafajovej, Jána Pravoslava
Lešku, Rudolfa Koštiala, rodiny Hlubockých, Júliusa Bodnára a
Jána Pavla Drobného. V rodinnej kronike sa vyznala z lásky k
svojej matke, už zosnulej učiteľke a čestnej členke SMRŠ, Anne
Slezáčkovej.
Za celoživotné publikačné úsilie bola jej Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku udelená v roku 1975 významná
Cena Leonarda Stöckela.
Gustáv Rumánek / Peter Uhlík
--- 0 --JUBILUJÚCI FRANCÚZSKY RYTIER V KEŽMARKU,
DIPL. ING. ANTON BERITH
Kto by nepoznal pod Tatrami vynikajúceho maliara očarujúcich zákutí, krajiniek a zátiší Andreja Beritha?
Dnes si ho majitelia jeho obrazov mimoriadne cenia a ak ho poznali osobne, tak nešetria chválou jeho ľudských
vlastností. Avšak človeka si predovšetkým treba vážiť počas života a ako sa
povie, že jablko nepadne ďaleko od
stromu, tak tým jablkom je aj jeho syn
Anton, nositeľ francúzskeho národného rádu za zásluhy. Rodák z Kežmarku, absolvent SVVŠ, mal triedneho učiteľa profesora Zoltána Končeka, ktorý vedel vzácnym
spôsobom vštepiť do svojich študentov lásku k Francúzsku a francúžštine, čo pán Anton Berith využil vo svojom ďalšom životnom
príbehu.
Po štúdiu ekonomiky zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a práci v podnikoch zahraničného
obchodu a v zahraničí mohol od 1. januára 1993 plne využiť
profesorom Končekom vštepenú lásku k relácii Francúzsko. Od
januára 1993 vykonával diplomatickú funkciu veľvyslaneckého
radcu (obchodného radcu) na slovenskom veľvyslanectve v Paríži
a venoval sa intenzívne rozvoju slovensko-francúzskej obchodne - ekonomickej spolupráce po rozpade Československa. Táto
spolupráca sa budovala od nuly. Od leta 1999 vykonával funkciu
riaditeľa zahraničných vzťahov na Úrade Slovenskej obchodnej a
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priemyselnej komory v Bratislave so silným akcentom na francúzsko-slovenské vzťahy, čo podporoval aj frankofónny prezident
komory Doc. Ing. Peter Mihók.
V tom čase sa spoločne venovali okrem iného príprave významnej francúzskej obchodno-podnikateľskej misie na Slovensko, ktorá bola prijatá v roku 2000 slovenským prezidentom
Rudolfom Schusterom. Misia bola pripravovaná aj v spolupráci
s francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave. Napriek rôznorodému zloženiu členov misie bola veľmi úspešná. V nadväznosti na dovtedajšiu spoluprácu, ale aj výsledky misie bolo pánovi
Antonovi Berithovi udelené 11.5.2001 prezidentom Francúzskej
republiky pánom Jacquesom Chiracom vysoké francúzske vyznamenanie dôstojník národného rádu za zásluhy. Ocenenie mu následne v Bratislave odovzdal francúzsky veľvyslanec.
Od roku 2003 do roku 2010 bol Anton Berith generálnym
riaditeľom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory so sídlom
v Bratislave. Komora vykazovala pozitívne výsledky a mala toho
času cca. 180 členov z radu francúzskych a slovenských spolupracujúcich a spoluprácu hľadajúcich francúzskych a slovenských
firiem. Francúzsko-slovenskej spolupráci v najširšom zmysle a
diplomacii oboch krajín hlavne po rozdelení Československa pomáhala skutočnosť, že obidvom krajinám bol veľmi blízky a vrelý
vzťah k fenoménu francúzskeho generála a astronóma, Slovákovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Ten spájal, spája a vytvára
spoločné myslenie i idey bližšej spolupráce oboch štátov.
Francúzi intenzívne žijú svoju históriu a tak okrem etablovania
viacerých francúzskych firiem u nás a spolupráce našich podnikateľov s francúzskymi sa rozvíjalo aj vzájomné priateľstvo a spolupráca aj konkrétnymi kultúrnymi krokmi.
Medzi iným bola odhalená socha Milana Rastislava Štefánika
v parku observatória v Meudone. Tiež bola inštalovaná bronzová
stéla generála Štefánika na námestí generála Milana Rastislava
Štefánika v 16. parížskom obvode. Autorom stély zasadenej do
bloku modrého granitu bol svetoznámy slovenský sochár a medailér Wiliam Schiffer, ktorý mal svoj ateliér neďaleko uvedeného
námestia. Pán Anton Berith mal tú česť sa osobne inštalácií zúčastniť a s pánom Schifferom nadviazať priateľský vzťah. Wiliam Schiffer bol aj zakladateľom Štefánikovho spolku v Paríži a v
spolupráci s diplomaciou sa fenomém M.R. Štefánika rozvíjal ako
zlatá niť v úspešných diplomatických a obchodných vzťahoch s
Francúzskom. Náš čerstvý jubilant Anton Berith má nemalú zásluhu na týchto aktivitách. Spoločnosť M. R. Štefánika sa pripája
k jeho gratulantom a praje mu veľa zdravia a životného entuziazmu pre jeho ušľachtilé rytierske počiny. Poctila ho malou pozornosťou - bustou Milana Rastislava Štefánika.
Milan Choma
JÁN TATARA 70 ROČNÝ
1. apríla 2017 oslávil terajší podpredseda S MRŠ Ing. Ján Tatara svoje
70. narodeniny. Svetlo tohto sveta uzrel
v rodnej Brezovej pod Bradlom, v kraji s hlbokými koreňmi národno-oslobodzovacieho hnutia, v kraji Hurbana,
Osuského, Papánka a Štefánika. Od
svojho ranného detstva nasával plnými
dúškami štefánikovskú tradíciu, kde
viera v Boha, láska k ľudom a statočná
práca boli súčasťou každodenného života. Veľký Štefánikov obraz zdobil čestné miesto v jeho rodnom

