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Milí priatelia, nestáva sa často, aby 
sme si v jednom roku pripomínali tak 
veľké množstvo významných okrúhlych 
výročí, ako je tomu práve v roku 2018. 
Môžeme začať 170. výročím založenia 
a zasadnutia prvej Slovenskej národnej 
rady na Myjave. Sté výročie ukončenia 
1. svetovej vojny a založenia 1. Česko 
- Slovenskej republiky, ako aj 80. vý-
ročie hanebnej Mníchovskej dohody, 
Viedenskej arbitráže a de facto poli-
tický začiatok 2. svetovej vojny. Pri-
pomíname si aj 70. výročie totalitnej 
komunistickej revolúcie, 50. výročie 
okupácie vojskami Varšavskej zmluvy 
a začiatok viac ako 20 rokov trvajúcej 
okupácie Československa vojskom ko-
munistického Sovietskeho zväzu. Dôle-
žitým výročím je aj 25. výročie vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky. K 
týmto výročiam by sa mohli pridať aj 
mnohé ďalšie a nech mi je odpustené, 
dovolím si spomenúť aj 80. výročie za-
loženia Baťovian, najmladšieho mesta 
1. Česko - Slovenskej republiky, ktoré 
bolo premenované neskôr na Partizán-
ske a ktoré mám tú česť druhým voleb-
ným obdobím zastupovať v prepožiča-
nej funkcii primátora. Zhodneme sa na 
tom, že tým najpodstatnejším výročím 
je výročie vzniku dnes už neexistuj-
úceho Česko – Slovenska.   Obdobie 
predchádzajúce vzniku nášho spoloč-
ného štátu bolo veľmi ťažké, zložité i 
turbulentné. Koniec 18. storočia môže-
me vnímať ako začiatok tvrdého útla-
ku, spôsobeného snahou nie väčšino-
vého maďarského národa pomaďarčiť 
celé Uhorsko, ktoré viac ako 700 rokov 
bolo monarchiou, v ktorej všetky ná-
rody mali minimálnu šancu používať 
hovorovú reč a pred úradmi občas svoj 
materinský jazyk. Útlak Slovákov sa 

neúmerne zvyšuje po Rakúsko – uhor-
skom vyrovnaní v roku 1867. Krátka 
existencia troch  slovenských gymnázií 
a Matice slovenskej síce dovolila na-
dýchnuť sa nášmu národnému cíteniu, 
no po likvidácii tak škôl, ako aj Mati-
ce prechádzala maďarizácia do väčšej 
intenzity. Zlá sociálnoekonomická situ-
ácia  v zaostalom Uhorsku viedla k od-
chodu státisícov Slovákov do Ameriky. 
A práve Slováci v Amerike sa stávajú 
jednou z hybných síl národnej emanci-
pácie. Apponyiho školské zákony, ma-
saker v Černovej, schôdzky slovenskej 
a českej inteligencie v Luhačoviciach 
akcentujú hľadanie ciest, ako sa vyma-
niť z tejto vážnej situácie. Začiatok 1. 
svetovej vojny, podpis  Clevelandskej 
dohody (október 1915), vznik Česko 
- Slovenskej národnej rady (február 
1916) dynamizuje snahy Čechov a Slo-
vákov získať vlastnú štátnosť. Pitts-
burská dohoda z mája 1918 je jej ame-
rickou predzvesťou. Pri každej jednej 
dôležitej udalosti po roku 1914 ne-
chýba veľký syn slovenského národa, 
Milan Rastislav Štefánik. Tým, čím je 
Tomáš Garrigue Masaryk pre český ná-
rod, tým je M. R. Štefánik pre Slovákov. 
V prenesenom význame slova je otcom, 
zakladateľom modernej slovenskej 
štátnosti. Každý slovenský vlastenec 
si musí uvedomiť, že najdôležitejším 
krokom vedúcim k vzniku samostatnej 
republiky, bol vznik prvej Česko - Slo-
venskej republiky. Je to dôležitý odkaz 
pre všetkých, ktorí sa so cťou hlásia  k 
oslavám prijatia Deklarácie o zvrcho-
vanosti Slovenskej republiky alebo ku 
Dňu Ústavy. Prvá Česko – Slovenská 
republika bola moderným demokra-
tickým a hospodársky napredujúcim 
štátom. A hoci sa môžeme prieť o vý-

zname konceptu politického národa, 
postaveného na spojení dvoch samo-
statných národných entít Čechov a Slo-
vákov a je potrebné si pripomenúť  i 
neakceptovanie slovenskej autonómie, 
pre záchranu nášho národa, kultúry i 
jazyka bolo Česko – Slovensko absol-
útne nevyhnutné.  Tento rok je skutočne 
veľmi náročný na čísla. Človek by sa 
v nich mohol aj stratiť. Ku každému 
číslu vyjadrujúcemu rok, patrí dôleži-
tá udalosť, osobnosť a hodnoty touto 
osobnosťou vyznávané. K osobnosti 
M. R. Štefánika môžeme priradiť veľa 
adjektív – intelektuál, vedec, vojak, 
politik, štátnik, vlastenec s veľkým srd-
com. A v tej dobe mimoriadne dôleži-
tou hodnotou bol antiboľševizmus. V 
tomto kontexte je dôležité vyzdvihnúť 
aktivity M. R. Štefánika v boľševickom 
Rusku, ako aj ďalšie veľmi smutné 
medzníky v našich moderných dejinách 
spájané s číslom 8 a nástupom totalít 
ako hnedej, tak i podstatne dlhšie pô-
sobiacej červenej. Mám tým na mysli 
roky 1938, 1948, 1968. Preto stojí za 
zamyslenie, aby sme sa aj my, členo-
via a sympatizanti Spoločnosti M. R. 
Štefánika, pri spomienkových poduja-
tiach nezabudli zamyslieť nad obeťa-
mi všetkých, ktorí položili svoje životy 
v zápase za hodnoty hlboko ukotvené v 
odkaze zakladateľov Česko – Sloven-
ska, a tým sú hodnoty pravdy, slobody, 
demokracie a vlastenectva.  V kontexte 
hodnôt a snahy akcelerovať národný 
život súčasnosti naša spoločnosť má 
pred sebou viacero výziev. Rovnako 
ako prvá Česko - Slovenská republika 
v demokratickom zriadení poškodzova-
li škandály spojené s korupciou, tak i 
dnes po 25 rokoch od vzniku samostat-
nej Slovenskej republiky musíme kon-
štatovať, že príbeh slovenskej štátnosti 
nie je dokonalý a priamočiary. Ani jed-
na doteraz pôsobiaca vláda sa nevyh-
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la škandálom a rôznym podozreniam. 
Preto je potrebné s istou dávkou nad-
hľadu veci objektivizovať a postupne 
meniť k lepšiemu. A vždy je potrebné 
začínať zdola. Aj preto naše kluby, uve-
domujúce si význam vlastnej existencie 
môžu v každom jednom meste nielen 
organizovať spomienkové aktivity, ale 
aj aktívne vstupovať do budovania mo-
dernej občianskej spoločnosti.  Práve 
aktivity, vytvárajúce priestor pre širo-
kú diskusiu pomáhajú odpovedať na 
otázky veľmi aktuálne v dnešnej dobe. 
Slovenská republika zaznamenáva hos-
podársky rast a môžeme konštatovať, 

že prežívame ekonomicky pozitívne ob-
dobie. Nezamestnanosť klesla na his-
torické minimum a po prvýkrát v no-
vodobej histórii musíme hľadať nové 
pracovné sily mimo našej republiky. 
Sme súčasťou eurozóny, ktorá po pre-
konaní gréckej krízy očakáva ďalšiu, 
tentokrát taliansku. To všetko spolu s 
domácim politickým vývojom vplýva 
na atmosféru v spoločnosti. Zvykli sme 
si, že žijeme častokrát virtuálnu, mi-
moriadne konzumnú a povrchnú dobu. 
Častokrát pociťujem smútok nad ab-
senciou poznania základných dátumov 
dôležitých pre formovanie moderného 

slovenského národa.  Mám pocit, že 
hodnota vlastenectva sa nám zúžila 
len na pocit radosti, keď naši špor-
tovci, či už v kolektívnych športoch 
(futbal, hokej), alebo individuálnych 
športoch (cyklistika, tenis), dosiahnu 
pozoruhodný úspech. Čaká nás dlhá 
cesta. Od formovania vedomostí o zá-
kladných atribútoch vzniku moderného 
národa až po poznanie základov našej 
histórie. A práve tu, v prostredí moder-
nej občianskej spoločnosti vidím veľkú 
perspektívu pre ďalšie angažovanie sa 
ľudí v našej organizácii.

Jozef Božik

Súčasťou môjho detstva bolo poznáva-
nie života a diela Milana Rastislava Šte-
fánika, rodáka z neďalekých Košarísk pri 
Brezovej pod Bradlom. Veď som vyrastal 
v evanjelickej rodine v neďalekej Senici 
na Záhorí. Bývali sme v starodičovskom 
dome s bohatou knižnicou, v ktorej ne-
chýbali diela o vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov, ako aj o jeho zaklada-
teľoch T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. 
Kým noví mocipáni v päťdesiatych rokoch 
minulého storočia triedne gumovali našu 
históriu, naše kultúrne dedičstvo, mal som 
na rozdiel od mnohých rovesníkov výho-
du, že libri prohibiti, boli doma prístupné. 
Rodinná výchova, časté výlety na cintorín 
a evanjelickú faru do Hlbokého, na Bradlo 
a evanjelickú faru v Košariskách sa stali 
súčasťou môjho detstva. V takomto pro-
stredí vyzrela aj moja úcta k veľkému slo-
venskému rodákovi. Snažím sa o niekoľko 
postrehov o našom Štefánikovi, tak ako to 
cítim a vnímam z vlastného poznania. Sa-
mozrejme rozsah úvahy musí rešpektovať 
požadovaný rozsah, a tak spomeniem len 
niektoré dominanty jeho osudovo krátkeho 
života, rodinu, vedu, ženy a na záver jeho 
vojensko-politické snahy a aktivity na ces-
te do spoločného štátu Čechov a Slovákov.  

Mnohodetná rodina evanjelického fa-
rára Pavla Štefánika a matky Albertíny, 
rodenej Jurenkovej uchovávala úcta k slo-
venským tradíciám, silné všeľudské pove-
domie, kresťanský duch, odkaz štúrovskej 
a hurbanovskej generácie. Veď krstným 
otcom jeho otca bol prvý predseda Slo-
venskej národnej rady Jozef Miloslav Hu-
rban a krstným otcom Milana bol notár 

a hudobný skladateľ Štefan Fajnor, rodák 
z Brezovej, ktorý pôsobil v Senici, autor 
hudby na text básne Karola Kuzmányho 
„Kto za pravdu horí“. Netreba zabudnúť, 
že v advokátskej kancelárii Štefana Fajno-
ra robil koncipienta, čakateľ na advokát-
ske skúšky, Pavol Országh Hviezdoslav. 
Nadovšetko bol už od detstva obklopený 
slovenskými knihami a časopismi z boha-
tej rodinnej knižnice.

V škole prejavoval veľkú túžbu po vz-
delaní; nielen doma, už na ľudovej škole, 
ale aj po odchode z domu – v Šamoríne, 
neskôr na ev. lýceu v Bratislave, potom v 
Šoproni a Sarvaši, kde aj zmaturoval s vy-
znamenaním  a rozhodol sa odísť študovať 
techniku, odbor stavebné inžinierstvo do 
Prahy. A tu vo vysokoškolskom prostredí 
sa už v jeho spolkovej angažovanosti zračí 
prerod jeho politickej orientácie z národ-
ného konzervativizmu martinského typu 
na pokrokovo hlasistické myšlienky, na-
stáva spor s otcom, ktorý sa týkal viac ná-
boženských otázok než národných a ktorý 
po prudkej roztržke počas prázdnin končí 
vyhnaním mladého Štefánika z domu. Pri-
ateľ zo spolkovej činnosti, medik Vavro 
Šrobár ho prichýlili v Ružomberku. Jeho 
mladý vzdor pokračuje, odišiel z techni-
ky a pokračoval v štúdiách astronómie na 
Karlovej univerzite. Zmierenie s otcom 
jeho zmenu svetonázoru už neovplyvnilo. 
Po krátkom štúdiu v Zürichu sa vrátil do 
Prahy a dokončil dizertačnú prácu „Nové 
hviezdy z doby predtychonovej a Nová 
Cassiopea“, ktorú obhájil 12. októbra  
1904 a bol promovaný za doktora fi lozofi e.

Ako som už uviedol, obsažnejšie budem 

sa venovať dôležitej súčasti Štefánikovho 
života, ženám, spojených s jeho vedec-
kou, vojenskou a politicko-diplomatickou 
kariérou. Priateľ, český politik a spisova-
teľ Jan Herben opísal mladého Štefánika 
ešte v dobe vysokoškolských štúdií, že bol 
malej postavy a neoplýval krásou. Avšak 
jeho vzhľad úžasne dotvárali jeho nežné 
oči, ktoré horeli ohňom. Napriek všetké-
mu si Štefánik získal pozornosť, sympatie 
a napokon aj  lásku mnohých žien, veď ich 
iste udivoval svojimi vedomosťami, ve-
deckými rozhľadom a napokon aj neskôr 
dôstojníckou, generálskou uniformou, 
či diplomatickým taktom. Zbraňou jeho 
mužnosti boli údajne šarm, inteligencia a 
úprimnosť. Napriek tomu, že pochádzal z 
chudobných pomerov, vždy dvoril ženám 
z vyššej spoločnosti.

Už počas štúdií v Sarvaši spoznal  aj 
svoju prvú lásku Emíliu Chovanovú, 
s ktorou po celý život udržiaval písomný 
kontakt. V Prahe mal vážny vzťah k Ľud-
mile Bílej, dcére riaditeľa žižkovskej reál-
ky a medzi jeho mnohé pražské známosti 
patrila Eva, dcéra jeho profesora, básnika 
Jaroslava Vrchlického. Bola to najmä Má-
ria Neumannová - Žilková, česká študent-
ka a neskôr aj dôverná priateľka, s ktorou 
si dlhodobo dopisoval. Práve táto dáma 
bola istý čas nielen jeho morálnou, ale aj 
fi nančnou oporou, veď mu požičala peni-
aze na hvezdársku výpravu. Počas pobytu 
v Paríži ho zaujala Antoinetta Janssenová, 
dcéra jeho učiteľa a podporovateľa, riadi-
teľa hvezdárne v Meudune. Skutočne dô-
verný vzťah mal aj s Yvonne Chautempso-
vou, dcérou právnika, senátora a neskôr aj 

Cesta za poznaním M. R. Štefánika
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ministra, ktorý mu pomohol zorganizovať 
cestu do severnej Afriky.  Rád by som 
uviedol spomienku v zborníku venovanom 
Štefánikovi, takmer dvadsať rokov od jeho 
smrti, ktorý vyšiel v  roku 1938 v Chicagu. 
Na troch stranách, vtedy už štryridsaťpä-
ťročná Mária Lamošová – Skálová spo-
mína na chvíle očarujúcich stretnutí počas 
jeho prvej návštevy USA; bolo to v marci 
1910, pri jeho ceste na Tahiti. On nemal 
ani tridsať a ona ani nie sedemnásť rokov, 
predlžil si pobyt v Chicagu o celý týždeň 
a sprevádzal ju po chicagských parkoch 
a nábreží Michiganského jazera. Neskôr 
dostala niekoľko listov a pohľadníc a ne-
zabudol ani na darček: zlatú retiazku s per-
lou. Bol to však jeden z jeho mnohých ľú-
bostných románikov. 

Po príchode do Ríma, počas vojny, po-
znal aj pani Claire de Jouvenel, ktorá mu 
oddane a horlivo pomáhala i v jeho boji 
za Slovensko v rámci budúceho Česko-
slovenska. Práve v jej parížskom salóne, 
stretol v decembri 1915 ďalšiu svoju ob-
divovateľku Louise Weissovú, novinárku, 
političku a členku Francúzskej akadémie, 
ktorá mu taktiež veľmi výdatne pomáhala 
šíriť myšlienku vzniku československého 
štátu a bola jednou z priateliek charizma-
tického Slováka. O trinásť rokov mladšia 
Louise Weissová mu v liste z roku 1917 
vyznala lásku. „Pokorne prichádzam vás 
požiadať, aby som sa stala vašou snúben-
kou… Záväzne prijímam obeť vašej oso-
by, ktorú ste vzal na seba a pomôžem vám, 
aby bola ešte plnejšia… Pre mňa jedinou 
obeťou je sa vzdať vás. Krutou existenciou 
je nebyť vašou ženou.“ On sa však veľmi 
neponáhľal do vážneho vzťahu len s jedi-
nou ženou. Anna Gašparíková, archivárka 
a knihovníčka T. G. Masaryka mu vytýkala 
fl irtovanie so ženami a jeho nestálosť. Na-
pokon aj T. G. Masaryk ho veľmi často do-
beral v súvislosti s jeho úspechom u  žien, 
najmä vtedy, keď sa zasnúbil s takmer o 
dvadsať rokov mladšou talianskou markí-
zou Giulianou Benzoni. V Taliansku vždy 
navštívil svoju poslednú lásku, a na po-
slednej návšteve sa dohodli aj na sobáši. 
Svadba, ktorá se mala konať v júni 1919 
v Ríme, pre leteckú tragédiu a jeho smrť 
zostala len nesplnenou túžbou. Prasynovec 
markízy Alberto Benzoni, autorovi výsta-
vy o jej krásnom vzťahu so Štefánikom, 
Cristianovi Bertimu, prezradil, že teta 
Giuliana volala Štefánika „malý Slovák“. 
Markíza bola Štefánikovou osudovou ži-
votnou láskou, s ktorou sa zoznámil, ešte 
keď bol v nemocnici v roku 1915 v Ríme 

na operácii žalúdka. Po jeho smrti pravi-
delne chodila na jeho mohylu na Bradle, 
až do roku 1948, keď jej komunisti tieto 
návštevy zakázali. Posledný raz bola na 
Bradle v pamätnom roku 1968.