dome – ktorý je aj v súčasnosti ozdobou jeho domu – a pravidelné vychádzky na Bradlo sa mu stali prirodzenou súčasťou života;
a to aj v čase krutej boľševickej diktatúry, ktorá chcela vymazať
Štefánika z pamäti národa. Ako promovaný strojný inžinier počas
svojho života prešiel rôznymi pracovnými pozíciami, ale vedel sa
uplatniť aj v reštauračných službách, riadení dopravy a poisťovníctve. Nadobudol tak široký odborný a spoločenský rozhľad. Od
roku 1977 žije v Piešťanoch. Do S MRŠ vstúpil v roku 1993, najprv ako člen výboru a od roku 2003 do roku 2015 ako predseda.
Pre S MRŠ to bola veľmi dobrá voľba. Ing. Ján Tatara sa pustil
s veľkou vervou do organizovania pestrej palety akcií Spoločnosti
s cieľom šírenia pravdivého odkazu M. R. Štefánika. Jeho srdcovou záležitosťou bola každoročná pietna spomienka tragickej
smrti gen. Štefánika na Bradle, kde sa vždy snažil, aby bola trvalým posolstvom slovenskému národu. Vždy ťažko niesol, keď sa
objavili nejaké organizačné chyby. Nadväzoval kontakty s podobnými organizáciami na Slovensku a Čechách, či to bola už Masarykova společnost, Československá obec legionářska, Zväz vojakov SR, Klub generálov SR, Masarykovo demokratické hnutí a
pod. Snažil sa rozšíriť pôsobenie S MRŠ aj mimo podbradliansky
kraj, spoluzakladal viaceré kluby S MRŠ v niektorých mestách
Slovenska. Neodmietal žiadnu príležitosť reprezentovať S MRŠ
v širokej spoločnosti. Intenzívne prispieval do časopisu Bradlo.
S MRŠ sa za jeho pôsobenia stala rešpektovanou organizáciou,
čoho výsledkom bola aj Dohoda o spolupráci s MO SR. Ing. Tatara doslova obetoval takmer celý svoj život Štefánikovi. Organizoval, cestoval, diskutoval, presviedčal, bojoval o financie. Bol
predsedom, tajomníkom, šoférom a sekretárkou v jednej osobe
a kanceláriou mu bola jeho vlastná obývačka. Veľkou oporou mu
bola jeho rodina, predovšetkým chápavá manželka Dorotka. Jeho
neúnavná činnosť si zákonite vyžiadala aj daň na jeho zdraví. Za
jeho činnosť sa mu dostalo niekoľko ocenení, či už od samotnej
SMRŠ, ale aj od náčelníka Generálneho štábu OS SR, Asociacie
přátel národního dědictví, Českého svazu bojovníků za svobodu.
Jeho prácu ocenili aj mestá Piešťany a Brezová pod Bradlom.
Milý Janko, veľká vďaka za Tvoje požehnané dielo. Prajeme Ti
ešte veľa zdravia a sily v naplňaní Tvojich štefánikovských snov.
Pavol Masaryk