A je tu ďalšia dôležitá súčasť Štefániko-
vho života; veda, vedecká kariéra, vedec-
ké bádanie, astronómia, o ktorej tak skve-
le píše môj akademický kolega Vojtech 
Rušin. Po odchode do Paríža bolo jeho 
cieľom sa dostať k známemu astronómo-
vi Julesovi Janssenovi. Táto túžba sa mu 
naplnila, keď sa dostal do jeho hvezdárne 
v Meudone. Výstup do observatória na vr-
chole Mont Blancu, 20. júna 1905, patril 
k najznámejším. A tak ako píše František 
Kele, svojim prvým výstupom na Mont 
Blanc, položil základ slovenského horole-
zeckého výškového rekordu (4 810 m) a 
stal sa aj držiteľom nezvyčajného svetové-
ho rekordu. Počas svojich šiestich výstu-
pov na Mont Blanc v rokoch 1905, 1906 
a 1908 strávil na vtedy existujúcom Jan-
ssenovom observatóriu na vrchole Európy 
spolu 46 dní. Koncom leta, 30. augusta 
1905, v španielskom Alcosebre, už pozo-
roval úplné zatmenie Slnka.

Rok 1906 patril k najúspešnejším, veď 
Štefánik publikoval sedem vedeckých 
štúdií a  dostal poverenie od fi rmy Bureau 
des Longitudes viesť francúzsku výpravu 
do Turkestanu, s cieľom pozorovania za-
tmenia Slnka. Cestou navštívil aj Pulkov-
skú hvezdáreň Ruskej akadémie vied v Pe-
trohrade. Rozhľadený vedec s duchovným 
a kultúrnym rozmerom poznáva Rusko 
a Strednú Áziu, navštívil Leva Nikolajevi-
ča Tolstého a jeho osobného lekára Dušana 
Makovického. Po návrate do Paríža získal 
Janssenovu cenu. V lete 1907 absolvoval 
liečbu v kúpeľnom meste Chamonix, pod 
jeho obľúbeným Mont Blancom a dozve-
del sa správu o úmrtí učiteľa a podporo-
vateľa Julesa Janssena. Tak ako o tom píše 
Štefan Štvrtecký, Štefánik sa v priebehu 
mája 1908 usiluje zúčastniť expedície na 
Južný pól, pod vedením známeho polár-
neho bádateľa Jeana B. Charcota. Podpora 
Akadémie vied, žiaľ prišla neskoro. Na jar 
7. apríla 1909 odišiel do severnej Afriky, 
kde  cieľ, zriadiť hvezdáreň bol neúspešný. 
V liste z 12. októbra 1909, poďakoval G. 
Eiffelovi za ochotu poskytnúť mu plány na 
výstavbu observatória v Nice. 

Začiatkom roka 1910  prišla nová šan-
ca, keď vedeckým ústavom „Bureau des 
Longitudes“ spolu s ústavom „Bureau 
Central Météorologique“ bol vyslaný do 
Francúzskej Polynézie, na Tahiti, s cieľom 

pozorovať Halleyho kométu. Na konci po-
lynézskeho leta, 27. apríla 1910 zakotvil 
s loďou v tahitskom prístave Papeete, kde 
desať mesiacov  vedecky  bádal, ale aj po-
znával kultúru a život domorodcov, pozo-
roval Slnko. Vedel, že tu žil a tvoril aj jeho 
obľúbený maliar Paul Gauguin. Zachránil 
niekoľko Gauguinových drevorezieb, kto-
ré objavil v plote chatrče domorodkyne. 
Štefánik ich priviezol do Európy a odbor-
níci po konzervácii dokázali z nich urobiť 
skvelé grafi cké odtlačky. A fotografoval – 
svedčí o tom fotografi a mladej Tahiťanky 
z jeho pozostalosti. V tomto neopakova-
teľnom prostredí som sa aj ja vybral, o sto 
rokov neskôr, na miesta nad mestom Pape-
ete, na hore Faiere, kde Štefánik postavil 
prvé provizórne astronomické observató-
rium vo Francúzskej Polynézií. Dokráčal 
som na toto miesto pamätníka, ktorý stojí 
v obytnej štvrti, na mieste pomenova-
nom „Résidence Štefánik“. Je známe, ako 
o tom napísal F. Kele, že pracoval nielen 
na Tahiti a na okolitých ostrovoch, ale na-
vštívil aj Raiateu, Raratongu, Nový Zéland 
a Fidži. Odišiel aj na ostrov Vavau v súo-
stroví Tonga, kde v roku 1911 úspešne 
pozoroval úplné zatmenie Slnka, dosiahol 
tu najlepšie výsledky a pozitívne ich zhod-
notila aj Francúzska akadémia. Po ceste z 
Vavau, zastavil sa aj v Sydney v Austrálii. 
Navštívil astronómov v neďalekej River-
view College, členov austrálskej výpravy, 
s ktorými sa stretol na ostrove. 

V apríli 1912 uskutočňuje pozorovanie 
prstencového zatmenia Slnka v Cormeilles 
pri Paríži, nevzdáva sa však svojho cieľa 
a  robí ďalšie prípravy na vybudovanie 
hvezdárne na Tahiti. Získava francúzske 
štátne občianstvo. V tomto úspešnom roku 
je opäť vyslaný, tentoraz na pozorovanie 
zatmenia slnka do Passa Quatro v Brazílii, 
žiaľ, počasie mu nedovolilo splniť tento 
cieľ.  S bolesťou a so spomienkou na ne-
bohého otca odchádza opäť na Tahiti, kde 
sa chcel natrvalo usadiť. Prišlo však nové 
poverenie od francúzskej vlády a v roku 
1913 sa vypravil do Ekvádoru.  V  Quite sa 
podieľal na reorganizácii hvezdárne a plnil 
aj politickú úlohu. M. R. Štefánik, ktorý už 
mal francúzske občianstvo, dokázal získať 
povolenie od ekvádorskej vlády k vybu-
dovaniu francúzskej telegrafi ckej siete a 
sústavy meteorologických staníc, nielen v 
Ekvádore, ale aj na Galapágoch.

(pokračovanie v budúcom čísle)
Dušan Čaplovič
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Vedecké práce dr.  Milana Rastislava Štefánika 
z pohľadu súčasnej astronómie

Úvod. M. R. Štefánik svoju celoživotnú kariéru začínal ako 
hvezdár. Začalo to štúdiom v Prahe na Českej univerzite (1900-1904), 
ktoré zakončil obhajobou dizertačnej práce „Nové hviezdy z doby 
predtychonovej a Nová Cassiopea z roku 1572“ (materiál si zháňal 
v roku 1902 na hvezdárňach v Taliansku) a pokračoval po istý čas 
vo hvezdárni (1905-1907) v Meudone, na Mont Blancu (1905-1906) 
a viacerých miestach zemegule, na ktorých pozoroval slnečnú koró-
nu počas úplných zatmení Slnka (1905, 1911 a 1912; spomínam len 
miesta s úspešným pozorovaním slnečnej koróny – najvyššej vrstvy 
slnečnej atmosféry). Výsledkom jeho krátkotrvajúcej, dlhými cestami 
prerušovanej  hvezdárskej činnosti (1905-1912) bolo 12 vedeckých 
prác, ktoré boli najprv čítané v Parížskej akadémii vied a neskôr pub-
likované vo vedeckých časopisoch Comptes Rendus a The Astrophy-
sical Journal. Z vyššie uvedených prác sú 4 venované pozorovaniam 
Slnka, koróne, Venuši a Jupiteru. Zostávajúcich 8 sa zaoberá štúdiom 
telurických čiar v infračervenej oblasti spektra a vylepšovaniu pozo-
rovacej techniky. My sa zameriame na jeho prínos vo výskume Slnka, 
Venuše a Jupitera.

1. Astronómia na prahu  XX. storočia

Ak chceme porovnávať vedecké  práce M. R. Štefánika, povedzme 
si stručne, čo sa vedelo o vesmíre na prelome storočí, teda v dobe, keď 
Štefánik začínal svoju kariéru hvezdára. Štefánik počas štúdia v Pra-
he s najväčšou pravdepodobnosťou astronomické poznatky získaval 
z knihy Atlas hvězdného nebe/Hvězdný atlas [1], ktorá, ako som doda-
točne zistil, sa nachádza aj v jeho pozostalosti v Košariskách. Novšie  
poznatky o Slnku získal počas svojej študijnej cesty do Švajčiarska 
a Talianska – v roku 1902 na Technike v Zürichu absolvoval letný 
semester a po jeho skončení pokračoval v Taliansku, kde si hľadal 
podklady ku svojej diplomovej práci. Po roku 1905 to už bolo priamo 
vo hvezdárni v Meudone. 

Z vyššie citovanej knihy uvádzam  niekoľko základných informá-
cii o vesmíre a jeho objektoch. Niektoré poznatky a výrazy pozorova-
ných javov na Slnku môžu vzbudiť úsmev, ale požívaná terminológia 
je odrazom nielen vedomosti tej doby, ale aj jazyka. 

„Slnko je žeravá  svetelná guľa s obrovským jasom, ktorá je oba-
lená tenkou vrstvou (výrazne červenou) ohnivého vodíka. Lokálne vý-
buchy tejto vrstvy – chromosféry – napríklad vplyvom plynov, ktoré 
(ako pri výbuchoch sopky) s veľkou prudkosťou vyrážajú zo slnečného 
telesa, javia sa ako protuberancie – ak také miesto je v blízkosti slneč-
ného okraja. Ak  také výbuchy sú na slnečnom povrchu, javia sa ako 
svetlé pruhy a nazývajú sa pochodne (fakule)“. 

Povrch Slnka sa považoval, ak nie za pevný, tak kvapalný. O sl-
nečných škvrnách sa predpokladalo, že „stred škvrny – umbra – je na 
povrchu Slnka priehlbeninou“. Vzťah medzi výskytom škvŕn a pro-
tuberanciami bol zrejmý a odvodzoval sa z faktu, že najkrajšie fakule 
sa nachádzajú v okolí veľkých škvŕn, ale tiež preto, že perióda ich 
výskytu so škvrnami bola totožná a v čase veľkého počtu škvŕn boli aj 
ich rozmery väčšie, čo súviselo s 11-ročným cyklom slnečnej aktivity. 

Pozorovania protuberancii spektroskopom v spektrálnej čiare C 
(656,281 nm/H-alfa) ukázali, že niektoré z nich sú veľmi dynamické 
objekty najrôznejších tvarov a v priebehu cyklu slnečnej aktivity vy-
kazujú po slnečnom povrchu dva typy posunu: jedna vetva od minima 
do maxima zo stredných heliografi ckých šírok k pólom (tu zaniká), 
druhá k rovníku (tam zaniká v nasledujúcom minime). 

Slnečné škvrny na rovníku sa otočili raz za 25,1 dňa, v heliogra-
fi ckej šírke okolo ±30 stupňov za 27,7 dní, ale predpokladalo sa, že 
uvedené hodnoty nepredstavujú skutočnú rotáciu Slnka, pretože „na 

povrchu slnečnom sú hnané pravidelnými prúdmi, ktoré majú azda po-
dobnú podobu ako pasáty na Zemi“. Chemické zloženie Slnka (spek-
trografi cké pozorovania) sa poznalo tiež čiastočne.  

Na základe pozorovaní  úplných zatmení Slnka Mesiacom v pred-
metnej knihe o koróne sa píše: „totálne zakryté slnko je obklopené 
svetelným prstencom, ktorý sa nazýva koróna a ktoré aspoň v hlavnom 
predstavuje slnečnú atmosféru“. Tvar slnečnej koróny sa tiež menil s 
fázou cyklu slnečnej aktivity a pozorovali sa v nej emisné spektrálne 
čiary, z ktorých minimálne jedna, s vlnovou dĺžkou 530,3 nm mala pa-
triť novému chemickému prvku - „coroniu“, čo sa neskôr nepotvrdilo.    

O Mesiaci sa vedelo, že je kopcovitý, nemá atmosféru a na jeho 
povrchu nie je nijaká kvapalina, nemôže tam byť oheň „a život orga-
nický podobný životu  na Zemi“. No, našli sa aj takí, ktorí „organický 
život, podobný vegetácii na Zemi pripúšťali“.

Za zmienku v knihe stojí úvaha o živote na iných telesách vo ves-
míre. Autor, vychádzajúc z rozmanitosti v prírode na Zemi, odpove-
dá na túto problematiku nasledovne: „... že sú  veľmi pravdepodobne 
oživená a neoživená tělesá nebeská, a že živouci tvorové na ruzných 
tělesech nebeských budou vykazovat největší rozdíly“.    

Merkúr a Venuša – veľa informácii pre obtiažnosť ich pozorovaní 
malými a nedokonalými ďalekohľadmi v tej dobe nebolo. Ich rotácia 
sa mala pohybovať od 24 do niekoľko dní: Merkúr 88 a Venuša 225 
dní. Fázy Venuše boli známe.

Jupiter bol známy svojou Červenou škvrnou a svetlými a tmavými 
pásmi, ktoré s časom menili svoju farbu, veľkosť a polohu. Rotácia 
Jupitera  bola 9 hod. 55 min.  37 sekúnd a tiež, že v dôsledku rýchlej 
rotácie je sploštený a má päť mesiacov.

Kométy a meteoroidy (létavice). Veselo si krúžili po oblohe, počí-
tali sa dráhy a vedelo sa, že kométa sa skladá z jadra, kómy a chvosta, 
pričom chvost bol dôsledkom vyvrhovania hmoty pri priblížení sa ko-
méty k Slnku. Pôvod oboch telies nebol známy, ale zo spektroskopie 
sa vedelo, že v meteoritoch, ktoré dopadli na Zem, sú  rovnaké che-
mické prvky ako na Zemi a tiež, že meteorické roje sú dôsledkom 
vyvrhovania hmoty z kométy, ak cez tieto častice prechádza Zem.

A Vesmír? Všetky pozorované objekty vytvárali jeden obrovský 
celok, zložený z hviezd, hmlovín, planetárnych hmlovín a hviezdo-
kôp. Spektrálne triedy hviezd odhaľovali rôznorodosť v ich chemic-
kom zložení, hviezdy v súhvezdiach mali spolu súvisieť a premenné 
hviezdy poukazovali na variabilitu v ich svietivosti. Expanzia vesmíru 
bol neznámy pojem, podobne ako aj termín galaxia.

Aké poznatky máme dnes o objektoch vyššie uvedených sa ľahko 
dozvieme z „googlu“ a nedajú sa tu všetky spomenúť. Mohli by sme 
to vyjadriť niekoľkými slovami: rozdiely sú obrovské a často proti-
chodné. Napríklad: planetárne hmloviny nie sú zrodom nových plane-
tárnych sústav, ale zánikom hviezd Slnku podobných, alebo Slnko je v 
celom svojom objeme plynné a vesmír sa rozpína.  A každý deň nám 
prináša nové a nové informácie, že aj odborník stráca prehľad. Viac 
informácii o Slnku môžeme nájsť v [2].   

Vo vyššie uvedenom  astronomickom svete Štefánik žil a chcel 
prispievať k jeho dokonalejšiemu poznaniu – „velechrámu človečen-
stva a pokroku“ [3]. Bez vlastných prístrojov, ale s veľkým zaniete-
ním. V Meudone, na Mont Blancu a pri svojom prvom zatmení Slnka 
pracoval s prístrojmi riaditeľa hvezdárne Janssena. Neskôr už so svoji-
mi.  Štefánik podobne, ako stovky iných hvezdárov tej doby, usilovne 
pozorovali a výsledky publikovali, aby sa na základe ich poznatkov 
tvorili komplexnejšie teórie.  

Na popud riaditeľa Janssena sa Štefánik spočiatku venoval výsku-
mu telurických čiar v infračervenej oblasti spektra, ktorých intenzita 
závisela od nadmorskej výšky. Ich pôvod mohol byť v zemskej atmo-
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sfére alebo aj na Slnku (mimochodom, hvezdáreň na Mont Blancu sa 
postavila z dôvodu hľadania kyslíka na Slnku). Pre tieto pozorovania 
si Štefánik pripravoval fi ltre a hranoly s rôznou spektrálnou priepust-
nosťou a pod. Výsledkom týchto experimentov boli práce, ktoré priná-
šali nové poznatky o pozorovaní telurických čiar v závislosti od nad-
morskej výšky. Na základe týchto pozorovaní Štefánik navrhoval, aby 
sa oblasť viditeľného žiarenia zo súčasných 400 – 700 nm, rozšírila na 
380 – 800 nm, čo sa nestalo. Druhým výsledkom týchto experimen-
tov bol patent z oboru farebnej kinematografi e, podaný 20. januára 
1910 vo Francúzsku pod číslom 422.526.  So  svojim  kolegom  G. 
Milloschauom  navrhli  odstránenie chvenie ďalekohľadu v Meudone 
(s nástupom nového riaditeľa v Meudone v roku 1908 po smrti J. Jan-
ssena sa im dostala zaslúžená odmena – boli vyhodení na ulicu). 

Uveďme si teraz niektoré pasáže zo Štefánikových astronomic-
kých prác aj s mojím komentárom.  

                                          
2. Spektroskopické výskumy počas zatmenia z 30. augusta 1905 
v Alcosebre (Španielsko)

Cieľom bolo „skúmať prevracajúcu vrstvu v pásme menej lomi-
vom ako je C (pozn: spektrálna čiara H-alfa), jednak študovať spek-
trum korony a najmä zelenú čiaru v tomto spektre“ píše sa v úvode 
článku. Potom nasleduje popis zariadenia pre pozorovanie a spôsob 
vizuálneho pozorovania, kde sa okrem iného píše, že p. Janssen mi 
požičal prístroje, patriace do zbierok meudonského observatória.

Výsledky jeho pozorovaní sú nasledovné:
• Pred druhým kontaktom „pozoroval v infračervenej oblasti spek-

tra čiary ρ, σ, τ a φ. Po totalite, keď sa pred Slnko položil ľahký 
mráčik, videl som tieto čiary intenzívnejšie a zreteľnejšie a v tej 
chvíli som ich mohol najpresnejšie merať“. Cieľom bolo merať 
vlnovú dĺžku týchto spektrálnych čiar, ktorej pôvod je v zemskej 
atmosfére.