SVADBA
6. mája 2017 uzavreli
manželstvo
Lucia Marônková
a
Peter Tomaška.
Novomanželom želáme
všetko šťastie sveta!
VITAJ MEDZI NAMI
20. apríla 2017 sa manželom
Janke a Lukášovi Mariňákovcom narodil
synček Samuel, ktorému do života želáme
zdravie, šťastie a milujúcu náruč!
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Spomíname a nezabúdame
Doc. Dr. Ing. VLADIMÍR VALACH CSc.
26. 4. 1937 Tekovské Nemce – 5. 3. 2006 Bratislava
Ekonóm – renomovaný odborník v bankovníctve – publicista – finančník – vysokoškolský pedagóg – Veľvyslanec – držiteľ francúzskych štátnych vyznamenaní Rytier čestnej légie
a Veľký dôstojník Národného radu za zásluhy – držiteľ prestížnej ceny HNclubu Prominent ekonomiky – čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika – čestný občan rodnej
obce, Brezna i Meudonu. Stál pri zrode 6 bankových inštitúcií.
Autor veľmi zaujímavej publikácie „Paríž-Bratislava alebo prečo mám rád Francúzsko“.
Spomeňme si na neho citovaním jeho myšlienok:
*Súhlasím s Napoleonom Bonaparte, ktorý povedal, že
najkrajším slovom vo francúzštine je „enthousiasme“ (nadšenie) a súhlasím aj s Louisom Pasteurom, ktorý povedal, že
slovo, ktoré do francúzskeho slovníka nepatrí je „impossible“
(nemožné).
*Myslím si, že v banke nie sú najdôležitejšie peniaze (veď
nakoniec banka pracuje s peniazmi ľudí), ale ľudia pred a za
priehradkou. Totiž peniaze ako také nie sú ani dobré ani zlé,
dobrý alebo zlý je účel, na ktorý ich človek používa. A keď
myslím na človeka, považujem za najdôležitejšiu vlastnosť
bankára schopnosť získať a udržať si dôveru. To vlastne platí aj o podnikateľoch, politikoch,… a vôbec o všetkých, ktorí
uznávajú pravé hodnoty.
*Dobrý bankár sa nesmie zamilovať do peňazí, dobrý lekár
do svojej pacientky a naopak – dobrý diplomat musí mať dve
veľké lásky a to svoju krajinu a krajinu, v ktorej pôsobí.
*Byť veľvyslancom svojej krajiny, to je obrovská dôvera,
to je šanca, to je zároveň výzva. Pôsobnosť veľvyslanca je
mimoriadne široká; denne je potrebné „prehadzovať výhybky“
z politiky na kultúru, na ekonomiku, na rodákov, atď.
*Prvým a základným motorom je objaviť zmysel toho, čo
robíte a potom vás to „chytí“ a baví a samozrejme dosiahnuté
výsledky a posuny vám znásobujú motiváciu. Ďalším dôležitým motorom aktivity je pre mňa jednoduché poznanie, že ak
máme ten skvelý dar, ktorým je život a práca, prečo nežiť dobre, nerobiť dobre aj iným a prečo sa netešiť na prácu. Je jedno
pekné burgundské príslovie: „Soyêz dignes de vous meme“ čo
voľne preložené znamená – buďte dôstojnými seba samých.
- mg PAMÄTNÁ TABUĽA VLADIMÍROVI VALACHOVI
Nedožité 80-te výročie narodenia Doc. Dr. Ing. Vladimíra
Valacha si pripomenuli v jeho rodnej obci, v Tekovských Nemciach. Spomienková slávnosť sa konala pod záštitou obce za
prítomnosti poslancov NR SR, poslancov VUC NSK, starostov
susedných obcí Čaradice a Hronský Beňadik, bývalého starostu obce Imricha Kašubu, rodinných príslušníkov, spolupracovníkov a blízkych priateľov, ako aj dôstojného pána farára.
Slávnosť sa začala obľúbenou piesňou p. Valacha „Ej
svieti mesiac nad našim humienkom“ v podaní speváckeho
zboru, Slávnostný prejav predniesla starostka obce Ing. Erika
Valkovičová, ktorá pripomenula aktívny pracovný život Vladimíra Valacha, ktorý bol plný úspechov a radosti, ale aj ťažkosti a veľkých skúšok. „Napriek dosiahnutým úspechom zostal

predovšetkým človekom. Človekom dobrého srdca a poctivej
mysle, človekom úprimným, láskavým, nepotrpel na okázalé uznania. Svoju veľkú lásku k rodnej obci vyjadril zápisom
do kroniky obce pri krste svojej poslednej knihy slovami „Som
hrdý na Tekovské Nemce, som hrdý, že som Nemčan!“ Práve
pre tieto jeho úspechy, pre jeho veľkú lásku k rodnej dedine
odhalením pamätnej tabule mu naša obec vzdáva hold. Verím, že pripomenutím na nášho rodáka a čestného občana
obce Tekovské Nemce pán Vladimír Valach bude inšpiráciou
pre tých, čo prídu po nás“ povedala pani starostka.
Igor Schmidt

Pamätnú tabuľu zhotovil Ondrej Kilik.

Takto si ho budeme pamätať…
Utrite si slzy a opäť sa usmejte,
tak si to prajem.
A v dobrom spomínajte…

JÁN PETROV
† 21. októbra 2016
v 76 roku života

OZNAM
Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
oznamuje, že Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R.
Štefánika sa uskutoční 14. októbra 2017 od 10.00 hodiny
v HOTELI PARK, Nábrežie Ivana Krasku 2, v Piešťanoch.
Kluby Spoločnosti v mesiaci september dostanú pokyny prostredníctvom svojich predsedov; členovia S MRŠ,
ktorí nie sú organizovaní v kluboch podľa spádovej oblasti a majú záujem o účasť na Valnom zhromaždení sa
vopred musia ohlásiť písomne (mailom, telefonicky) na
adresu:
Ing. Ján Tatara, Staničná 53, 921 01 Piešťany, e-mail:
tatara@mail.t-com.sk, tel.: 0905 392 427 do 9. októbra
2017 (kvôli priestorovým možnostiam). Podmienkou ale
je uhradený členský príspevok na rok 2017.
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ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV
Profesor RNDr. JÁN CHRAPAN DrSc.
21. september 1936 – 23. júl 2016
Významný slovenský jadrový fyzik, rádioekológ a vysokoškolský pedagóg, plukovník v.v., člen
mnohých vedeckých spoločnosti, čestný člen Spoločnosti M.R.Štefánika, ale najmä čestný, charizmatický a mimoriadne dobrý Človek.
Ján Chrapan vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor
fyzika tuhých látok (1959). Po absolutóriu nastúpil
na Katedru fyziky Strojníckej fakulty Vysokej školy
technickej v Košiciach. Od roku 1962 pracoval na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Bol spolu
zakladateľom Katedry jadrovej fyziky (KJF) na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Na
tejto katedre 23 rokov pôsobil ako organizátor, pedagóg a vedec (1962 -1984). Na KJF založil a viedol
Oddelenie rádioaktívneho datovania. V rokoch 1984
– 1998 pôsobil na Katedre fyziky Vojenskej akadémie SNP v Liptovskom Mikuláši (v rokoch 1991
– 1994 ako vedúci katedry v hodnosti plukovníka),
kde vytvoril pracovisko fyziky nízkych rádioaktivít.
Od r. 1998 do r. 2002 pôsobil na Fakulte ekológie
a enviromentalistiky Technickej univerzity Zvolen
so sídlom v Banskej Štiavnici. V rokoch 1999 – 2000
bol dekanom tejto fakulty a pripravil podmienky pre
pedagogickú a vedeckú činnosť pre rozvoj aplikácií
jadrovej fyziky na tejto fakulte. V r. 2003 sa vrátil na
Vojenskú akadémiu, kde na Katedre časti strojov a
vojenských zariadení pracoval na problematike mechanických zmien vlastností ocelí pod dlhodobým
účinkom ionizujúceho žiarenia.
Prof. Chrapan sa vo vedeckej oblasti venoval
hlavne fyzike nízkych rádioaktivít, vývoju metód rádioaktívneho datovania, enviromentálnym aplikáciám rádioizotopov, účinkom žiarenia na materiály
a dejinám fyziky. K jeho najdôležitejším vedeckým
výsledkom patrí: rozpracovanie a zavedenie metódy detekcie rádiouhlíka (1965), odvodenie a experimentálne overenie vzťahov na výpočet polohy a
veľkosti maximálneho presýtenia v difúznych hmlových komorách (1968), určenie podstatných jadrovo-fyzikálnych charakteristík rádiokalcia (1970),
navrhnutie metódy datovania rádiokalciom (1975)
a predpovedanie klastrového rozpadu jadier (1972).

Od roku 1995 sa prof. Chrapan zúčastnil na príprave projektu Cyklotrónového centra SR v oblasti využitia urýchľovačových technológií v rezorte
obrany. Jeho myšlienka vybudovať prvé mimobratislavské pracovisko Cyklotrónového centra SR sa realizovala v r. 2002 v podobe nového oddelenia nukleárnej medicíny v Ústrednej vojenskej nemocnici
SNP v Ružomberku so zabudovaním koincidenčnej
gamakamery (SPECT/CT) pre účely diagnostiky,
najmä kardiovaskulárnych ale aj onkologických
a neurologických chorôb aj s pomocou pozitrónových žiaričov.
Prof. Chrapan bol zakladateľom a vydavateľom
periodika slovenských prírodovedcov a technikov
“Myšlienky a fakty”, autorom a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt a
prekladateľom niekoľkých odborných kníh z ruštiny do slovenčiny. Významne sa podieľal na redakcii
a vydaní knihy Atómy na Slovensku (2006). Je spoluautorom viac ako 150 vedeckých prác publikovaných v zborníkoch a časopisoch.
Mimoriadne záslužná je rozsiahla činnosť prof.
Chrapana pri organizovaní vedeckých konferencií
a seminárov – škola fyziky nízkych aktivít (1965-84),
seminár Aplikovaná fyzika(1984-94), celoštátne semináre z dejín fyziky (1984-93), medzinárodné konferencie Mikulášske dni (1993-96) a Banskoštiavnické dni (1999–2001).
Prof. Chrapan bol členom Európskej fyzikálnej
spoločnosti a Európskej nukleárnej spoločnosti,
ktorej bol zakladateľom a čestným predsedom odbornej skupiny Rádioenviromentalistika. Za činnosť v tejto organizácii bol ocenený Čestným diplomom SNUS. V roku 2010 mu bola udelená cena
ZSVTS Propagátor vedy a techniky za významné
výsledky v oblasti vedy a techniky.
Pán profesor mal mimoriadne ľudský prístup ku
študentom, doktorandom a ku kolegom. O našom
velikánovi, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi objektívne a pravdivo hovoril a písal ešte v dobe, keď sa
v školách na Slovensku o Štefánikovi vôbec neprednášalo. Už v 80-tych rokoch XX. storočia objektívne
a uznanlivo, veľmi otvorene a bez obáv z následkov
pred poslucháčmi vedeckého seminára predostrel
jeho pohnutý život a jednoznačne označil za pozoruhodného vedca, ktorý si zasluhuje „náš obdiv
a úctu“.
Z nekrológu spolupracovníkov
z CC SR a Dušan Podhorský
ooo
Vo veku 101 rokov 15. decembra 2016 v Havlíčkovom
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Brode zomrel dlhoročný sympatizant Spoločnosti
M.R.Štefánika, jeden z posledných čs. pilotov Imrich
Gablech (4.11.1915 Hrachovište – 16.12.2016 Havlíčkuv Brod), československý pilot o.i. slúžiaci v RAFe
(skončil v hodnosti Flying Oﬃcer - nadporučík letectva), účastník 2. svetovej vojny - veterán, človek ktorý
v akokoľvek zložitých obdobiach sa postavil na stranu
dobra a zmysel pre humor a cit pre spravodlivosť mu
zostali do konca svojho 101-ročného života. Za svoju
činnosť v druhej svetovej vojne ho ocenili Česi, Polici aj
Briti, SR ho vyznamenala až v roku 2013. Ako storočný bol v ČR povýšený do hodnosti generála. „Nestačí len prežívať, musíme žiť“ povedal I. Gablech pri
stretnutí s prezidentom Kiskom začiatkom roka 2016
a tohto kréda sa držal do posledných dní svojho života. Imrich Gablech vydal svoju autobiografiu „Spomienky vojnového pilota“.
ooo
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír vydal
15. januára 2017 vyhlásenie. „Sme zarmútení stratou
bývalého astronauta NASA Gena Cernana (Eugene
Andrew Cernan, 14.3.1934 – 16.1.2017), posledného
muža, ktorý stál na Mesiaci. Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel muž, vďaka ktorému sa v roku 1969 dostala do vesmíru československá vlajka a ktorý sa vždy
hlásil k svojim slovensko-českým koreňom. Dosiahol
to, čo sa podarilo len niekoľkým desiatkam ľudí z planéty Zem. Bol americkým národným hrdinom, ale veľmi emotívne prežíval chvíle pri návšteve miesta, odkiaľ pochádzali jeho starí rodičia. Jeho pôvodné meno
Černan sa rokmi zmenilo na Cernan, jeho rodostrom
však siaha do polovice 18.storočia. Slovensko navštívil trikrát. Jeho meno nesie pamätná izba vo Vysokej
nad Kysucou i miestna škola. Prezident Michal Kováč
mu udelil vyznamenanie
Rad bieleho dvojkríža II. triedy a SAV mu udelila zlatú medailu, Univerzita
Komenského mu udelila čestný doktorát. Pri návšteve
Slovenska sa poklonil aj pamiatke M.R.Štefánika.