• „Asi 2 minúty pred druhým kontaktom, odstrániac červený fi lter, 
spozoroval som čiaru D3 jasnú, vložil som zpäť fi lter, aby som po-
zoroval prvú prevracajúcu vrstvu. Od čiary A až po krajnú červeň 
nevidel som žiadnu jasnú čiaru, spôsobenú prevracajúcou vrst-
vou“. 

• „V čiarach C a D3 som spozoroval tri pekné protuberancie a veľ-
mi intenzívny chromosférický oblúk, ale monochromatický obraz 
korony bol veľmi slabý alebo chybel“. Obe zmienky sa vzťahujú 
na pozorovanie pred druhým kontaktom alebo počas neho. 

• „Monochromatický obraz koróny v zelenej čiare λ530 bol veľmi 
jasný, urobil som jeho nákres. Na prostriedku okraja kotúča bol 
krátky a tenký jasný jazyček, žiarivosť korony bola väčšia v oblas-
ti vzdialenejších od okraja Slnka a zvýšenie jasnosti korony bolo, 
badať počínajúc vzdialenosťou 5‘ od tohto okraja. Výšľahy boly 
žiarivejšie ako jej celok a  formou i polohou odpovedaly výšľahom, 
ktoré boli zachytené na fotografi ách“. Pod slovom výšľah (franc-
úzsky jet) treba v dnešnej terminológii rozumieť jasnejšiu oblasť 
v koróne, ktorú môžeme pokojne nazvať koronálny lúč (lúč prilbi-
covitý alebo ihlicovitý). Podľa dnešných poznatkov, koróna je tep-
lotne, hustotne a zložením jej útvarov veľmi štruktúrovaná, pričom 
v základniach prilbicovitých lúčov je zjasnenie takmer identické 
v bielej ako aj 530,3 nm koróne. Na fotografi ách bola zachytená 
biela koróna. Štefánik so svojim telespektroskopom (ohnisková 
dĺžka ďalekohľadu bola len 80 cm) veľké detaily vidieť nemohol.  

• „Pozoroval som, že čiary vlnovej dlžky 545,0 a 557,0 označené za 
koronálne, neboly viditeľné v mojom spektroskope“. Prvá emisná 
spektrálna čiara 544,4/544,5/544,6 nm patrí Ca XV s ionizačným 
potenciálom 820/814 eV. Pozoruje sa veľmi zriedkavo, či už pri 
zatmeniach alebo mimo nich, lebo jej výskyt je možný len vo veľ-
mi horúcich a super hustých oblastiach koróny. Za také môžeme 
považovať poerupčné slučky alebo koronálne kondenzácie s tep-
lotou okolo 5x106 K (alebo aj viac) a hustotou 2x1010 častíc cm-3. 
Druhá spektrálna čiara 569,36/569,37/569,4 nm taktiež patrí Ca 

XV s rovnakým ionizačným potenciálom ako prvá. Počas zatmení 
alebo pomocou koronografov mimo úplných zatmení sa pozoruje 
častejšie, pričom platí, že čiara 544,5 nm sa môže pozorovať len 
vtedy, ak sa pozoruje aj čiara 569,4 nm, ale naopak  nie. Ich vlnová 
dĺžka sa merala najčastejšie počas úplných zatmení, preto aj malič-
ké rozdiely vo vlnovej dĺžke. Laboratórne sa vlnová dĺžka stanoviť 
nedá, lebo nedokážeme pripraviť podmienky pre ich vznik. V čase 
Štefánika nebola absolútne nijaká predstava, ako emisné spektrál-
ne čiary v koróne vznikajú a akému prvku patria. Podobne, ako 
pre emisnú spektrálnu čiaru 530,3 nm (hypotetické „corónium“), 
hľadali sa aj pre tieto čiary  nové chemické prvky. Zatmenie v roku 
1905 sa pozorovalo na začiatku nízkeho, plochého 4 ročného ma-
xima, v ktorom sa dosť výrazne striedali periódy zvýšenej a nižšej 
aktivity. Zatmenie sa vyskytlo v nižšej perióde aktivity, takže exis-
tencia oboch žltých čiar sa nedala očakávať. 

• „Spojité spektrum korony sa mi zdalo slabé na strane červenej 
a dostúpilo svojho vrcholu v časti zelenej, medzi čiarou D3 a zele-
nou čiarou  v jej blízkosti“.

• „Nemal som čas pozorovať spektrum v čiarach lomivejších ako 
zelená čiara koróny“.

• „Na znamenie, oznamujúce blízkosť tretieho dotyku, umiestnil som 
ďalekohľad spektroskopu znovu do polohy, ktorá mi dovoľovala 
pozorovať hlboko v červenej časti a vložil som opäť fi lter, nechá-
vajúc štrbinu naširoko otvorenú. Moje pozorovanie sa potvrdilo, 
hlboko v červenej oblasti nebolo vidno žiadnu jasnú čiaru“.  Ne-
mohol tam nič vidieť, lebo nijakej výraznej spektrálnej čiary tam 
niet.
Záver: Štefánik dokonale opísal, čo pozoroval a jeho pozorovania 

slúžili ako základ pre ďalšie poznatky o slnečnej koróne, ktoré v tej 
dobe boli dosť chabé. Poznamenávam, že citované vety zo Štefániko-
vých prác som ponechal tak, ako sú uvedené v preklade jeho článkov 
z roku 1944, ktoré súhrnne môžeme nájsť v [4].

3. Pozorovanie úplného zatmenia Slnka na ostrove Vavau – 
(Súostrovie Tonga) 28. apríla 1911

Ďalšie úplné zatmenie Slnka pozoroval Štefánik na ostrove Vavau 
v súostroví Tonga, asi 100 m južne od prístavu Neiafu (18° 39´ 17“,5 
S, 173° 58´ 55“ E). Súradnice uvádzam preto, že Štefánik píše, že boli 
nezrovnalosti medzi predpovedanou dĺžkou zatmenia a jeho skutoč-
ným trvaním. Zatmenie malo byť o niekoľko sekúnd kratšie, čo ak by 
boli presné údaje o skutočnom čase zatmenia, by sa dalo preveriť. Nás 
však zaujíma, čo Štefánik pozoroval. Tu je jeho správa:

„Mojím úmyslom bolo urobiť postupne sériu fotografi í zatmeného 
Slnka, použijúc pritom rozličné fi ltre a senzibilované platne. Keď som 
videl stav neba (poznámka: popred Slnko prechádzali mraky) zmenil 
som v ostatnej chvíli svoj program a využitkujúc rozjasnenia počas 
totality obmedzil som sa na fotografovanie slnečnej koróny obvyk-
lými spôsobmi. Jedna z fotografi í krátko exponovaná, zachytila mi 
chromosféru a vnútornú koronu, na ostatných vidno najmä vonkajšiu 
koronu. Na fotografi i (vzatej na počiatku totality) možno spozorovať, 
že v oblasti, ktorá obklopuje severný pól, sotva sa dá nájsť stopa po 
koronovej hmote, kým krajina okolo južného pólu je zbrázdená čet-
nými svetelnými lúčmi, ktoré sa zahýbajú (možno účinkom magnetic-
kého poľa Slnka) smerom k východu a západu. Tieto ohyby sú tým 
výraznejšie, čím viac sa vzďaľujeme od pólu, pričom vyusťujú do 4 
veľkých zväzkov svetelených a symetrických z oboch strán rovníka, 
dávajúc slnečnej koróne obvykly a charakteristický tvar obdoby mini-
ma škvŕn. Viac lúčov sa jasne odráža od svietiaceho pozadia vnútor-
nej koróny a možno ich sledovať často až po samu chromosféru. Ich 
maximálne dĺžky, jasne viditeľné na mojich fotografi ách dosahujú 30‘ 
(poznámka: asi dva polomery Slnka), ale možno ich tušiť oveľa ďalej. 
Na juhovýchodnom a juhozápadnom okraji ukazujú sa stopy poruchy 
a zároveň možno pozorovať protuberancie, oramované často pozoru-
hodnými sväzkami lúčov.
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Spektroskopické štúdia. – Prevracajúcu vrstvu nebolo možné štu-
dovať, keďže práve vo chvíli druhého a tretieho dotyku bola obloha 
zaoblačená.

Zato získal som fotografi e spektra koróny spektrografom, ktorý bol 
natriadený aby zachytil iba omedzenú časť spektra, kde sa nachádzajú 
čiary vlnovej dĺžky 5303.

Fotografi a ukazuje spojité spektrum, na pozadí ktorého sa rysu-
je uvedená čiara. Keď pozorne skúmame túto čiaru (ktorá je ostatne 
slabá, ale široká), zdá sa nám, že má skôr vzhľad zúženého pásu, ako 
prostej čiary.

Na niekoľko okamihov mohol som nazrieť do svojho šesťpalcové-
ho ďalekohľadu s objektívnym hranolom. Moju pozornosť ihneď up-
útal koronium tvorený monochromatický obraz vonkajšej korony, ale 
márne som ju hľadal v ostatných žiareniach. Podľa týchto zrakových 
pozorovaní rozloženie koronálnej hmoty okolo slnečného kotúča je po-
dobné, ako nám ukiazujú fotografi e; predsa sa mi zdalo, že som zbadal 
vo vzdialenych oblastiach prítomnosť korónia, dosť rovnomerne roz-
loženého okolo kotúča, kým bližšie k nemu korónium mizlo smerom k 
pólom, shodne s fotografi ami“.   

Komentár:
• Vedúci austrálskej expedície reverend Cortie [5], ktorej pozorova-

cie stanovište bolo v Štefánikovej blízkosti, sa tiež zmieňuje, že 
zatmenie začalo o 20 sekúnd skôr, ako bolo predpovedané, takže 
Štefánik si nevymýšľal. Na strane druhej, Cortie ale neuvádza, že 
o niekoľko sekúnd po zdanlivom počiatku sa znova objavil úzky 
srpok Slnka.  

• „Svietiace pozadie“. Nie je mi celkom jasné, čo sa tým myslí, pre-
tože prilbicovité lúče (K-koróna) sú voči pozadiu do istej výšky 
nad slnečným povrchom vždy jasnejšie, ale čo sa rozumelo pod 
výrazom „svietiace pozadie“ netuším.  Svietiacim pozadím mohol 
byť aj rozptyl svetla v zemskej atmosfére, ktorá sa bežne pozoruje 
pri dlhších expozíciách bielej koróny.

• „... možno spozorovať, že v oblasti, ktorá obklopuje severný pól, 
sotva sa dá nájsť stopa po koronovej hmote ...“ taká oblasť koróny 
podľa dnešných predstav sa nazýva „koronálna diera“ – v ktorej 
sú siločiary magnetického poľa otvorené v dôsledku čoho je tam 
nižšie elektrónová hustota a teplota a v konečnom dôsledku aj svi-
etivosť (intenzita) koróny; svetlo bielej koróny vzniká rozptylom 
žiarenia na voľných elektrónoch -   Thomsonov rozptyl; kinetická 
energia častice a fotónová frekvencia sa nemenia.

• „... kým krajina okolo južného pólu je zbrázdená četnými sve-
telnými lúčmi, ktoré sa zahýbajú (možno účinkom magnetického 
poľa Slnka) smerom k východu a západu“. Štefánikom mienené 
„svetelné lúče“ sú tenké polárne lúče/papršleky v dnešnej termi-
nológii a ich zakrivenie je naozaj spôsobené existenciou celkového 
magnetického poľa Slnka, lebo Slnko v prvom priblížení má tvar 
dipólu. Veľkosť zakrivenia polárnych lúčov sa mení s fázou cyklu 
slnečnej aktivity, podobne ako aj hypotetická dĺžka dipólu. Exi-
stencia polárnych lúčov súvisí s malými bipolárnymi oblasťami 
magnetických polí. Tiež sa predpokladá, že sú zdrojom častíc od 
slnečného vetra.

• „Na juhovýchodnom a juhozápadnom okraji ukazujú sa stopy po-
ruchy a zároveň možno pozorovať protuberancie, oramované často 
pozoruhodnými sväzkami lúčov“. Môžeme sa domnievať, že stopy 
poruchy (ako zníženie intenzity svetla koróny) sa pozorujú v okolí 
pokojných protuberancií a podľa dnešnej terminológie sú to koro-
nálne dutiny. Pokles jasnosti bielej koróny v koronálnych dutinách 
je taktiež spôsobený nižšou koncentráciou elektrónov. Spravidla, 
v každej základni prilbicovitých lúčov (helmet streamer) sa nachá-
dza pokojná protuberancia a samotné vonkajšie ohraničenie lúčov 
majú na svedomí siločiary magnetických polí, ktorých nohy sa na-
chádzajú v opačnej polarite veľkoškálového magnetického poľa. 
Dá sa predpokladať, že pozoruhodné zväzky lúčov sú prilbicovité 
lúče ním pozorované.

• „Fotografi a ukazuje spojité spektrum (spektrum získal pomocou 

spektrografu), na pozadí ktorého sa rysuje čiara 5303. Keď pozor-
ne skúmame túto čiaru (ktorá je ostatne slabá, ale široká), zdá sa 
nám, že má skôr vzhľad zúženého pásu, ako prostej čiary“. Uvede-
ná veta sa vzťahuje na emisnú spektrálnu čiaru koróny 530,3 nm, 
o ktorej sa v tej dobe predpokladalo, že patrí hypotetickému prvku 
– coroniu. V skutočnosti táto emisná spektrálna čiara patrí triná-
sťkrát ionizovanému železu (Fe XIV), ktorá vzniká pri teplotách 
asi 2x106 K. Jej intenzita rastie s teplotou a štvorcom elektrónovej 
hustoty  a jej šírka je dosť veľká – okolo 0,08-0,1 nm, takže naozaj 
sa dá povedať, že sa jedná o tenký pás. Dnešný pohľad na šírku 
tejto spektrálnej čiary okamžite navodí vyššiu teplotu koróny. Po-
zorované spojité spektrum v tomto prípade je spektrum slnečného 
žiarenia vznikajúce jeho rozptylom v zemskej atmosfére.

• „Moju pozornosť ihneď upútal koronium tvorený monochromatic-
ký obraz vonkajšej korony, ale márne som ju hľadal v ostatných 
žiareniach“. Je diskutabilné, že koronium tvorilo monochroma-
tický obraz vonkajšej koróny v spektrálnej čiare 530,3 nm. Gra-
dient svetla spektrálnej čiary je veľmi vysoký a samotná čiara sa 
pozoruje len do vzdialenosti asi 200-300 tisíc km nad slnečným 
povrchom (potom hustota je tak nízka, že čiara vo väčších výškach 
nie je viditeľná). Naozaj mi nie je jasné, čo svojim opisom Štefánik 
myslel. Čo sa týka existencie iných emisných spektrálnych čiar, 
napríklad Fe X (637,4 nm), ich výskyt sa závisí od stavu slnečnej 
aktivity. Treba si tiež uvedomiť, že pohľad do ďalekohľadu bol 
veľmi krátky, čo mohlo spôsobiť nekorektný opis toho, čo videl. 
Najmä, že korónium pozoroval vo vonkajšej koróne.

• „... predsa sa mi zdalo, že som zbadal vo vzdialenych oblastiach 
prítomnosť korónia, dosť rovnomerne rozloženého okolo kotúča, 
kým bližšie k nemu korónium mizlo smerom k pólom, shodne s fo-
tografi ami“. Táto posledná veta ma uisťuje v tom, že Štefánik vo 
svojom ďalekohľade videl v skutočnosti bielu korónu (K-korónu; 
rozptyl svetla na voľných elektrónoch).

• Záverom treba oceniť mimoriadne postrehy počas pozorovaní na 
„dvoch“ ďalekohľadoch a na základe opisu pozorovaní, odvahy 
vysloviť isté predpoklady, čím by odchýlky od štandardnej koróny 
mohli byť spôsobené. Môžem smelo konštatovať, že toto je jeden 
z najlepších článkov od Štefánika (o koróne) a zároveň oceniť, 
že hoci systematicky v Meudone už nepracoval, mal dokonalý 
prehľad o koróne tej doby! 

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Vojtech Rušin
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Jednou z prvých povinností vedeckého sveta a každej 
civilizovanej vlády je, aby sa postarala o čo najrýchlejšie 

odstránenie zla, ktoré tak škodí pokroku vedy.
Základom existencie je veda, bez ktorej sa stáva každá 
morálna i materiálna námaha neúplnou a neplodnou.

                     
M. R. Štefánik
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Praha – Spomienka na 140. výročie narodenia Milana Hodžu
Vo štvrtok 1. februára 2018 sa konalo 

v Prahe na Zapovej ulici, pred niekdajšou 
Hodžovou vilou, ktorá je dnes rezidenciou 
luxemburského veľvyslanca stretnutie, kto-
ré si pripomenulo významného slovenského 
politika, československého štátnika a prie-
kopníka európskej integrácie Dr. Milana Ho-
džu.

Na stretnutí vystúpil veľvyslanec SR 
v Prahe Peter Weiss, ktorý spoločne s ďalší-
mi pracovníkmi slovenského veľvyslanectva 
položil k pamätnej tabuli s reliéfom Milana 
Hodžu veniec kvetov. Prítomní boli aj veľ-
vyslanec Luxemburského veľkokniežatstva 
Gérard Phillipps a vedúci stredoeurópskeho 
odboru ministerstva zahraničných vecí ČR 
Tomáš Kafka. Spomienkového stretnutia sa 
zúčastnili predstavitelia slovenských spol-
kov v Prahe.  Život a dielo Milana Hodžu 
a osud ním postavenej vily, priblížil predseda 
Spoločnosti M.R. Štefánika, Vojtech Čelko.