Zomrela Boženka Fuková
Vo štvrtok 18. mája, po dlhej a ťažkej chorobe zomrela
vo veku osemdesiat dva rokov naša členka Boženka
Fuková. Vedeli sme o jej vážnej chorobe, chodievali
sme ju navštevovať a videli sme, ako statočne so svojou chorobou bojuje.
Patrila medzi nás, bola pre nás takou istotou, pevnosťou v charaktere a v názoroch. Bola posledná žijúca
zo štyroch statočných poslancov niekdajšieho československého Národného zhromaždenia, ktorá pri hlasovaní o Zmluve o pobyte sovietskych vojsk dňa 18.
októbra 1968, takmer pred päťdesiatimi rokmi, túto

zmluvu odmietla. Bola aj jedinou poslankyňou Národného zhromaždenia slovenskej národnosti, ktorá
takto hlasovala.
Bola to jej hviezdna chvíľa, ale nie náhodné rozhodnutie. Jej podiel na príprave zákona o politických rehabilitáciách, zrušení cenzúry, práca v Šikovom tíme pripravujúcom ekonomické reformy, ale najmä týždeň,
ktorý prežila v augustových dňoch, keď sa podieľala
na práci mimoriadneho zasadania Národného zhromaždenia, ju k tomuto rozhodnutiu priviedli.
Napriek tomu, že za svoj postoj, diktovaný jej presvedčením a svedomím, zaplatila vysokú cenu, nikdy
tento krok neľutovala.
Svojou povahou bola skromná, s úsmevom, vždy
ochotná pomôcť. Málokto z jej okolia poznal túto kapitolu jej života, nezvykla o tom hovoriť. Po politických
zmenách v roku 1989 bola kooptovaná do Snemovne
národov Federálneho parlamentu, neskôr pracovala
v jeho aparáte a po rozdelení štátu na ministerstve
zahraničných vecí až do odchodu na dôchodok. Pomáhala dcére pri výchove vnučky a najmä sa roky
obetavo starala o svojho chorého manžela. Po jeho
smrti začala častejšie chodiť medzi nás alebo na programy ďalších slovenských spolkov, najmä Kollárovej
spoločnosti a Slovensko-českého klubu. Bola aj aktívnou členkou Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe. Zaujímavé bolo počúvať niektoré jej
názory, ktoré boli dané životnými skúsenosťami.
V posledných rokoch dostala rôzne ocenenia, medzi
inými aj Rad Ľudovíta Štúra Slovenskej republiky, medailu Zlatá lipa Ministerstva obrany ČR, Cenu Františka Kriegla za občiansku statočnosť, české vysoké vyznamenanie – medailu Za zásluhy o štát. Vo februári
tohto roku dostala aj ocenenie pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenského evanjelického zboru, ktoré
si ešte osobne prevzala.
Boženka nám bude chýbať, mali sme ju radi a určite
nájdeme spôsob, ako si ju v budúcnosti pripomenúť.
Vojtech Čelko

V stom roku života odišla Betka Závodná
(1917-2017)

V myjavskom zariadení sociálnej starostlivosti Jesienka zomrela 12. marca 2017, vo veku nedožitých
sto rokov, brezovská rodáčka a emeritná učiteľka,
pani Alžbeta Závodná, dlhoročná členka Spoločnosti
M.R.Štefánika.
Celý svoj pracovný život zasvätila škole a výchove žiakov. V začiatkoch prešla viacerými miestami Slovenska. Najprv len ako výpomocná či dočasná, až potom
riadna učiteľka v Brvništi, kde dva roky pôsobila a bý-

BRADLO č. 73

strana č. 30

vala s Ľudmilou Pajdušákovou, budúcou hvezdárkou
a riaditeľkou Astronomického observatória na Skalnatom Plese, tiež autorkou knihy o Štefánikovi ako
astronómovi.
Po návrate do rodiska pod Bradlom (1946) venovala sa až do odchodu na dôchodok (1974) deťom ako
učiteľka biológie a prác na pozemku. Pôsobila aj vo
funkcii zástupkyne riaditeľa základnej školy v rokoch
1960-1974.
Vracajúc sa do histórie svojej rodiny v Žriedlovej doline, rada spomínala na brata Jána Závodného, producenta prvého slovenského filmu Jánošík z roku
1921. Jeho pamätná tabuľa je na priečelí Národného
domu Štefánikovho, v ktorom sa konalo ustanovujúce
zhromaždenie SMRŠ .
Zosnulá aj počas dlhej penzie pozorne sledovala čo sa
dialo v škole, aktívnou bola v MO SZPB (brata Miloša
umučilo gestapo) a i v brezovskom klube Spoločnosti
M. R. Štefánika vedela sa ochotne podeliť o svoje bohaté životné skúsenosti.
Ešte po dosiahnutí devätdesiatky pravidelne navštevovala evanjelické služby Božie v rodnej katedrále
a svoju duševnú i telesnú rovnováhu si udržala ešte
ďalších päť rokov. Potom už musela prejsť do starostlivosti sociálnych pracovníčok.
Peter Uhlík

skúsenosťami prispel do priepasnianskej monografie Silvie Konečnej. Natrvalo tak zostáva v mysliach
všetkých rodákov doma i v Nových Košariskách (dnes
Dunajskej Lužnej), ale aj inde vo svete.
Vážený a obľúbený bol však nielen u rodných, ale
aj medzi členmi brezovského klubu SMRŠ, kde spolu
s manželkou rád dochádzal. Ďalších priateľov spoznal na tematických zájazdoch „štefánikovcov“ do
Francúzska, Talianska, Haliče a Srbska. Vo Vojvodine
sa stretol s potomkami blízkej rodiny Valihorovej, pôvodom z Myjavska, ktorá sa na Dolnej zemi usadila
pred viac ako dvesto rokmi. Potom ochotne pomohol
pri organizovaní pobytu a programu vojvodinských
Slovákov v Štefánikovom rodnom kraji. Zvedavosť ho
priviedla i k návšteve pokrvnej rodiny v USA.
Za silného januárového mrazu, 21.1. 2017, prišlo
sa s ním do evanjelického chrámu Božieho v Košariskách rozlúčiť neuveriteľné množstvo ľudí z blízkeho i
vzdialenejšieho okolia. Kresťanský obrad liturgovala
domáca farárka Zuzana Durcová, emotívnou kázňou
slova Božieho (Ev. Matúša 2, 22-30) poslúžila farárka
Elena Darina Ružeková z Dunajskej Lužnej. Potom, už
na cintoríne, odzneli viaceré občianske rozlúčky nad
hrobom zosnulého.
Peter Uhlík
Česť ich pamiatke!

Vladislav Valihora
Dňa 19. januára 2017 zomrel
vo veku 74 rokov dlhoročný člen
Spolku rodákov M. R. Štefánika a
Spoločnosti M. R. Štefánika pán
Vladislav Valihora, v rokoch 1981
– 2002 starosta obce Priepasné. Po
predkoch patril do Košarištiansko-priepasnianskeho ev. a. v. cirkevného zboru, založeného farárom Pavlom Štefánikom,
otcom generála.
Zosnulý počas dlhého funkčného obdobia odvádzal
obci svedomitú prácu, a doma i navonok ju zodpovedne zastupoval. V areáli úradu sa zaslúžil o vybudovanie memoriálu generálovi Štefánikovi a padlým obetiam oboch svetových vojen. Cirkvi pomohol v kopanici
U Kopeckých upraviť okolie pamätníka „násilnej rekatolizácie“ v predtolerančnom období. Spolu s ďalšími
spolupracovníkmi pripravil nezabudnuteľnú spomienkovú slávnosť k histórii kopanického školstva a prispieval i do májových programov rodákov na Bradle. V
seniorskom veku sa venoval obľúbenej práci s drevom,
pomáhal dôchodcom pri organizovaní voľného času i
v príprave poznávacích zájazdov. Svojou pamäťou a