Milan Hodža pochádzal z významnej, 
národne uvedomelej evanjelickej rodiny. 
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 
Šoproni a Sibini, potom právo na univerzi-
tách v Budapešti a v Kluži, slovanskú fi lo-
lógiu a históriu na viedenskej univerzite. Už 
ako študent pracoval v národných spolkoch, 
venoval sa žurnalistike. V rokoch 1900-1902 
vydával a redigoval v Budapešti Slovenský 
denník, Slovenský týždenník. Prostredníc-
tvom žurnalistiky prešiel k aktívnej politike. 
Postupne sa prepracoval k vlastnému politic-
kému programu so základnou ideou prebu-
dovať Uhorsko na demokratický štát, k čomu 
malo pomôcť všeobecné volebné právo a ak-
tívny podiel všetkých národností na verej-
nom živote. Vo svojich dvadsiatich siedmych 
rokoch sa stal poslancom uhorského snemu, 
kde v rokoch 1905-1910 zastupoval dolno-
zemských Slovákov. V parlamente nadviazal 
spoluprácu  so zástupcami nemaďarských 
národov Uhorska. Presadzoval záujmy roľní-
kov v Slovenskej národnej strane, ktorej bol 
do roku 1906 podpredsedom a orientoval sa 
na založenie samostatnej slovenskej agrárnej 
strany. V roku 1908 organizoval prvý sloven-
ský roľnícky snem. Pred prvou svetovou voj-
nou úzko spolupracoval s následníkom tró-
nu,arcivojvodom Františkom Ferdinandom d 
´Este, ktorý usiloval o odstránenie dualizmu 
a o federalizáciu monarchie. Počas prvej sve-
tovej vojny pôsobil v rokoch 1914-1915 ako 
dôstojník rakúsko-uhorskej armády v Tren-
číne a vo Vespríme, v rokoch 1915-1916 
ako šéf vojenského cenzúrneho úradu pre 
Chorvátov a v r. 1916-1918 ako redaktor tla-
čovej kancelárie vo Viedni. V tom čase napí-
sal knihu „Československý rozkol“, venova-
nú kultúrnym a politickým vzťahom medzi 

Čechmi a Slovákmi. Zároveň sa vo Viedni 
zúčastnil vypracovania projektu samostatné-
ho československého štátu a jeho vnútornej 
organizácie. Koncom októbra 1918 sa stal 
členom Slovenskej národnej rady a účastní-
kom Martinskej deklarácie. Po vzniku Čes-
koslovenska pôsobil najprv ako zmocnenec 
Československa v Budapešti. Pokračoval vo 
svojej predvojnovej politike organizovania 
roľníctva a stal sa jedným z prvých mužov 
agrárnej strany. Ako čelný predstaviteľ toh-
to najsilnejšieho československého medzi-

vojnového politického subjektu sa podieľal 
na tvorbe a realizácii hospodárskej politiky 
v ČSR. Je považovaný za tvorcu teórie agrár-
nej demokracie. v rokoch 1918-1938 bol po-
slancom národného zhromaždenia. Zastával 
rôzne ministerské posty. Bol menovaný pro-
fesorom novovekých slovenských dejín na 
Univerzite Komenského v Bratislave. V ro-
koch 1935-1938 bol prvým Slovákom vo 
funkcii predsedu vlády a v roku 1936 krátko 
aj ministrom zahraničných vecí.

Hodžova koncepcia strednej Európy mala 
vychádzať z jednotlivých hospodárskych 
a politických záujmov podunajských štátov, 
smeroval k ich hlbšej spolupráci a neskôr 
k vytvoreniu podunajskej federácie.V sloven-
skej otázke sa celkom nezhodoval s centralis-
tickým modelom unitárnej ČSR. V roku 1927 
sa podieľal na realizácii nového správneho 
usporiadania štátu a v roku 1938 pripravil 
projekt reformy československej samosprá-
vy. Rovnako sa snažil rôznymi opatreniami 
riešiť problém národnostných minorít. Po 
Mníchove emigroval do Švajčiarska, neskôr 
do Francúzska, kde založil Slovenskú ná-
rodnú radu ako reprezentantku slovenských 
demokratických síl v exile. V názore na rie-

šenie štátoprávnych pomerov v obnovenom 
Československu sa dostal do konfl iktu s dr.
Edvardom Benešom. Preferoval vytvorenie 
stredoeurópskej federácie, ktorá by čelila 
veľmocenským vplyvom a zároveň by ne-
govala niektoré tienisté stránky medzivojno-
vého „versailleského“ usporiadania. V roku 
1942 vydal v Londýne na túto tému knihu 
Federation in Central Europe, v roku 1941 
presídlil do USA. Krátko pred svojou smrťou 
varoval pred sovietizáciou strednej Európy . 
Počas svojho života publikoval tisíce člán-

kov, polemík a štúdií. Zomrel 27. júna 1944 
v ClearWater na Floride v USA.

V Hodžovej vile, ktorú v rokoch 1923-
1924 projektoval pražský architekt Ing. 
František Novočeský, sa odohrávali dôležité 
stretnutia a rokovania. Sem prichádzali a od-
chádzali premiéri, ministri, úradníci, diplo-
mati, cirkevná hierarchia, generalita, ale aj 
prostí roľníci. Medzi jej návštevníkov patril 
okrem iných aj prezident T. G. Masaryk a 
minister zahraničných vecí Edvard Beneš. Aj 
vila mala svoje osudy. Po vytvorení protek-
torátu bola skonfi škovaná, sám Milan Hodža 
bol v  Bratislave v roku 1941 v neprítomnos-
ti odsúdený justíciou slovenského štátu na 
osemnásť rokov väzenia za organizovanie 
zahraničného odboja „ozbrojenou mocou“. 
Po vojne vo vile býval štátny tajomník za 
Demokratickú stranu Ján Lichner a po febru-
ári 1948 slúžili tunajšie priestory detským 
jasliam a neskôr zdravotníckemu stredisku. 
November 1989 priniesol zmenu vlastníc-
kych vzťahov. V reštitúcii objekt pripadol 
Hodžovmu vnukovi prof. Johnovi Pálkovi, 
ktorý žije v Seattli v USA a ten ju predal 
súčasným vlastníkom.

Vojtech Čelko

Pred Hodžovou vilou
Foto: Z. Bukovská
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Život snúbenice M. R. Štefánika markí-
zy Giuliany Benzoni preklenul oblúk času, 
naplneného grandióznymi, ale aj tragickými 
udalosťami. Prvou z nich bola svetová voj-
na, ktorá rozvrátila dovtedajšie politické a 
mocenské usporiadanie Európy a umožnila 
vznik nových národnostných štátov na tros-
kách bývalého impéria. 

V období po tomto krvavom konfl ikte sa 
zdalo, že Európa bude na dlhý čas ušetrená 
vojnových konfl iktov a bude si užívať dlhé 
obdobie mieru. Vojna však zmenila nielen 
politické usporiadanie štátov, ale aj myslenie 
ľudí a umožnila vznik hnutia a strán, kto-
ré  smerovali k zrodu fašizmu v Taliansku a 
nacizmu v Nemecku. To potom neodvratne 
viedlo k druhej svetovej vojne, omnoho ni-
čivejšej a krvavejšej než tá predchádzajúca.

Giuliana Benzoni sa narodila v roku 
1895 do rodiny vysokej talianskej šľachty, 
čo pochopiteľne utváralo jej kultúrny obzor 
a politické zmýšľanie. Jej dedo, Ferdinando 
Martini, bol vplyvný taliansky politik, viac-
násobný minister a senátor, v rokoch 1897 
- 1907 guvernér vtedajšej talianskej kolónie 
Eritrea a muž, ktorého v talianskej politike 
nebolo možné prehliadnuť. Jej otec, markíz 
Gaetano Benzoni, bol správcom kráľovských 
stajní a preto aj veľký milovník koní, matka 
zasa milovníčka mondénnosti a literatúry. 
Určujúci vplyv na jej výchovu mali stará 
mama Giacinta a teta Teresa, ku ktorým vi-
azalo Giulianu veľmi tesné puto. V rokoch 
jej dospievania jej umožnili vstup do vysokej 
talianskej spoločnosti, vrátane kráľovského 
dvora, čo pre ňu bolo v neskorších rokoch 
veľkou výhodou. 

Mladosť prežila Giuliana vo Florencii, 
ktorá bola vtedy miestom stretávania umel-
cov, literátov a vládnych činiteľov. Tu stretla 
mladá Martiniho vnučka ľudí, ktorí formo-
vali jej osobnosť a charakter. Boli to najmä 
neskorší význačný politik Gaetano Salvemini 
a novinár Giovanni Amendola, ktorého man-
želka Eva vzbudila v Giuliane doživotnú vá-
šeň pre grafológiu. 

Začiatok prvej svetovej vojny zastihol Gi-
ulianu v Anglicku, kde bola – vďaka kontak-
tom svojej matky – na pozvanie talianskeho 
veľvyslanca. Poslali ju do Anglicka na radu 
rodinného lekára k zmene klímy, ale ihneď 
po atentáte v Sarajeve ju veľvyslanec poslal 
domov zo strachu, že neskôr by jej návrat už 
mohol byť obťažný, ak nie nemožný.

Po jej návrate do Florencie postrehol 
Ferdinando Martini, že jeho vnučka zrejme 
zdedila po ňom nadanie pre politiku a že sa 
premenila v mladú, emancipovanú a moder-
nú dámu. Zavolal ju preto do Ríma, aby bola 
jeho spoľahlivou dôverníčkou a pomáhala 
mu pri jeho politických aktivitách. 

Talianska atmosféra tých dní sa dá ozna-
čiť ako horúčkovitá. Taliansko sa muselo 
rozhodnúť, či a na ktorej strane sa do kon-
fl iktu zapojí. Bolo síce viazané k Rakúsku a 
Nemecku zmluvou o spolupráci a neútočení z 
roku 1882, bola tu ale možnosť, ak sa správ-
ne rozhodne, získať južné Tirolsko a snáď aj 
Terst a Istriu. V stávke bolo preto veľa. Zo 
všetkých členov vtedajšej Salandrovej vlády 
bol Martini pravdepodobne najschopnejší a 
jeho úsudok veľmi zavážil. Bol mužom ga-
ribaldiovského typu s pevným presvedčením 
o práve národov na ich sebaurčenie, kto-
ré tvrdo zastával. Giuliana sa zúčastňovala 
diskrétnych rozhovorov, keď si  bolo treba  
presne zapamätať, čo bolo povedané a ako 
to bolo povedané. Nosila odkazy, odovzdá-
vala diskrétne pozvania na stretnutia a bola 
tak všestrannou pomocníčkou svojho deda. S 
ľahkosťou sa pohybovala v talianskej vyso-
kej politike.

Keď sa na jar 1916 zoznámila s M. R. Šte-
fánikom, písala priateľke: „Stretla som lásku 
žiarivú, náhlu a zanietenú ako jarný blesk“. 
Preskočila medzi nimi iskra a obidvaja mla-
dí ľudia sa do seba bezhlavo zaľúbili. Keď ju 
potom zasvätil do  svojho poslania, smeruj-
úceho k rozbitiu Rakúsko-Uhorska a vzniku 
nových, samostatných národných štátov, pri-
rodzene a s nadšením sa zapojila do akcií na 
podporu československej samostatnosti.

Nebola to ľahká úloha. Bolo treba pre-
svedčiť nielen vysoké vládne kruhy, ale aj 
vedenie talianskej armády o tom, že aj pre 
Taliansko bude užitočné dovoliť sformovať 

z rakúsko-uhorských vojnových zajatcov bo-
jové jednotky a začleniť ich do talianskej ar-
mády. Okrem politických prekážok to boli aj 
problémy medzinárodného práva, ktoré bolo 
treba prekonať a vyriešiť. 

Giuliane sa podarilo získať pre Štefániko-
vu ideu nielen Ferdinanda Martiniho, ale aj 
rad senátorov, poslancov a najmä zástupcov 
tlače. Otvárala Štefánikovi dvere k vedúcim 
talianskym politikom, zahraničným veľvy-
slancom a docielila dokonca, že bol prijatý na 
audiencii u samotnej kráľovnej Margherity. 
Verejná mienka sa postupne menila v pro-
spech podpory sebaurčenia utláčaných náro-
dov a snaha M. R. Štefánika a Giuliany Ben-
zoni bola nakoniec korunovaná úspechom. 
V dôsledku týchto a ďalších rokovaní  bola 
československá légia 15. apríla 1918 ofi ciál-
ne uznané talianskou vládou a 21. apríla bolo 
toto uznanie slávnostne podpísané v Ríme v 
paláci Braschi predsedom talianskej vlády 
Orlandom a ministrom obrany Zupellim Za 
československú stranu podpísal dohodu pod-
plukovník Štefánik. Dňa 24. mája 1918 bola 
pred monumentálnym pamätníkom kráľa 
Vittorio Emanuela II. v Ríme M. R. Štefá-
nikovi slávnostne odovzdaná bojová zástava 
československej légie v Taliansku. Na sláv-
nosti sa zúčastnili všetci, ktorí v Ríme niečo 
znamenali a medzi hosťami nemohla chýbať 
ani Giuliana. Štefánik potom s ťažkým srd-
com opustil Rím a vrátil sa k dokončeniu svo-
jej misie. Do konca vojny chýbalo niekoľko 
mesiacov.

Keď sa na jar 1919 M. R. Štefánik vrátil – 
už ako minister vojny novej československej 
vlády – zo Sibíri a Vladivostoku do Talian-
ska, stretol sa s Giulianou len nakrátko, lebo 
sa ponáhľal domov. Čakala ho tam neľahká 
úloha riešiť spor medzi talianskym velením 
československých jednotiek na Slovensku 
a francúzskym zástupcom hlavného vele-
nia spojeneckých vojsk, generálom Pelém. 
Rýchlo vykonal ešte prehliadku jednotiek v 
Gallarate, vydal svoj známy rozkaz č. 22, 4. 
mája ráno napísal Giuliane list a nasadol do 
lietadla, ktoré ho malo dopraviť domov.

Z ich zachovanej korešpondencie nie je 
jasné, či a ako si predstavovali svoju spoloč-
nú budúcnosť. Dá sa predpokladať, že M. R. 
Štefánik by ešte aj po skončení vojny ostal ur-
čitý čas vo vysokej politike, bol predsa ihneď 
po vzniku republiky menovaný ministrom 
vojny v novej vláde. Určite však neplánoval 
pre seba politickú kariéru a chcel sa vrátiť k 
svojej milovanej astronómii. S Giulianou ho-
vorili o  dome pri jazere Como .  

 Správu o smrti M. R. Štefánika oznámil 
Giuliane Benzoni jej brat Giorgio, ktorému to 
z Terstu telegrafovala Elsa Dollioli, Giuliani-
na najlepšia priateľka. Tá istá Elsa Dollioli, 

Výnimočný život Giuliany Benzoni

Giuliana Benzoni a M.R. Štefánik v Miláne 1916.
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ktorej sa tri roky predtým bežala Giuliana 
zdôveriť, že práve súhlasila so stretnutím s 
jedným francúzskym dôstojníkom s modrý-
mi očami.

Pre Giulianu to bol zdrvujúci úder, z kto-
rého sa po dlhú dobu nevedela spamätať. Na-
vštívila rodný dom M. R. Štefánika a stretla 
sa s jeho matkou, ale nič z toho jej neprinieslo 
tak potrebnú útechu.

S priateľkou Elsou sa utiahla do Val d´A-
osta, aby tam našla stratenú rovnováhu a roz-
myslela si, čo ďalej. Mala 24 rokov.

Pobyt na severe Talianska jej prospel a 
na radu priateľov sa rozhodla, že svoj život 
zasvätí charite. A nebolo treba dlho hľadať, 
kde by svoje rozhodnutie mohla najlepšie 
uplatniť.

Južné provincie Talianska sú ešte dnes 
ekonomicky omnoho menej rozvinuté, ako 
jeho severná časť. V dobe po skončení pr-
vej svetovej vojny bol však ten rozdiel pri-
am priepastný. Bieda, chudoba, choroby, 
hlad a analfabetizmus boli charakteristikami 
prakticky celého juhu Talianska. Jednotlivé 
vlády podnikali viac-menej rozpačité kroky 
k zmierneniu tohto stavu, boli to však len 
opatrenia málo účinné a zamerané skôr na 
upokojenie verejnej mienky než na riešenie 
tohto neutešeného stavu. Existovala síce tzv. 
Národná Asociácia pre záujmy Juhu, tá však 
bola zameraná skôr na kultúrnu oblasť. Prá-
ve túto organizáciu si Giuliana zvolila ako 
základňu pre svoju charitatívnu činnosť. S 
hmotným nedostatkom nemohla ako jednot-
livec účinne bojovať a tak si ako svoje pole 
pôsobnosti zvolila boj proti analfabetizmu. 

Za základňu jej slúžila vila La Rufola v 
Sorrentskom zálive, ktorú získala od svojej 
matky už v roku 1919. Odtiaľ vyrážala do 
odľahlých kútov talianskeho juhu po cestách, 
ktoré často boli cestami len podľa mena. Za-
kladala a obnovovala zanedbané a roky opus-
tené školy, usporadúvala večerné kurzy. Ne-
dostatok učiteľov musel nahrádzať miestny 
lekár (ak bol), starosta alebo farár. Poznávala 
rity a rytmy Juhu, zúčastňovala sa pohrebov, 
svadieb, bola krstnou mamou a jej meno no-
sila potom nie jedna dievčina na juhu Talian-
ska. Objavovala pri tom ľudí, ktorí často žili 
v žalostných podmienkach a napriek tomu 
nestratili životný optimizmus a chuť do ži-
vota. Pomáhalo jej to prekonávať jej vlastnú 
životnú tragédiu.

Stávalo sa však tiež, že narážala u miest-
nych autorít na nezáujem alebo priamo ne-
priateľský postoj. Boli to tí, ktorí jej aktivitu 
považovali za oslabovanie ich miestnych mo-
cenských pozícií a obávali sa zmeny stavu, 
ktorý si v tomto sociálnom mikrosvete vydo-
byli.

Rada cestovala do zahraničia, pričom ju 
často sprevádzal jej brat Giorgio. Zamilovala 
si Prahu, kam viackrát zavítala a vždy bola 

hosťom prezidenta Masaryka a jeho dcéry 
Alice, s ktorou ju viazalo vrúcne priateľstvo. 
Po smrti jej deda Ferdinanda Martiniho a mi-
lovanej tety Terezy v roku 1928 jej T. G. Ma-
saryk aj Alica nahrádzali stratených príbuz-
ných. Stopy po svojom Milanovi nachádzala 
v Prahe na každom kroku.