Rozlúčili sme sa…
24.1. zomrela v Brezovej pod Bradlom vo veku 94 rokov Darina Nemcová
1.3. sa rozlúčili na bratislavskom cintoríne príbuzní
a známi s Annou Gregorovičovou, ktorá zomrela vo veku 84 rokov
12.3. vo veku nedožitých 74 rokov zomrel známy fotograf Ľudovít Košálko z Martina
5.4. pochovali na šaštínskom cintoríne Jaroslava Vidru, ktorý zomrel vo veku 90 rokov
24.4. zomrela vo veku 88 rokov Mária Štefanková
z Banskej Bystrice
12.5. sa rodina, príbuzní a priatelia rozlúčili na cintoríne v Nemcovciach s Jankou Mariňákovou rod.
Verčimákovou, ktorá svojich drahých opustila
9. mája 2017 vo veku 35 rokov
11.6. zomrela vo veku 61 rokov členka klubu SMRŠ
z Košíc Tatiana Jedľová

Česť ich pamiatke,
česť ich statočnému životu!
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Ocenené osobnosti Spoločnosti M. R. Štefánika
Osobnosť cestovného ruchu –
Sylvia Maliariková
V rámci 25. ročníka medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour, poriadaného v Bratislave v januári 2017, udelil minister dopravy a výstavby SR Arpád
Érsek PaedDr. Sylvii Maliarikovej z Prievidze uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu
„Osobnosť cestovného ruchu“. Je to najvyšie ocenenie, ktoré sa na Slovensku udeľuje
pracovníkom v oblasti cestovného ruchu.
Členka Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Prievidzi Sylvia Maliariková pôsobí
v cestovnom ruchu už 25 rokov. Vďaka svojmu záujmu o túto oblasť a znalosti cudzích
jazykov začala spočiatku popri práci stredoškolskej profesorky pracovať ako turistická
sprievodkyňa. Neskôr začala pôsobiť v ČR
už profesionálne, od roku 1998 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Bojnice
ako vedúca oddelenia marketingu a v rokoch
2007 - 2014 bola vedúcou odboru medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu v
úrade Trenčianského samosprávneho kraja.
Popri tom od roku 2012 pôsobila vo vedení
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice, ostatné tri roky
ako výkonná riaditeľka tejto organizácie.

Čestné uznanie Klubu
fotopublicistov

K oceneniu blahoželáme!

Je autorkou mnohých článkov, brožúr a
publikácií, popularizačných textov z oblasti
cestovného ruchu a členkou viacerých medzinárodných organizácií, zaoberajúcich sa
touto tematikou. Zapája sa tiež do aktivít
Spoločnosti MRŠ. K jej menu sa viaže príprava a realizácia ciest do mesta Paulhan,
ktoré organizovala spolu s občanmi mesta
Brezová pod Bradlom a obce Košariská.
PaedDr. Sylvii Maliarikovej k udeleniu
čestného titulu „Osobnosť cestovného ruchu“ srdečne blahoželáme a do jej ďalšej
činnosti prajeme veľa úspechov!
Ladislav Koudelka
Cena primátora
Cenu primátora mesta za rok 2016 si prevzali dvaja členovia – sympatizanti Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Primátor mesta Banská Bystrica Ján
Nosko udelil vo februári 2017 cenu bývalému riaditeľovi Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrici, Igorovi Chromekovi, autorovi viacerých prozaických a poetických diel,
medzi iným aj románu „Hvezdár z medeného mesta“.
Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján
Blcháč odovzdal v marci cenu primátora

mesta pedagógovi, autorovi 15 knižiek poézie Jozefovi Daníkovi, ako poďakovanie za
jeho aktivity v oblasti kultúry.
Medaila M.R.Štefánika
Predseda SZPB Pavol Sečkár odovzdal
6.mája 2017 Medailu M.R.Štefánika 1.
stupňa za dlhoročnú podnetnú a záslužnú
prácu primátorke Brezovej pod Bradlom
Mgr. Eve Ušiakovej.
Cena náčelníka AOS
Pri príležitosti konania Konferencie 500,
pri príležitosti 500. výročia reformácie bol
24. apríla 2017 bol v aule AOS v Liptovskom Mikuláši udelený dekanovi pastroračnej služby, vojenskému farárovi Mgr.
Viktorovi Sabovi vojenský kríž Za vernosť
OS SR III. stupňa, ktorý mu udelil náčelník
OS SR. Mgr. Viktor Sabo je členom klubu S MRŠ v Liptovskom Mikuláši a vyvíja
rozsiahlu osvetovú a vzdelávaciu činnosť
a jeho zásluhou – a tiež vďaka pochopeniu
AOS – je vynikajúca spolupráca klubu a
AOS.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