Do Prahy chodila aj po smrti prezidenta 
Masaryka a bola po boku prezidenta Beneša v 
ťažkých týždňoch augusta a septembra 1938, 
kedy veľmoci rozhodovali o osude Českoslo-
venska. Vymohla si audienciu u lorda Runci-
mana, vtedajšieho vedúceho britskej misie v 
Československu a presviedčala ho, že ústup-
ky Hitlerovi povedú k zániku  Českosloven-
ska a v samom dôsledku k vojne. Lord Runci-
man ju chladne vypočul a udalosti nabrali už 
známy tragický spád.  

Zahraničné cesty a charitatívna činnosť 
umožňovali Giuliane odblokovať sa aspoň 
čiastočne od fašistického režimu, ktorý nená-
videla. Doma v Taliansku bola spoločenská 
atmosféra veľmi dusná. Giuliana vyčítala 
najmä štandardným politickým stranám, že 
svojou ľahostajnosťou, podceňovaním alebo 
priamo toleranciou umožnili Mussolinimu 
vyhrať v roku 1924 voľby a uchvátiť moc, aj 
keď pri tom použil najhrubšie metódy popu-
lizmu, demagógie alebo priameho  násilia a 
zastrašovania. Za niekoľko mesiacov potom 
sa mu podarilo premeniť vládnu moc na čistú 
diktatúru, s ktorou Giuliana nemohla súhlasiť 
a začala s ňou preto aktívne bojovať. 

Hlavným útočiskom pre ňu a jej priateľov 
rovnakého zmýšľania sa stala celkom prirod-
zene vila La Rufola v Sorrente. Tu sa stretá-
vali a dlhší či kratší čas ostávali mnohí vý-
znamní politici, literáti a osobnosti verejného 
života, medzi inými jej starí známi z Floren-
cie Gaetano Salvemini a Giorgio Amendola. 
Po určitý čas tu býval aj Maxim Gorkij.

Skupine okolo Giuliany Benzoni bolo 
jasné, že je treba postupovať na dvoch fron-
toch, domácej a medzinárodnej. Giuliane 
sa podarilo nadviazať styk s Vatikánom a s 
pomocou jeho štátneho sekretára, Giovanna 
Battistu Montiniho, mohla posielať do zahra-
ničia správy o vnútornej politickej situácii a 
o názoroch opozície proti Mussolinimu. Na 
domácej scéne bola situácia omnoho zložitej-
šia. V novembri 1934 sa však Giuliana veľmi 
zblížila s manželkou následníka trónu Um-
berta, princeznou Mariou José, ktorej názory 
boli blízke jej vlastným.  Princezná, sklamaná 
studeným ovzduším kráľovského dvora a ľa-
hostajným až nepriateľským vzťahom ostat-
ných členov kráľovskej rodiny voči nej, sa s 
pomocou Giuliany začala aktívne zapájať do 
antifašistických akcií. Prvotným cieľom bolo 
zbaviť Mussoliniho moci a to bolo možné len 
tak, že ho kráľ odvolá z postu predsedu vlády 
a menuje niekoho iného. Vittorio Emanuelle 
III. však na všetky opatrne formulované návr-

hy reagoval odmietavo až nepriateľsky.  
Až po porážke nacistov u Stalingradu, vy-

lodení Spojencov v severnej Afrike a poráž-
kach  v  Grécku, Juhoslávii a inde začalo byť 
jasné, že karta sa obracia a aj vo vysokých 
vládnych kruhoch sa objavovali názory, že 
Mussoliniho treba odstrániť. 

Rok 1943 bol pre Taliansko veľmi zlým 
rokom. Vylodenie spojencov na juhu Talian-
ska, pád  Mussoliniho, kapitulácia Talianska, 
okupácia jeho veľkej časti vrátane Ríma na-
cistickým Nemeckom a vznik bábkovej Mu-
ssoliniho Talianskej sociálnej republiky, to 
všetko úplne  zmenilo politicko-spoločenskú 
situáciu. Giuliana a jej antifašistickí priatelia 
sa ihneď zapojili do hnutia odporu. Začalo 
pre nich dlhé a krušné obdobie, v ktorom bolo 
treba pomáhať prenasledovaným na všetkých 
stranách. Už 16. októbra 1943 začal odsun 
talianskych Židov a Giuliane sa podarilo nie-
koľkých z nich zachrániť pred deportáciou. 

Jej kontakty a schopnosť pohybovať sa v 
každom spoločenskom prostredí jej umožňo-
vali získavať peniaze, oblečenie, falošné do-
klady, potraviny. Pomáhala tak získavať novú 
identitu tým bojovníkom odporu, ktorí odmi-
etali slúžiť bábkovej Mussoliniho republike. 
Aj pre ňu to však bola doba plná skrývania 
sa a nezriedkavo musela stráviť noc v kabíne 
výťahu, v kláštornej  cele alebo u spoľahli-
vých priateľov. 

Jedným z jej husárskych kúskov bola 
spolupráca s odbojármi Amendolom a Mon-
tezemolom, pri ktorej sa im podarilo získať 
výbušninu, pomocou ktorej iní odbojári vy-
hodili do povetria niekoľko mostov a sťaži-
li tak nacistickým jednotkám postup na juh 
Talianska.

Rím bol oslobodený v júni 1944,  vrátila 
sa sem talianska vláda, avšak pod dozorom 
spojeneckých úradov. Spolupráca nebola 
ideálna, okrem iného aj z jazykových dôvo-
dov, máloktorý z Talianov ovládal angličtinu. 
Giuliana a jej priateľky, ktoré vďaka ich vý-
chove ovládali viaceré jazyky, preto založili 
spoločnosť „Ritrovo“ („stretanie sa“), kde 
pomáhali preklenúť tieto prekážky a kde sa 
rýchlo začali stretávať politici, literáti a ve-
rejní činitelia. Po vzniku republiky bola ob-
novená tiež činnosť Spoločnosti pre záujmy 
Juhu a Giuliana bola poverená jej vedením. 
Vrátila sa späť k svojmu milovanému Juhu, 
aby pokračovala v charitatívnom diele, ktoré 
bolo tak drastickým spôsobom prerušené.

Za svoju odbojovú činnosť bola Giuliana 
Benzoni vyznamenaná Vojenským krížom za 
udatnosť v boji. Nikdy sa nevydala a dvakrát 
navštívila mohylu M. R. Štefánika na Bradle. 
Zomrela v Ríme v roku 1981 vo veku 86 ro-
kov.

 Ladislav Koudelka
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Slovensko – 99. výročie  tragédie  4. mája 1918
Každoročne si 4. mája pripomína Slo-

vensko spomienkovou slávnosťou   vý-
ročie tragického úmrtia slovenského hr-
dinu, generála PhDr. Milana Rastislava 
Štefánika. Nielen Košariská, Brezová pod 
Bradlom, Bratislava či Ivanka pri Dunaji, 
ale aj mestá a mestečká, obce, občianske 
združenia, spolky – ale i jednotlivci – 
s úctou sa skláňajú pred veľkým dielom 
hrdinu.

Regionálna spomienková slávnosť
Košariská 3. máj 2018

Slávnosti sa uskutočnili na dvoch miestach 
v rodnej obci. V popoludňajších hodinách sa 
slávnosť začala vernisážou výstavy „Gene-
rál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“ v evan-
jelickom kostole, ktoré vystriedali slávnost-
né služby Božie a po ňom  kladenie vencov 
a kytíc pred rodný dom.  MŠVV a EZ SR na 
podujatí zastupovala štátna tajomníčka Oľga 
Nachtmannová, ktorá vo svojom príhovo-
re vyzdvihla potrebu pripomínať osobnosť 
úspešného diplomata, politika, vojaka, ved-
ca i cestovateľa a jeho výzvu „Veriť–milo-
vať–pracovať“, ktorá nikdy nestratí na aktu-
álnosti. Druhá časť slávností sa uskutočnila 
na Bradle. Časť účastníkov sa pod Mohylu 
dostala historickou cestou a časť spomínaj-
úcich zase autami a autobusom. V slávnost-
nom programe okrem príhovorov starostov 
a kladenia vencov vystúpil mužský cirkevný 
spevokol ECAV z Brezovej pod Bradlom. 
Na záver spomienkovej slávnosti boli zapá-
lené 4 vatry.

Celoslovenské slávnosti,
Brezová pod Bradlom

Sobotňajšie ráno 5. mája 2018 bolo nádher-
né, slnečné… Podľa inovovanej koncepcie 
bola spomienková slávnosť nielen spomien-
kou na tragickú smrť, ale aj oslavou celého 
života a diela M. R. Štefánika. Popoludňajší 
program sa začal preletom leteckej techniky 
a kladením vencov za účasti  predsedu vlá-
dy SR, predsedu NR SR, ministrov vlády 
SR, zástupcov veľvyslanectiev Francúzska, 
Ruska a ČR, ČsOL, predstaviteľov cirkví, 
občianskych združení a miest Slovenska, 
Spoločnosti M. R. Štefánika a jeho klubov 
zo Slovenska, ktorých sme mali možnosť 
vidieť v sprievode v hojnom počte (Brezno, 
Brezová pod Bradlom, Dudince, Košice, 
Nitra, Partizánske, Prievidza, Piešťany, Sta-
rá Turá, Trnava a iní). Programom sprevád-
zal František Kovár, ktorý na úvod zareci-
toval báseň Milana Rúfusa „Bradlo 1990“ 
a Vojenská hudba OS SR zahrala hymnu 

SR. S príhovormi na Bradle vystúpili Peter 
Pellegríni, Andrej Danko, minister obrany 
SR Peter Gajdoš, veľvyslanec FR na Slo-
vensku,duchovným slovom sa prihovoril 
biskup Milan Krivda. Podľa Petra Pellegrí-
niho patrí M. R. Štefánik k velikánom  na-
šej histórie, akými boli napr. Ľudovít Štúr, 
Milan Hodža i Alexander Dubček. „Každý 
žil v inej dobe, každý však svojim talentom, 
presvedčením a hodnotami posúval národ 
naprieč dejinami, aj keď politická situácia 
nebola pre Slovákov vždy priaznivá. Sú po-
zitívnymi príkladmi pre nás, aby sme nikdy 
nezabudli, kde kultúrne a historicky patríme 
a aké hodnoty vyznávame“ – dodal P. Pelle-
gríni. Predseda parlamentu Andrej Danko v 
príhovore o.i. povedal: „Generál Štefánik je 
tvorcom slovensko-českej a česko-sloven-
skej štátnosti. Bez jeho schopností by spo-
ločný štát Slovákov a  Čechov, ktorý tento 
rok oslavuje storočnicu, nevznikol. Rovnako 
si tento rok pripomíname vlastnú slovenskú 
štátnosť, ktorá píše 25 rokov úspešný príbeh. 
Práve úsvit samostatnej slovenskej štátnos-
ti strážil aj slovenský štátnik, ktorému dnes 
vzdávame úctu.“ Starostka obce Košariská 
Anna Abramovičová vystúpila s výzvou 
k predstaviteľom NR a vlády SR v súvislos-
ti so storočnicou  spomienkových slávnosti 
v roku 2019, ale aj so žiadosťou o pomoc pri 
dôstojnom ponímaní osobnosti nielen ko-
šariského rodáka, ale jedného z najväčších 
Slovákov v histórii vôbec. Predseda vlády 
aj predseda parlamentu priamo na Bradle 
potvrdili, že sa pracovne stretnú s predstavi-
teľmi samospráv, primátormi a starostami a 
vláda vyčlení prostriedky a  kapacity na to, 
aby na budúci rok pri 100. výročí od úmr-
tia M. R. Štefánika sa uskutočnila dôstojná 
spomienka. V podaní  skupiny Danubius Oc-
tet Singers mali možnosť prítomní si počuť 
nádherné skladby slovenských a českých au-
torov. V popoludňajších hodinách na námes-
tí v Brezovej pod Bradlom v slávnostnom   
koncerte k pocte generála Štefánika  hrala 
75 členná Ústredná hudba Armády Českej 
republiky z národnej i svetovej hudobnej 
tvorby.

Košice si takisto  4. mája 2018 uctili pamiat-
ku M. R. Štefánika, keď pietnou spomienkou 
pri súsoší MRŠ a TGM pripomenuli nielen 
život, dielo a tragickú smrť, ale  aj blížiace 
sa výročie vzniku Československej republi-
ky, na založení ktorého práve títo dvaja poli-
tici mali svoj leví podiel.

Daniela Hricová

Liptovský Mikuláš 
Už po tretí krát si 4. mája členovia Klubu S 
MRŠ spolu s AOS, ktorá nesie Štefánikovo 
meno a MÚ v Liptovskom Mikuláši pripo-
menuli výročie leteckej tragédie pietnou 
pobožnosťou pri vstupe do areálu Akadémie 
v Demänovej pri informačnom objekte, na 
ktorom je nainštalovaná busta M. R. Štefáni-
ka. Po ofi ciálnych vojenských poctách, od-
zení slovenskej Hymny a prednesení básne v 
podaní Kvetoslavy Staroňovej sa prihovorili 
k nastúpeným kadetom 1. ročníka magister-
ského štúdia a návštevníkom podujatia rek-

tor AOS Jozef  Puttera, primátor  mesta Ján 
Blcháč a predseda klubu Jaroslav Bartánus. 
Evanjelický duchovný  Viktor Sabo spolu s 
katolíckym  duchovným Tomášom Huďom 
v pietnej pobožnostti spolu s nastúpenými 
kadetmi sa poklonili Štefánikovej obeti, 
ktorú pre svoj milovaný národ priniesol. K 
dôstojnému rámcu podujatia prispelo vy-
stúpenie krojovaného speváckeho zboru z 
Východnej.

Jaroslav Bartánus

Nitra
Na letisku v Janíkovciach pri Nitre sa 4. mája 
2018 uskutočnila pietna spomienka   na M. 
R. Štefánika. Pred hlavnou budovou letiska, 
pri soche M. R. Štefánika položili členovia 
Klubu SMRŠ veniec a krátky príhovor pred-
niesol predseda klubu Ján Tancík.

Ján Tancík

Pred vstupom do areálu Akadémie.

Na letisku v Janíkovciach.
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Prievidza
Aj Prievidžania,predovšetkým členovia 
Klubu  SMRŠ sa poklonili pamiatke M. R. 
Štefánika pri buste hrdinu a položili kytice 
kvetov. Zúčastnili sa aj spomienkovej sláv-
nosti 5. mája 2018 v Brezovej pod Bradlom.

Jozef Šimko

Spišská Nová Ves
4. mája  si Klub SMRŠ v spolupráci s mes-
tom  a za účasti predstaviteľov mesta, spo-
ločenských organizácií, spolkov a mládeže 
zorganizoval pietnu spomienku pri pomní-
ku M. R. Štefánika. Program pripravili 
študenti Gymnázia na Školskej ulici a žia-
ci ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. Spomienku 
uviedla aj televízia Reduta.

Ružena Kormošová

Šamorín, 3. máj 2018  
Oblastné pracovisko MO MS usporiadalo 
pietnu spomienku pri pomníku na Gazdov-
skom rade, kde s príhovorom vystúpila 
zborová farárka pani Jana Főrdős, program 
pripravila vedúca OP MS v Šamoríne Eva 
Jandačková.

Šurany               
si už tradične 4. mája pripomenuli osobno-
sť generála a 99. výročie jeho smrti. Spo-
mienková slávnosť bola aj príležitosťou 
pripomenutia si storočnice Českosloven-
skej republiky, na ktorej vzniku má Štefá-
nik nezastupiteľné miesto. Už 15 rokov po 
jeho smrti, v roku 1934, bola v Šuranoch 
odhalená jeho bronzová socha v nadživot-
nej veľkosti. Ale tak, ako sa menilo geopo-
litické prostredie, nešťastné osudy mala aj 
táto socha. Po revolúcii v roku 1989 bola 
po tretíkrát odhalená a stala sa dôležitým 
symbolom slobody. Po Štefánikovej pravici 

rastie košatá lipa, zasadená v roku 1938. 
Predstavitelia mesta, vedení primátorom 
Ing. Marekom Oremusom, predstaviteľmi 
MS a ďalších kultúrno-spoločenských orga-
nizácií si vypočuli príhovor riaditeľa MsKS  
Miroslava Eliáša, následne poslankyňa NR 
SR Mgr. Eva Smolíková upozornila na Šte-
fánikov odkaz pre súčasné generácie. Podu-
jatie obohatili hymnické a národné piesne 
v podaní šurianskeho Ženského speváckeho 
zboru Kantáta pod vedením dirigentky Mgr.
Jany Kuchárovej. 

Text: Miroslav Eliáš
Foto: Renáta Kozlíková

     

Trnava
si 4. mája takisto pripomenula osobnosť M. 
R. Štefánika – aj keď neexistujú historické 
záznamy o jeho pobyte v meste. Mal však 
veľmi  blízky vzťah k národnému umelcovi 
M. Schneiderovi Trnavskému a mesto bolo  
jedným z prvých, ktoré jeho sochu odhalilo 
19. 10. 1924 v nadživotnej veľkosti, dielo 
ak. sochára Jána Koniareka. Na odhalení 
sochy sa zúčastnila matka a brat M. R. Šte-
fánika. Primátor Peter Bročka vo svojom 
príhovore o.i. povedal, že „diplomat Štefá-
nik i pri presadzovaní národného rešpekto-
val a ctil si aj ostatných“. Na  stretnutí sa 
zúčastnili poslanci NR SR, predstavitelia 
mesta a TSK, Okresného úradu a ďalších 
inštitúcií.

Dunajská Lužná
3. mája 2018 sa konala pietna spomienka v 
Dunajskej Lužnej, v Šamoríne a následne 
aj v Ivanke pri Dunaji s účasťou značného 
počtu žiakov základných a stredných škôl. 
V priebehu rokov sa na pietnej spomienke 
zúčastnili na pozvanie aj významné osob-
nosti a predstavitelia štátnych inštitúcií, 
predstavitelia štátov, v ktorých gen. M. R. 
Štefánik počas svojho života plnil vojenské 
a politicko-diplomatické misie. Kyticou 
kvetov si pamiatku významnej osobnosti 
uctili zástupcovia MS  v Dunajskej Strede a 
Šamoríne. Organizátorom pietnej spomien-
ky bol PhDr. Stanislav Bajaník.