COOP JEDNOTA SENICA, s. d.
Toto spotrebné družstvo pôsobí v oblas , ktorá je takpovediac historickou kolískou slovenského družstevníctva. V súčasnos Jednota nadväzuje na tradíciu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby ďalších predajní. Novinkou v družstve sa stali samoobslužné pokladnice a
elektronické cenovky.
Predseda družstva Ing. Ivan Bzdúšek, rodák z Brezovej pod
Bradlom, sympa zant a podporovateľ ak vít našej Spoločnos M. R.
Štefánika nám prezradil aké sú špecifiká oblas , v ktorej COOP Jednota Senica pôsobí: „Náš región sa v prevažnej čas nachádza na území
Záhorskej nížiny a plynule prechádza do Myjavskej pahorka ny. Oba
kraje sa do dejín Slovenska zapísali významnými dejinnými udalosťami a osobnosťami. V prvom rade treba spomenúť rodáka z Brezovej
Samuela Jurkoviča, priekopníka družstevníctva, ktorý v Sobo š založil
Spolok gazdovský. V meruôsmych rokoch zať Samuela Jurkoviča Jozef
Miloslav Hurban koncipoval v Brezovej Žiados slovenského národa v
stolici Nitrianskej a na Myjave vznikla Slovenská národná rada. Najvýznamnejším z osobnos
však bol košariský rodák Milan Ras slav Štefánik, ktorý sa zaslúžil o vznik ČSR... Keď sa presunieme do súčasnos , môžeme konštatovať, že pôsobíme v okresoch Senica, Skalica, Malacky, Myjava a dve predajne máme v Piešťanoch. Susedíme s Rakúskou a Českou republikou, čo
nám v minulos v rámci nákupnej turis ky robilo problémy, ale v súčasnos sú eto trendy
na ústupe. Upevnili sme si pozíciu na trhu, vnímajú nás ako významného predajcu potravín s
najvyšším podielom slovenských výrobkov a stabilného zamestnávateľa. Cieľom celého úsilia
a snaženia je spokojnosť zákazníka, aby rád chodil do našich predajní, kde v peknom prostredí
náchádza širokú ponuku sor mentu a privítanie úslužným a príve vým personálom.“
COOP JEDNOTE Senica, ktorá naše občianske združenie permanentne podporuje už pätnásť rokov, prajeme mnoho ďalších úspešných rokov v 84 prevádzkach potravín a v 18 supermarketoch.
(Prebrané a upravené z časopisu spotrebného družstevníctva JEDNOTA – Peter Uhlík)

BRADLO č. 73

strana č. 32

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

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za finančné
dary, zaslané od novembra 2016 do konca mája 2017:
1/ Daňový úrad Trenčín po súhlase daňovníka oznámil údaje daňovníkov,
ktorí v roku 2016 poukázali podiel zaplatenej dane.

tlačiareň
Piešťany
www.pnprint.sk
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

• Z Košíc: Želmíra Ferková
• Z Partizánskeho: Ľuboš Nikolény
• Z Banskej Bystrice: Mária Gallová, Ivana Gallová,
Viera Nociarová
• Z Lady: Vladimír Mariňák, Lukáš Mariňák
• Zo Senice: Viera Medňanská
• Z Bratislavy: Lucia Marônková
2/Za finančné dary ďakujeme aj ďalším jednotlivcom

• Z Bratislavy: Eve Dekanovej, Darine Dostálovej, Gertrúde
Žvachovej, Vladimírovi Fajnorovi, Vladimírovi Šváčovi, Zore
Machovej, Štefanovi Lubymu,
• Z Myjavy: Eve Škarítkovej, Miroslavovi Danekovi,
• Z Banskej Bystrice: Kataríne Dobrotovej
• Z Prešova: Štefanovi Verbovskému
• Z Bánoviec nad Bebravou: Danielovi Ďuračkovi
• Z Mýta pod Ďumbierom: Márii Čellárovej
• Z Lomu nad Rimavicou: Žofii Čellárovej
• Z Dudiniec: Jánovi Tretinovi
• Z Nového Mesta nad Váhom: Viere Noskovej
• Z Kremnice: Igorovi Sivošovi
• Z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi
• Zo Sedlísk: Jozefovi Mudroňovi
• Zo Sládkovičova: Pavlovi Hudákovi.
• A Coop Jednota Senica
Ďakujeme!

Slovenská ústredná hvezdáreň
Hurbanovo

DOPISOVATEĽOM BRADLA
• Termín uzávierky príspevkov do
č. 74 je 15. novembra 2017.
• Fotograﬁe posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
– nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých
stĺpcov na jednej strane, jednotlivé články píšte v poradí ako
majú nasledovať za sebou!
Ďakujeme

OZNAM
V dňoch 4. až 7. augusta 2017 sa uskutoční poznávací
autobusový zájazd do Srbska, spojený s účasťou na
56. Slovenských národných slávnostiach
v Báčskom Petrovci.
Okrem iného navštívime zaujímavé miesta v oblasti Vojvodiny, Nového Sadu, Petrovaradinskú pevnosť,
hrob I.B.Štefánika, pravoslávne kláštory, zúčastníme sa
výletu do Národného parku Fruška Gora a v programe je
aj prehliadka mesta Budapešť.
Cena zájazdu: 150 eur
V cene zájazdu je doprava, ubytovanie, polpenzia
Kontakt: dn.valova@gmail.com
Tel. 0911856513
0337744096
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