Libuša Kľučková

Výzva starostky obce Košariská 
Anny Abramovičovej

Vážení a vzácni hostia, vážené dámy, 
vážení páni, milí prítomní, 
dovoľte aj mne ako starostke obce Ko-
šariská, rodnej obce M. R. Štefánika, 
aby som Vás všetkých pozdravila, ale 
predovšetkým Vás privítala na mies-
tach, ktoré sú tak úzko zviazané s osob-
nosťou nášho rodáka, v kraji, ktoré mal 
Milan Rastislav tak rád. Práve v tomto 
kraji  prežil svoju mladosť, práve tu sa 
učil hovoriť prvé slová, práve tu začal 
snívať svoj veľký sen, pretože práve 
tu mu bola vštepovaná láska k národu 
a túžba po slobode už od jeho prvých 
krôčikov.
Vlastenectvo v rodine Štefánikovcov 
bolo samozrejmou súčasťou života. Tak 
dôležité roky v histórii Slovákov, ako 
boli revolučné roky 1848 – 49 a ktoré 
sa dotkli celého regiónu sa osobne do-
tkli aj rodiny Štefánikovcov. Aj  na fare 
v Košariskách sa často hovorilo o osu-
de Slovákov, kde býval prítomný aj Jozef 
Miloslav Hurban, krstný otec Štefániko-
vho otca a spriadali sa plány, ako bojo-
vať proti jarmu poroby.
Tieto základy a Štefánikova húževna-
tosť, diplomacia a viera vyústila k spl-
neniu vysnívaného cieľa – ku vzniku 
Československej republiky, ako prvého 
spoločného  štátu Čechov a Slovákov, 
ktorej 100. výročie si tento rok pripomí-
name. 
Vážení prítomní, 
je mi ľúto, ale musím povedať, že z po-
hľadu rodnej obce a tohto kraja – pre 
Slovensko ako keby toto výročie takmer 
neexistovalo. A to je veľká škoda, pre-
tože sa sami okrádame o časť našich 
dejín. A to aj napriek tomu, že často 
rozprávame o potrebe zvyšovania ná-
rodného povedomia, či o potrebe  ve-
novať sa témam, kde vlastenectvo a po-
ctivý morálny život je nosným prvkom. 
Aj keď mnohí vnímame nutnosť tohto 
smerovania, kroky k naplneniu cieľov 
sú väčšinou  len formálne. Veď nie je 
možné rozprávať o slovenskom národe 
a vynechať obdobie Československej 
republiky a osobnosť M. R. Štefánika. 
Všade, kade chodím, hovorím a prosím 
tých, ktorým dal národ svoju dôveru 
a tým aj možnosť veci meniť, že osobno-
sť M. R. Štefánika si nepochybne zaslúži 
byť jednou z popredných osobností slo-
venských dejín a nepochybne si zaslúži 
mať samostatné múzeum, podotýkam 

Pred domom, kde bývala A. Štefániková.
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múzeum v rámci siete Slovenského ná-
rodného múzea, ale samostatné a nebyť 
len pobočkou iného múzea, pod ktorým 
sa úplne stráca. Milan Rastislav Štefá-
nik je nepochybne takou veľkou osob-
nosťou, že si zaslúži mať samostatný 
a vlastný depozitár, kde by boli zhromaž-
dené všetky predmety a materiály späté 
s jeho menom na jednom mieste, že si 
zaslúži mať expozíciu hodnú 21. storo-
čia, ktorá žije a ktorá by sa obmieňala 
častejšie ako dvakrát za 30 rokov - a to 
už nehovorím o možnosti prehliadky v 
rôznych jazykových mutáciach, či mo-
derných prostriedkoch využívaných už aj 
v múzejníctve. Veď všetci sa zhodneme 
na tom, že Štefánik, aj keď bol Slovák, 
bol rozhľadený Európan a vizionár, kde 
zastával v konečnom dôsledku ideu  spo-
ločnej Európy a vážia si jeho schopnosti 
v mnohých štátoch celého sveta.
Pevne verím, že moje slová nikoho ne-
urazili, ale budú inšpirovať tých, ktorí 
majú možnosť čo i len kúskom pomôcť 
v tejto dobrej veci. Veď práve pred tro-
mi hodinami som v slovenskom rozhlase 
počula, že ministerstvo kultúry vyčlenilo 
2 milióny eur na nový nemenovaný de-
pozitár, ale Milan Rastislav Štefánik to 
nie je. 
Veď národ stále svojho syna miluje. Je 
zahanbujúce, že obyčajní, drobní ľudia 
urobia viac pre Štefánika, ako samotný 
štát. Je zahanbujúce, že takúto význam-
nú osobnosť necháva štát na rozpočet 
štyristo obyvateľovej obce či päťtisíco-
vého mesta. Veď za 100 rokov, či posled-
ných 30 rokov od slobody Slovákov mali 
byť Košariská a celý areál M. R. Štefá-
nika vrátane Bradla výkladnou skriňou 
Slovenskej republiky. Areál -mám na 
mysli Košariská, Priepasné, Brezová 
a Bradlo- priestor, kde sa nachádzajú 2 
pamiatky zapísané do európskeho kul-
túrneho dedičstva – rodný dom v Koša-
riskách a Bradlo, kde sa nachádza kostol 
v Košariskách národná kultúrna pami-
atka, kde sa uskutočnil pohreb a histo-
rická cesta, po ktorej viezli telo Milana 
Rastislava Štefánika legionári na lafete 
dela spoločne s 30 tisícovým smútiacim 
davom. A mne nemenovaný úradník po-
vie, že s historickou cestou sa nepočíta!
Tento rok si pripomíname 100. výročie 
vzniku ČSR a na budúci 100. výročie 
úmrtia a o rok 140. výročie narodenia 
a nám nie je známe, či sa štát pripravuje 
nejakým spôsobom uctiť si spomínané 
výročia, či sa našiel niekto z politikov, 
ktorý by upozornil na to, aby sa v štát-
nom rozpočte vyčlenili fi nancie na tieto 
významné výročia a hlavne na pomoc 

pri vybudovaní základnej infraštruktúry 
a zázemia Areálu M. R. Štefánika, nene-
chávajúc alibisticky tieto veľké investí-
cie na tak malé obce.  
Vážení prítomní, ja si plne uvedomujem 
a som rada, že dnes sú tu ľudia, ktorí 
môžu veci zmeniť a pevne verím, že sú tu 
dnes tí, ktorým skutočne na Štefánikovi 
a na miestach kde prežíva jeho génius 
loci  záleží.   
Ak každý prispejeme svojou troškou do 
mlyna, potom sa nemusíme diviť, keď 
obyčajný človek z nášho regiónu a ktorý 
nechce byť ani menovaný, príde za mnou 
a zaplatí opravu celej strechy, múrov, 
okien a dverí a celého múzea s tvrdením, 
že mu je ľúto ako vyzerá a predstavte si, 
že nechce byť ani menovaný. A na veľké 
otázniky v mojich očiach povie, že chce 
len to, aby po ňom zostal dobrý a zmys-
luplný skutok. 
Ihneď som si smutne spomenula, že za 
posledných 16 rokov, čo som starostkou 
obce Košariská, múzeum Štefánika, teda 
múzeum, ktoré v konečnom dôsledku 
patrí pod ministerstvo kultúry napriek 
tomu, že od nás ide pozvánka každý rok 
dva krát, navštívil minister kultúry len 
jeden jediný raz-  a to bol pán Krajcer. 
Bohužiaľ, iní Košariská za posledných 
16 rokov nenavštívili...
Milí hostia, vážení prítomní
Ak to pôjde stále takto,  potom sa nediv-
me, aké nešváry sa v našej republike ob-
javujú a aký je aktuálny nápis na lavičke 
v rodnom dome M. R. Štefánika, ktorý 
osadil práve tento dobrodinec – Národ, 
ktorý uverí čo i len jednému politikovi, je 
odsúdený na zánik.
Ja pevne verím, že táto nová vláda 
a nový pán predseda vlády nám dokážu, 
že osobnosť M. R. Štefánika nie je pre 
nich len formalita, že sa zaujímajú o kul-
túru, národné dejiny a národné poklady, 
ktorým nepochybne tento areál je. 
Týmto pred zrakom a sluchom Vás všet-
kých, chcem v mene obce Košariská, 
obce Priepasné a mesta Brezová pod 
Bradlom, požiadať o pracovné stretnu-
tie predsedu vlády, predsedu parlamen-
tu a ministerku kultúry SR.
Pevne veríme, že nám podáte pomoc-
nú ruku, že na našu výzvu zareagujete 
a spoločne sa čestne pripravíme na rok 
2019 tak, aby sme sa nikto nemuseli pred 
národom hanbiť. Rok 2019 nám ukáže, 
čo bolo skutočné a čo len ilúzia.
Svoj trošku ostrý príhovor ukončím zná-
mym a stále aktuálnym citátom M.R.Šte-
fánika: „Dokiaľ dýcham, dúfam. Náro-
du sa nedáva, len žobrákovi, národu sa 
treba obetovať“.

Prejav veľvyslanca Francúzskej
republiky J. E. Christophe Leónziho

na Bradle 5. mája 2018

Vážený pán predseda Národnej rady, 
vážený pán premiér, vážený pán minister, 
vážení poslanci, primátori, kolegovia diplomatického 
zboru, drahí priatelia.

Zišli sme sa tu, aby sme si pripomenuli osobnosť generála 
Štefánika, ktorý je pozitívnym hrdinom a symbolom svoj-
ho národa. Jeho mimoriadne bohatý život, príkladný, ale 
i tragický, odráža v sebe ducha i osud národa. Ba osoba 
generála Štefánika stelesňuje aj nádej a budúcnosť viace-
rých národov: slovenského, českého, ale aj francúzskeho.
Generál Štefánik ako symbol mravnosti nás nabáda byť 
tiež mravným, vyznávať podstatné hodnoty, čo je mimori-
adne dôležité v európskom kontexte tohto roku 2018: 
mám na mysli hlavne hodnoty ako sloboda, demokracia, 
odstránenie sporov, ale aj potrebu zavrhnutia prehnaného 
nacionalizmu, ktorý vždy vedie k vojne. 
Generál Štefánik bol stelesnením týchto hodnôt a pri-
tom bránil moderné a legitímne ašpirácie národa voči 
spiatočníckym nacionalistickým prúdom, ktoré zákonite 
vedú len k agresii a konfrontácii. V tomto duchu sa nesie 
tohtoročná storočnica osláv založenia Česko-slovenského 
štátu. Francúzsko sa do nich aktívne zapája prostredníc-
tvom organizovania rôznych podujatí, výstav a sympózií 
v úzkej spolupráci so Slovenskou a, samozrejme, aj Čes-
kou republikou. Francúzsko poskytlo originály dôležitých 
historických dokumentov, najmä mierovej zmluvy, ktorou 
bolo uznané Československo na výstavu k Storočnici zalo-
ženia Československa slávnostne otvorenej 26. apríla na 
Bratislavskom hrade. Ďalej spomeniem, že Francúzsko 
usporiadalo aj výstavu o česko-slovenských légiách alebo 
zorganizovalo súťaž pre slovenské a francúzske školy na 
tému „Pamäť 1. sv. vojny a prínos generála Štefánika“.
Sté výročie Veľkej vojny z rokov 1914 – 1918 a spom-
ienky na vojny, ktoré úplne zničili náš kontinent nás nútia, 
aby sme v sebe našli silu prekonávať rozdiely a spájali sa 
ešte viac. Musíme pestovať demokratickú ostražitosť na 
jednej strane a pritom zostať verní duchu slobody. Musí-
me pracovať na spoločných európskych fundamentálnych 
hodnotách, ktoré zdieľame a ktoré sú najlepším odkazom 
tragickej histórie nášho kontinentu.
Generál Štefánik nám ako symbol pripomína, že síce 
treba mať odvahu na vojnu, ale ešte väčšiu odvahu na 
udržanie mieru. Štefánik nám pripomína, že tým, čím 
sa vyznačujú Muži s veľkým M, štátnici je ich schop-
nosť spájať a zjednocovať ľudí, uzmierovať ich, a nie 
stavať proti sebe. Napokon, s generálom Štefánikom si 
uvedomujeme, že sloboda nie je nikdy defi nitívne daná, 
ale že ju treba neustále a za každú cenu brániť. Štefánik 
bol osvietený človek, ktorý miloval vedu, kultúru, slobodu 
a demokraciu. V tomto roku Storočnice si spolu so slo-
venským národom pripomíname tohto hrdinu zdôrazne-
ním našich spoločných európskych hodnôt, ktoré by sme 
mali naďalej pestovať, a tak čeliť populizmu vždy, keď 
sa pokúsi spochybniť vieru Európanov vo svoje liberálne 
a demokratické dedičstvo, skrátka spochybniť napĺňanie 
nášho spoločného osudu.

Ďakujem Vám za pozornosť.
Prejav uverejňujeme s láskavým zvolením
J. E. Ch. Leónziho.  Ďakujeme.
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3. mája 2018 si žiaci a pedagógovia ZŠ 
M. R. Štefánika v Lučenci pripomenuli 99. 
výročie úmrtia M. R. Štefánika – jednak 
ako škola nesúca meno Štefánika vo svo-
jom čestnom názve, ale aj ako jeden zo spo-
luorganizátorov Dňa Štefánika v Lučenci. 
Aj v mene našej školy sme položili venček 
pri Pamätníku M. R. Štefánika a uctili si 
jeho pamiatku aj pri buste M. R. Štefánika 
na ObÚ v Lučenci. Žiaci lučeneckých škôl 
sa už tradične zapojili do 24. ročníka špor-
tovej súťaže Beh o „Pohár Domu Matice 
slovenskej“. 

Pre ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci bola 
vrcholným podujatím vernisáž výtvarnej 
súťaže Štefánikove cesty 
za poznaním s tohtoroč-
nou témou „Vava´u“. 

Prítomným sa na ver-
nisáži prihovorila riadi-
teľka školy Mgr. Gabriela 
Aláčová ako aj hostia po-
dujatia: Mgr. Marika Ga-
llová zo Spoločnosti M. 
R. Štefánika, PhDr. Pa-
vol Urbančok, predseda 
Spolku M. R. Štefánika 
a PhDr. Alexandra Piv-
ková, primátorka mesta 
Lučenec. V pestrom pro-
grame vystúpili žiaci školy. 

V tomto ročníku sme obdržali 99 výtvar-
ných prác žiakov základných a základných 
umeleckých škôl. Súťaž podporili základ-
né školy z Lučenca: ZŠ Ul. Vajanského, 
Gymnázium B. S. Timravy, Cirkevná ZŠ 
sv. Jána Bosca a ZŠ M. R. Štefánika Lu-
čenec, základné školy z okolia Lučenca: 
z Lovinobane a Dolnej Strehovej, ako aj ZŠ 
s MŠ Likavka. Spomedzi ZUŠ ďakujeme 
za zapojenie sa Súkromnej ZUŠ Lučenec, 
Cirkevnej ZUŠ Lučenec a ZUŠ J. Cikkera 
z Banskej Bystice. Z Českej republiky nám 
poslali práce zo ZŠ Štefánikova Pardubice. 

Porota udelila niekoľko individuálnych 
ocenení spoluorganizátorov výtvarnej súťa-
že. Cenu primátorky mesta Lučenec PhDr. 
Alexandry Pivkovej získala žiačka ZŠ M. 
R. Štefánika Lučenec Michaela Križanová 
za prácu s názvom „Exotické vtáky“. Cenu 
Spoločnosti M. R. Štefánika udelila poro-
ta žiačke Sofi i Osackej ZŠ s MŠ z Dolnej 
Strehovej za výtvarnú prácu „Džungľa“.  
Cena Spolku M. R. Štefánika patrí Juliane 
Pšenovej zo ZŠ s MŠ Likavka, ktorá bola 
ocenená za výtvarnú prácu „Štefánikove 
cesty“. Cenu riaditeľky školy získala naj-

mladšia účastníčka Elizabeth Čanecká zo 
ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice za vý-
tvarnú prácu „Mapa ostrovov“.

Z ďalších ocenení si v I. kategórii od-
niesla 1. miesto Dominika Burisová zo ZŠ 
M. R. Štefánika za prácu „Pieseň veľry-
by“, v II. kategórii získala 1.miesto Pet-
ra Spodniaková zo ZŠ M.R.Štefánika za 
„Tajomstvo žien z Vava´u“, v III. kategórii 
ocenila 1. miestom porota Tamaru Ľalíkovú 
z Cirkevnej ZUŠ Lučenec a v IV. kategórii 
si víťazstvo odniesla Stanislava Urbanová 
z Cirkevnej ZUŠ Lučenec. Celkovo porota 
udelila 24 ocenení. Cieľom školy je aj spá-
jať školy nesúce meno Štefánika.

Témou „Vava´u“ sme si pripomenuli 
jedno z období, keď Štefánik v roku 1911 
pozoroval zatmenie Slnka. Ako sa tvori-
vo pohrali s témou naši súťažiaci? Pestro, 
tradične i netradične, prepracovane, často 
do najmenších detailov zobrazili samotné-
ho Štefánika, prírodu, techniku, prostredie 
a jeho energiu, obyvateľov, snažili sa za-
chytiť genius locci miesta v jeho rôznoro-
dosti a symboloch.

ZŠ M. R. Štefánika si pripomína osob-
nosť Štefánika aj ďalšími sprievodnými 
aktivitami. Realizujeme turnaj vo vybíjanej 
pre žiakov I. stupňa a turnaj v malom fut-
bale. 

Kto iný, ak nie škola, je tou, ktorá má 
tiež mladým pripomínať nadčasovosť hod-
nôt v každodennom vyučovacom procese, 
zapájaním sa do podujatí, súťaží, projektov, 
organizovaním besied, diskusií, účasťou 
na spoločenských aktivitách, stretnutím 
s osobnosťami, ktoré nás môžu inšpirovať. 
Rozvíjať kritické myslenie a svetonázor 
mladých – aj to je našou úlohou. 

Lučenec žije Štefánikom a sme na to 
v našom meste hrdí!

 Gabriela Aláčová

Memoriál M. R. Štefánika 2018

Úvaha na okraj
Mám rada „Deň Štefánika“ v Lučenci 
a to preto, lebo sa stretneme, pripome-
nieme si osobnosť Štefánika, prostred-
níctvom výtvarnej súťaže zavítame do 
miest blízkych i vzdialených, môžeme 
obdivovať tvorivosť mladej generácie, 
položíme venček pri Pamätníku M. R. 
Štefánika alebo si ho uctíme aj špor-
tovo, Behom o Pohár Domu Matice 
slovenskej.
Vytrhneme sa z každodennosti a pripo-
menie si hodnoty nadčasové v kontex-
te historickom i v kontexte súčasnosti 
a verím, že aj budúcnosti. 
Kto iný, ak nie škola je tou, ktorá má 
tiež mladým pripomínať nadčasovosť 
hodnôt v každodennom vyučovacom 
procese a to zapájaním sa do podu-
jatí, súťaží, projektov, organizovaním 
besied, diskusií, účasťou na spoločen-
ských aktivitách, stretnutím s osobnos-
ťami, ktoré nás môžu inšpirovať. Roz-
víjať kritické myslenie a svetonázor 
mladých – aj to je našou úlohou.
V tomto roku si pripomíname dôleži-
té výročia ako vznik Československa 
či 68´rok, ale aj naše osobné školské 
výročie – 90. výročie založenia ZŠ M. 
R. Štefánika v Lučenci. Aj v tejto súvis-
losti budeme spomínať, hodnotiť, ale 
aj hľadieť dopredu. Som presvedče-
ná, že budeme hovoriť o nadčasovosti 
hodnôt  ako vzdelanie, práca, viera, 
zodpovednosť, tolerancia tak o úcte 
k nim, ako ich niesol a šíril Štefánik.
Patrím k vekovo mladšej generácii, 
ale v mojich ofi ciálnych príhovoroch 
či rozhovoroch so žiakmi, rodičmi, 
kolegami často upriamujem pozorno-
sť na schopnosť pomáhať nadrámec, 
byť nezištným vo svojich skutkoch, 
solidárny, rozvíjať schopnosť dobro-
voľníctva a nebáť sa priniesť aj obe-
tu v to, čomu verím. Myslím, že takto 
to vnímal aj Štefánik, keď povedal: 
„...Musíme žiť jeden pre druhého, 
lebo šťastie jednotlivcov mohutnie 
tou mierou, ktorou sa množí vôkol 
neho... Nech každý z nás je dnes lep-
ší, ako bol včera a vlasť bude veľká 
a slávna.“ 

Gabriela Aláčová, riaditeľka školy
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Generálova bradlianska Mohyla
Autor Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika na 

Bradle architekt Dušan Samuel Jurkovič ju geniálne konci-
poval ako nadčasové posolstvo národu, ako pútnické miesto k 
národnému hrdinovi. Hoci cesta k postaveniu Mohyly nebola 
ani krátka, ani jednoduchá, vzniklo dielo, ktoré je skutočným 
miestom pamäti národa.

Autor myšlienky – Dušan Jurkovič
Počas I. svetovej vojny musel Jurkovič ako občan Rakúsko-

-uhorskej monarchie narukovať do armády. Ako architekt mal na 
starosti výstavbu vojenských cintorínov v západnej Haliči. Vybral 
si okres Žmigród východne od Krakova kde vybudoval podľa 
vlastných slov 42 vojenských cintorínov a pamätníkov. Získal 
veľké skúsenosti s tvorbou memoriálnej architektúry, ktoré potom 
využil aj pri návrhu Mohyly na Bradle. Jeho originalita spočívala 
v tom, že na rozdiel od iných architektov budoval cintoríny mimo 
osídlenia v okolitej prírode a krajine. Vyskúšal si tam, ako citlivo 
zasadiť architektúru do krajiny, aj prácu s rôznymi materiálmi. 
Už v tomto období rozmýšľal o vybudovaní pamätníka vo svojom 
rodnom kraji. Svedčia o tom jeho slová z kapitoly Uctievanie hrdi-
nov pripravovanej, avšak nikdy nevydanej, monografi e Brezovej: 

„Prvá svetová vojna ma zamestnala stavbou pomníkov, za-
kladaním cintorínov v Haličských Karpátoch. ...Tam zjavila sa 
mi vidina pamätníka udalostí revolučných z roku 1848 uprostred 
môjho rodného kraja. ...Tento duch kraja... za I. sv. vojny sa steles-
nil najvýraznejšie v legionároch, najmä v M. R. Štefánikovi. ...Po 
opojných dňoch poprevratových ...bol som akoby bleskom zasi-
ahnutý tragickým osudom Štefánikovým. V tej chvíli cítil som sa 
byť jedine povolaný ihneď konať prípravy a tiež uskutočniť jednu 
z vidín a snov haličskej Magury.“

I na základe haličských skúseností a úvah bol Jurkovič schop-
ný reagovať veľmi rýchlo, keď sa dozvedel o Štefánikovej tra-
gickej smrti. Bol presvedčený, že výnimočný hrdina, ktorým 
Štefánik nesporne bol, potrebuje výnimočné miesto posledného 
odpočinku. Namiesto cintorína zvolil Bradlo – vrch s nadmorskou 
výškou 543 metrov, ktorý je naozajstnou dominantou Štefániko-
vho (i Jurkovičovho) rodného kraja. 

Namiesto cintorína vrch nad krajinou
Jurkovičovu myšlienku sa po súhlase kompetentných i Štefá-

nikovej rodiny podarilo uskutočniť. Jurkovič rozdelil pohreb ge-

nerála Štefánika a talianskych letcov Scottiho, Aggiuntiho a Mer-
lina do dvoch dní a na dve miesta. Prvá časť pohrebu sa konala 10. 
mája 1919 v krátko pred tým získanej Bratislave, druhá na druhý 
deň v Štefánikovom rodnom kraji – v Brezovej, Košariskách a na 
Bradle. Dňa 11. mája 1919 bol generál Milan Rastislav Štefánik 
i talianski letci pochovaní na temene Bradla. Pohrebu sa zúčast-
nilo tridsaťtisíc ľudí. Jurkovičovo poňatie Štefánikovho pohrebu 
ako ľudovej púte a budúceho trvalého hrobu – bradlianskej Mo-
hyly – ako pútnického miesta k nadčasovému národnému hrdinovi 
pregnantne vystihol Pavol Kanis:

Jurkovič namiesto: „cintorína... zvolil pre posledný odpočinok 
hrdinu vrch nad krajinou. ...Ako režisér... lúčenia sa s národným 
hrdinom sledoval najmä dosiahnutie nezabudnuteľného zážitku 
účastníkov pohrebu a nadčasového posolstva národu. Na to po-
treboval výnimočný priebeh rozlúčky, výnimočné miesto hrobu, 
účasť masy ľudu a dobré počasie. Holý vrch v dohľade rodného 
domu, z ďaleka viditeľný a s výhľadom do krajiny, v ktorej sa zro-
dil slovenský národný zápas, takým výnimočným miestom bol... V 
deň pohrebu sa v širokom okolí nekonali bohoslužby... Masy kro-
jovaného ľudu ...smerovali k Bradlu. Také početné zhromaždenie 
Slovákov sa neuskutočnilo v celých dovtedajších dejinách. Prvý 
a niektorí ľudia možno aj poslednýkrát zažili ten povznášajúci 
pocit vzájomnej jednoty a spoločnej sily, ktorý vyvolala tragická 
smrť. ...Tu na pohrebe svojho rodáka, ktorého si ctia aj víťazi v tej 

strašnej vojne, si možno uvedomiť samých seba, veriť vo vlastné 
sily vo vlastnom novom štáte.“

Jurkovič si bol výnimočnosti pohrebu dobre vedomý. V kni-
he Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle uviedol: „Ja pre svoju 
osobu pokladám pohreb generála Štefánika na Bradle za svoj naj-
väčší a najodvážnejší umelecký čin“. V uvedenej knihe Jurkovič 
poznamenal, že „z pohrebnej výzdoby vytryskly už vtedy prvé ob-
rysy dnešnej mohyly“.

Cesta k postaveniu Mohyly nebola ani krátka,
ani jednoduchá.
Pohrebná výzdoba stála presne v mieste budúcej Mohyly a ob-

javili sa v nej i štyri pylóny. No cesta k postaveniu Mohyly nebola 
ani krátka, ani jednoduchá, trvala dlhých osem rokov. Prvý návrh 
Mohyly predstavil Jurkovič verejnosti v roku 1920. V nasledujú-
com roku vznikol Spolok pre postavenie pomníka generálovi Mi-
lanovi Rastislavovi Štefánikovi a začal zbierať fi nancie na stavbu. 

Jurkovičova skica pohrebnej výzdoby na Bradle.

Bradlo 11. mája 1919 – pohreb Gen. Štefánika a talianskych letcov.
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Rozpočet na stavbu Mohyly nakoniec počítal so sumou 2 800 000 
korún československých. Jurkovič loboval kde sa dalo, obchád-
zal štátne úrady, v Lánoch navštívil i prezidenta T. G. Masaryka. 
Ministerstvo obrany, Pamätník odboja a prezident Masaryk dali 
dohromady 800 000 korún. Zvyšné dva milióny získal v zbierke 
od ľudí Spolok pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi, čo 
trvalo až do roku 1927. Projekt Mohyly bol viackrát prepracovaný 
a kvôli zníženiu fi nančných nákladov o jednu štvrtinu musel Jur-
kovič návrh Mohyly zmenšiť a znížiť. Základný kameň budúcej 
Mohyly položili už 4. mája 1924, hoci mali vtedy zozbieraných 
len 1 496 673 korún, 30 halierov. Položenie základného kameňa 
poňali ako veľkú spomienkovú slávnosť, aby upozornili na svoju 
činnosť a pokračujúcu zbierku.

  
Cesta k postaveniu Mohyly

• 1920 – v Bratislave na výstave Slovenský máj predstavený 
prvý návrh Mohyly.

• február 1921 – vzniká Spolok pre postavenie pomníka generá-
lovi Štefánikovi.

• 1923 – predložený projekt Mohyly s rozpočtom.
• máj 1923 – Jurkovič pre realizáciu Mohyly osobne intervenuje 

u prezidenta T. G. Masaryka.
• január 1924 – anketa odborníkov schválila projekt Mohyly.
• 4. 5. 1924 – na Bradle je položený základný kameň budúcej 

Mohyly.
• 1924 - 1925 – stavba cesty na Bradlo.
• 1925 — nové zameranie temena Bradla a následne nutné pre-

pracovanie projektu Mohyly podľa spresnenej situácie.
• 1925 - 1926 – kvôli obmedzeným fi nanciám vypracovaný nový 

zmenšený a znížený projekt Mohyly.
• 11. 7. 1927 - 20. 9. 1928 – výstavba Mohyly.

Samotná stavba Mohyly začala 11. júla 1927 a skončila 20. 
septembra 1928. Mohyla vyrástla obdivuhodne rýchlo. Celé to ob-
rovské dielo majúce pôdorys 96 m x 70 m vybudovali za 280 pra-
covných dní. V kameňolome Dreveník na Spiši ťažili  travertín, 
tam ho aj opracovali na kvádre s presne určenými rozmermi. 
Každý kameň dostal svoje číslo a vlakmi ich dopravovali na že-
lezničnú stanicu v Brezovej. Ešte pred začiatkom stavby Mohyly 
vybudovali cestu z Brezovej na Bradlo, potrebnú k doprave mate-
riálu. Projektoval ju bývalý ruský legionár a významný slovenský 
architekt Juraj Tvarožek. Cestu, ktorá slúži dodnes, navrhli tak, 
že končí otočkou 270 metrov pred Mohylou a tí, čo prídu autami, 
musia vystúpiť a zvyšok cesty k Mohyle na znak úcty prejsť peši. 

Stavitelia Mohyly mali k doprave materiálu zo železničnej stanice 
na Bradlo k dispozícii iba jedno nákladné auto, zbytok dopravova-
li ľudia na vozoch ako furmanky. Od otočky k stavenisku Mohyly 
viedli koľajnice dočasnej pozemnej lanovej dráhy. Travertínové 
kvádre vytvárajú obklad Mohyly, jadrá jej múrov i štyroch obelis-
kov sú však z liateho betónu, čo zjednodušilo a urýchlilo výstavbu 
Mohyly. Presne v strede staveniska Mohyly zostával hrob Štefá-
nika a talianskych letcov. Jurkovič situáciu vyriešil tak, že stavba 
začala od vonkajších okrajov Mohyly a do súčasnej hrobky boli 
pozostatky Štefánika a talianskych letcov preložené z pôvodného 
hrobu v apríli 1928. Jurkovič z dôvodu piety k Štefánikovi a let-
com navrhol hrobku uzatvorenú a osobne dohliadol na zamurova-
nie vstupu do nej. Mohyla bola dokončená 20. septembra 1928.

Parametre Mohyly
• V základe je Mohyla dlhá 96 m, široká 70 m. Dolná terasa me-

ria 93 x 62 m, horná 45 x 32 m. Obelisky majú výšku 12 m.
• Na odstreľovanie skaly pri úprave terénu bolo potrebných 1 

063,40 kg streliva.
• Hrobka Štefánika a talianskych letcov je v hĺbke 8 m pod tum-

bou. Do hrobky boli z pôvodného hrobu preložení 21. 4. 1928.
•  Mohyla je obložená kamennými kvádrami z travertínu, kto-

rého zo Spišských Vlách doviezli 924,32 m3, čo zabralo 194 
železničných vagónov.

• V rohoch hornej terasy Mohyly sú štyri ohniská, na ktorých sa 
v predvečer spomienkových slávností zapaľujú ohne.

• Mohyla bola postavená za 280 pracovných dní. V roku 1927 
pracovalo denne na stavbe priemerne 88 robotníkov, roku 1928 
150 robotníkov. V kameňolome Dreveník pracovalo denne pri-
emerne 24 kamenárov a 9 robotníkov.

• Cena stavby Mohyly po vyúčtovaní činila 2 813 262 Kč, 76 
halierov.

Mohyla v dobe totalít
Na znak odporu proti totalite vojnovej Slovenskej republiky 

boli na Mohyle odbojármi zapaľované ohne pri výročí vzniku 
ČSR. V roku 1947 tvorca Mohyly Dušan Jurkovič vypracoval ná-
vrh na jej rozšírenie o dve nové terasy na južnej a severnej stra-
ne Mohyly, ktoré mali slúžiť ako pamätník letcov padlých v II. 
svetovej vojne. Po nástupe novej totality vo februári 1948 už ani 
Štefánik, ani letci bojujúci na západnom fronte neboli pre režim 
prijateľní a Jurkovičom navrhnuté rozšírenie Mohyly sa nikdy ne-
zrealizovalo. 

Režim s výnimkou rokov 1968 a 1969 zakazoval spomienkové 
slávnosti na Mohyle a napriek jej vyhláseniu za národnú kultúr-
nu pamiatku ju neudržiaval. V 80-tych rokoch 20. storočia masív 
Bradla zámerne zalesnili vysadením borovice čiernej na ploche 33 
ha. I za bývalého režimu sa však našli obyvatelia, ktorí v predve-
čer výročia smrti M. R. Štefánika na roštoch Mohyly napriek zá-
kazu spomienkových slávností zapaľovali ohne. Prvú spomienku 
na Mohyle po rokoch zákazu povolil režim až v októbri 1988 aj 
to nie na výročie Štefánikovo, ale len na 70. výročie vzniku ČSR.

Z histórie spomienkových slávností na Bradle
• 11. 5. 1919 – pohreb generála Milana Rastislava Štefánika a ta-

lianskych letcov, ktorí s ním zahynuli, na Bradle.
• 4. 5. 1924  – položenie základného kameňa Mohyly.
• 23. 9. 1928 – slávnostné odovzdanie Mohyly verejnosti.
• 10. 10. 1928 – ofi ciálna návšteva prezidenta Tomáša Garriguea 

Masaryka, Edvarda Beneša a Štefana Osuského.
• 4. - 5. 5. 1968 – spomienková slávnosť po dvadsiatich rokoch 

Záber zo stavby Mohyly.
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Uctime si Československo

23. apríla 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia 
pod názvom Uctime si Československo, ktorú zorganizoval 
Česko-Slovenský výbor. Stretnutie viacerých generácií bá-
dateľov i divákov bolo zamerané na výročie vzniku Česko-
slovenskej republiky, na česko-slovenské vzťahy a osobnosť 
armádneho generála Ludvíka Svobodu. V  tomto roku si 
totiž pripomíname aj 50. výročie udelenia čestného občian-
stva Bratislavy bývalému československému prezidentovi, 
arm. gen. L. Svobodovi. Podujatia sa osobne zúčastnil aj 
zástupca Spoločnosti Ludvíka Svobodu, generálov pravnuk 
Miroslav Klusák. V  rámci konferencie odznelo viacero re-
ferátov, ktoré skúmali rôzne aspekty vzťahov medzi naši-
mi národmi, prípadne sa zamerali na niektoré významné 
osobnosti – okrem L. Svobodu aj na T. G. Masaryka a M. R. 
Štefánika. Podujatie sa uskutočnilo pod vedením Michala 
Petroviča Slovanského zo spomínaného Česko-Slovenského 
výboru, ktorý vo svojom vystúpení okrem iného navrhoval, 
aby symbolický dátum vzniku spoločného štátu Čechov 
a Slovákov  bol aj v Slovenskej republike vyhlásený za štát-
ny sviatok.

Peter Macho

zákazu.
• 6.  8. 1968 – posledná návšteva Štefánikovej snúbenice Giulia-

ny Benzoni.
• 9. 12. 1989 – prvé ponovembrové zhromaždenie na Bradle zor-

ganizované na podnet spisovateľky Hany Ponickej.
• 5. 5. 1990 – spomienková slávnosť za účasti prezidenta Václa-

va Havla a predsedu parlamentu Alexandra Dubčeka.
• 2. 5. 1993 – návšteva prvého prezidenta Slovenskej republiky 

Michala Kováča.
• 4. 5. 1996 – predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič odovzdal zrekonštruovanú Mohylu verejnosti.
• 15. 6. 1999 – prvá návšteva prezidenta Slovenskej republiky 

Rudolfa Schustera.
• 6. 5. 2006 – prvá návšteva Ivana Gašparoviča vo funkcii prezi-

denta Slovenskej republiky.

Súčasnosť
Rekonštrukcie sa Mohyla dočkala až po páde totality. Trvala 

takmer 7 rokov, bola ukončená v roku 1996. O jej rozsahu sved-
čí, že bolo vymenených 30 % travertínového obloženia Mohyly. 
Vďaka nespornému významu Štefánikovej osobnosti i vďaka svo-
jim umeleckým kvalitám bola Mohyla Milana Rastislava Štefá-
nika v roku 2009 slávnostne zapísaná do zoznamu Európskeho 
kultúrneho dedičstva.

Areál Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, miesto konania ka-
ždoročných spomienkových slávností, je skutočným miestom pa-
mäti národa. Historická pamäť sa totiž, okrem iného, udržuje aj 
prostredníctvom pamätníkov či prostredníctvom slávenia výročí 
významných historických udalostí. A túto funkciu areál Mohyly 
bezpochyby plní.

Súčasný stav areálu je však nevyhovujúci, chýba najmä in-
fraštruktúra pre neustále rastúci počet návštevníkov. Vlastník 
Mohyly mesto Brezová pod Bradlom pripravil dokument Areál 
Bradlo – miesto pamäti národa navrhujúci komplexné riešenie 
existujúcich nedostatkov a zahŕňajúci i ďalšie pamätníky a expo-
zície venované udalostiam a osobnostiam podbradlianskeho kraja, 

ktoré prispeli k budovaniu Slovenska. Realizácia všetkých aktivít 
si vyžaduje zapojenie štátu. Preto bol dokument v januári 2017 
odovzdaný najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky 
a vybraným ministrom vlády. Zároveň mesto Brezová vyvinulo 
úsilie, aby sa projekty, u ktorých to je možné, realizovali z operač-
ných programov Európskej únie. Takto sa podarilo uspieť s pro-
jektom na rozšírenie existujúcej pamätnej izby tvorcu Mohyly na 
Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej, ktorého realizácia práve 
prebieha a bude ukončená tento rok.

Milan Rastislav Štefánik, je jednou z kľúčových osobností 
našich dejín. Májové spomienkové slávnosti na Bradle sú pripo-
mienkou a oslavou celého Štefánikovho zakladateľského diela, 
nie iba spomienkou na jeho tragickú smrť. Rovnako bradlianska 
Mohyla nie je iba hrobom, ale i monumentom pripomínajúcim 
Štefánikovo dielo. Je tradíciou, že miestom a časom vyvrcholenia 
spomienky a oslavy Štefánikovho diela sú májové slávnosti na 
bradlianskej Mohyle. Aby ľuďom z celého Slovenska umožnilo 
väčšiu účasť na spomienkových slávnostiach, koná mesto Brezo-
vá pod Bradlom v spolupráci s partnermi od roku 2017 okrem 
regionálnej vždy v najbližší víkend i celoslovenskú časť spomien-
kových slávností. Po posledných rokoch, kedy sa májovej spom-
ienky na Bradle zúčastňoval minimálny počet ľudí, si na Bradle 
uctilo pamiatku generála Štefánika 6. mája 2017 viac ako 2000 
návštevníkov a 7. mája tohto roku 3500 návštevníkov z celej našej 
vlasti.

Matúš Valihora
Pramene a literatúra:
Slovenský národný archív Bratislava, Osobný fond Dušan Jurko-
vič
Archív autora
Jurkovič, D.: Uctievanie Hrdinov. In: nevydaný strojopis mono-
grafi e Brezová pod Bradlom.
Jurkovič, D.: Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle, Praha 1929.
Kanis, P.: Mýtus a skutočnosť. Existoval mýtus o Štefánikovi? In: 
Zborník konferencie venovanej pamiatke Dr. Milana Rastislava 
Štefánika „MUŽ SLNKA“, Piešťany 2015

Poctili S MRŠ pozvaním…
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika – okrem poduja-
tí, na ktorých participovala – bolo zaslaných viacero po-
zvánok:
* Starosta mesta Hodonín Milan Lúčka pozval na spom-

ienkové podujatie pri príležitosti 73. výročia ukončenia 
druhej svetovej vojny a oslobodenia mesta Hodonín, 
ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2018 na hodonínskom 
cintoríne. Súčasťou spomienkového zhromaždenia 
bolo i položenie kvetinových darov k hrobu padlých vo-
jakov,

* Národná rada SR, Miniterstvo obrany SR, AOS gen. Šte-
fánika a Únia vojnových veteránov SR pozvali na deň 3. 
mája 2018 na 5. ročník medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie „Fórum vojnových veteránov“ do Historickej bu-
dovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave,

* Náčelník GŠ OS SR, generál  Ing. Milan Maxim pozval na 
Slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelníka 
Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republi-
ky, ktorý sa uskutočnil 4. mája 2018 v areáli MO SR,

* Zväz vojakov SR pozval na slávnostné zhromaždenie  
pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu vojakov SR 
do Posádkového klubu v Trenčíne na 22. mája 2018.
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BREZNO
Členovia Klubu Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika sa stretli 30. no-
vembra 2017, aby zhodnotili činnosť v 
prvom roku svojho pôsobenia. Hlavné 
podujatia boli venované významným 
výročiam M. R. Štefánika (máj, júl). 
Zároveň bola v breznianskej synagóge 
sprístupnená výstava „Roky bojov, obe-
tí a nádejí 1914 – 1920“, ktorú klubu a 
mestu poskytla Nadácia M. R. Štefáni-
ka.
Členovia Klubu S MRŠ sa zúčastnili 
spolu s inými občianskymi združeniami 
a záujemcami na divadelnom predsta-
vení „Slnko v zatmení“ v Divadle A. Ba-
gara v Nitre 16. 4. 2018.
Traja členovia klubu sa zúčastnili 5. 
mája 2018  na slávnostnej spomienko-
vej slávnosti v Brezovej pod Bradlom.

Milan Kováčik

BREZOVÁ POD BRADLOM
25.1.2018 – stretnutie členov klubu 
spojená s prednáškou Mgr. Petra Uhlí-
ka k 25. výročiu vzniku SR,
22.2.2018 – 140. výročie narodenia Mi-
lana Hodžu: prednáška a beseda v klu-
be spojená  s pripomienkou životných 
jubileí,
22.3.2018 – „Cesta k Mníchovu 1938, 
jeho dôsledky nielen pre ČSR“ beseda 
s historikom PhDr. Janom Tesařom,
7.4.2018 – účasť členov klubu na di-
vadelnom predstavení „Krvavý súd“ v 
Myjave. Hra v realizácii ochotníkov z 
Prešova,
26.5.4.2018 – autobusový zájazd do 
Topoľčianok  prednášky P. Uhlíka, (tu-
risti zo Skýcova cestu absolvovali pešo) 
cestou späť zastavenie v Nitre a Trna-
ve,
máj 2018 — účasť  na  májových spom-
ienkových slávnostiach v Košariskách a 
Brezovej pod Bradlom.

Anna Hrušková

DUDINCE
Klub sa v prvom štvrťroku stretol na vý-
ročnej členskej schôdzi, na ktorej  sa 
rozdali nové členské preukazy a infor-
movali o podujatiach, realizovaných (aj) 
Spoločnosťou  M.R.Štefánika v máji 
(zúčastnili sa dvaja členovia v Brezovej 
pod Bradlom).
V júni sa zúčastnili členovia muzikálu 

RND „Malý veľký muž“.
Andrea Holíková

NITRA
V rámci druhej členskej schôdze 
29.11.2017 bola organizovaná pred-
náška PhDr. Ferdinanda Vrábela „Čes-
koslovenské légie – 100 rokov bitky pri 
Zborove“. Po prednáške sa rozvinula 
veľmi živá diskusia a veľa otázok bolo 
fundovane zodpovedaných. S iniciatí-
vou na odhalení sochy M. R. Štefánika 
v Nitre vedenie klubu pokračovalo aj 
začiatkom roka 2018. Rokovali s primá-
torom mesta Jozefom Dvončom o mož-
nostiach realizácie tejto iniciatívy.
28. marca 2018 sa zišli členovia na pr-
vej členskej schôdzi. V rámci schôdze 
si vypočuli prednášku prof. Dušana 
Podhorského „Vznik Československa a 
M. R. Štefánik“. 
K 99-temu výročiu tragickej smrti M. R. 
Štefánika sa členovia stretli na letisku 
v Janíkovciach. Stretnutie bolo spojené 
aj s položením venca k  soche MRŠ.
5. mája sa štyria členovia klubu zúčast-
nili  slávnostnej spomienky na Bradle.

Ján Tancík

KOŠICE
Činnosť klubu Spoločnosti M. R. Šefá-
nika v Košiciach bola veľmi rôznorodá.
Slovenská národná knižnica a Veľvy-
slanectvo Nórskeho kráľovstva v SR 
pozývalo na svoju výstavu „Hviezda zo 
Severu – Bjornstjerne Bjornson“, ktorá 
bola sprístupnená od 6. 2. – 15. 3. 2018. 
Dokumenty z fondov SNK predstavili 
osobnosť nositeľa Nobelovej ceny za li-
teratúru, ktorý zohral zásadnú úlohu pri 
získavaní medzinárodnej podpory pre 
vznik prvej ČSR. Výstavu príhovorom 
otvorili J. E. Inga Magistad, veľvyslan-
kyňa Nórskeho kráľovstva v SR a gen. 
riaditeľka SNK Katarína Krištofová.
22. a 23. 2. v ŠVK v Košiciach sa ko-
nala konferencia k prvej svetovej vojne.
V polovici marca sa uskutočnilo klubo-
vé stretnutie členov košického  klubu 
S MRŠ. Stretnutie pravidelne sa nesie 
v duchu histórie. Prednášajúcim na 
tému „MRŠ“ bol zanietený Štefániko-
vec  JUDr. Pavol Burák. Beseda bola 
spestrená krátkymi fi lmami z histórie, i 
zo života MRŠ.
Nosnou témou tohtoročnej noci múzeí 

a galérií 19. 5. 2018 bolo 100. výročie 
vzniku Československa. Múzeá a galé-
rie otvorili svoje brány, aby nám odhalili 
tajomstvá (z nie tak dávnej minulosti) a 
vrátili nás do dôb, kedy prvá republika 
vznikala, menili sa spoločenské pome-
ry ako i celý svet, Košice nevynímaj-
úc. Konalo sa mnoho komentovaných 
prednášok pre všetky vrstvy návštev-
níkov. Malí zvedavci mali možnosť v 
duchu „Padělaní se (ne)trestá“ vytvoriť 
si bankovku z I. ČSR, posadiť sa mohli 
v inscenovanej medzivojnovej reštaurá-
cii a vypočuť si skladby slovenských a 
českých skladateľov z medzivojnového 
obdobia. Pozreli si výstavu prvorepub-
likových klobúkov košickej klobučníky 
Eleny Budešovej a jej vnučky Eleonó-
ry Gaškovej. Ako to vyzeralo v móde v 
Košiciach v tej  dobe priblížila expozícia 
pod názvom „Móda košického korza 
1918 – 1938“. V rámci tematickej noci 
možno spomenúť aj výstavu pohľadníc 
“Podoba Košíc okolo roku 1918“ ale-
bo bábkové predstavenie s tradičnými 
bábkami.

Daniela Hricová

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Náš generál.....

12. mája 2018 bol pre našich kadetov 
1. ročníka na Akadémii ozbrojených síl 
generála M. R. Štefánika výnimočný. 
Trochu historický, pietny a aj vlastenec-
ký. Tak ako každý rok v jeseni, aj teraz 
v uvedenom čase sme v rámci vojen-
ských tradícií, vlastenectva a histórie 
vycestovali s druhou polovicou kadetov 
do Košarísk. Duchovná služba AOS 
v Liptovskom Mikuláši, spolu s vele-

ním školských jednotiek a v spolupráci 
s evanjelickou farárkou z Košariskách 
pripravili celodenný program pre kade-

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Kadeti na Mohyle
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tov s názvom „Po stopách nášho gene-
rála“. Ráno sme včas vyrazili z Demä-
novej do Košarísk. V Košariskách 
v evanjelickom kostole nám domáca 
pani farárka Mgr. Zuzana Durcová po-
rozprávala o histórii rodiny Štefánikov-
cov. Aj o tom, že v miestnom kostole 
bol krstený generál Štefánik a jeho otec 
tu pôsobil ako prvý evanjelický farár. 
Potom sme zapálili sviece na cintorí-
ne generálovým rodičom a jeho trom 
súrodencom, ktorí sú tu pochovaní. Na-
sledovala prehliadka múzea – bývalej 
evanjelickej fary. Nasledoval presun do 
Brezovej pod Bradlom, kde nás čakalo 
múzeum Dušana Jurkoviča, architekta 
mohyly na Bradle. Po hutnej historickej 
prednáške sme sa vrátili do Košarísk 
odkiaľ sme historickou cestou kráča-
li pešo na Bradlo. Historickou cestou 
preto, lebo na lafetách diel viezli rakvu 
generála Štefánika do hrobu na mohyle 
s ďalšími tromi talianskymi vojakmi.
Štyri a pol kilometra pešo… až sme sa 
ocitli na majestátnom Bradle. V tichu 
sme rozjímali nad informáciami, ktoré 
sme dostali a ktoré sa spájali živo s mo-
hylou. Nasledovala pietna spomienka. 
Prečítaním Biblie, hymny lásky z 1. listu 
Korintským z 13 kapitoly sme mysleli aj 
duchovne. V modlitbe sme ďakovali za 
vodcov viery a národa. Po Áronovskom 
požehnaní sme nasadli do autobusu, 
ktorý nás čakal pod mohylou. 
Boli sme unavení ale ešte sme mali na-
mierené na jedno miesto. V rámci dňa 
Ozbrojených síl  Slovenskej republiky, 
ktorý pripadá vždy na 22. septembra 
sme sa odobrali na symbolické miesto 
bojov hurbanovských dobrovoľníkov pri 
Brezovej pod Bradlom. Títo sa postavili 
22. septembra 1848 na odpor. Zviedli 
víťazný boj s dvoma švadrónami cis-
árskych kyrysníkov a dvoma stotinami 
(roty) pešiakov, plniacich príkazy peš-
tianskej vlády.
Po týchto historických udalostiach, kto-
ré sú zovreté do jedného miesta sme 
nastúpili do autobusu s úmyslom zasta-
viť už len v našej alma mater v Demä-
novej. Stalo sa tak. Unavení, plní doj-
mov sme šťastlivo dorazili späť.

Viktor Sabo

MARTIN
Členská schôdza Klubu priateľov TGM 
a MRŠ v Martine sa uskutočnila 20. 
apríla 2018. Stretnutie sa začalo kla-
dením vencov k bustám zakladateľov 
Československa na dvore Štefánikovho 
ústavu. Následne sa účastníci  pietne-

ho aktu odobrali do priestorov Astrono-
mickej pozorovateľne M. R. Štefánika 
pri Gymnáziu V. Paulínyho Tótha, kde 
program pokračoval prednáškou, veno-
vanou Osobnosti M. R. Štefánika ako 
astronóma. Účastníkom boli poskytnuté 
aj informácie o knihách, kde sú zverej-
nené archívne dokumenty zo života M. 
R. Štefánika. Na záver bol premietnutý 
fi lm o živote T. G. Masaryka.

Ivan Šabo

PARTIZÁNSKE
Klub S MRŠ v Partizánskom v spolu-
práci s Klubom generálov SR sa zú-
častnil 10. novembra 2017 oslavy Dňa 
vojnových veteránov, ktorej súčasťou 
bol pietny akt kladenia vencov na vo-
jenskom cintoríne v Kubre. Žiaci  ZŠ 
na Kubranskej ulici v Trenčíne položili 
50 zapálených kahančekov a krížikov s 
červeným makom k niektorým hrobom 
pochovaných vojakov. Vojenský cin-
torín by mal po obnove v novemri 2018, 
k 100-mu výročiu  prvej svetovej vojny 
byť vynovený po generálnej oprave.
15. marca 2018 si priatelia z Klubu S 
MRŠ, Klubu generálov SR a rodina pri-
pomenuli 3. výročie úmrtia a uctili si pa-
miatku genmjr. v.v. Mariána Mikluša na 
trenčianskom cintoríne.
5. mája 2018 sa členovia klubu zúčast-
nili na celoslovenských spomienkových 
slávnostiach na M. R. Štefánika v Bre-
zovej pod Bradlom a 9. mája 2018 osláv 
73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
na Slavíne v Bratislave.
19. mája 2018 sa uskutočnil VI. ročník 
streleckej súťaže Un-Veteran Slovakia, 
kde Klub SMRŠ postavil tri družstvá z 
Klubu S MRŠ v Partizánskom.

Štefan Ševčík

PIEŠŤANY
Členovia klubu S MRŠ v Piešťanoch 
sa zúčastnili prednášky „Posledný let 
generála Štefánika“. Prednáška bola 
zaujímavá aj preto, lebo sa dotýkala 
(nielen, ale aj) unikátnej poslednej fo-
tografi e živého M. R. Štefánika tesne 

pred odletom do vlasti 4. mája 1918. 
Prednášku zorganizovalo Balneologic-
ké múzeum Imricha Wintera v Piešťa-
noch  16. apríla 2018.
Základná škola M. R. Štefánika oslávila 
v tomto roku 80 rokov od svojho vzni-
ku v roku 1938. Je to najstaršia škola 
v meste. Jej bránami  prešli za tie roky 
stovky žiakov. Pôvodný názov bol v ro-
koch  komunizmu síce pozmenený na 
I. ZŠ, ale opätovne bol prinavrátený v 
roku 1998. Pred pár rokmi hrozilo škole 
zrušenie zo strany mesta, ale veľkým 
úsilím pedagógov a rodičov sa školu 
podarilo zachovať. Okrúhle výročie si 
súčasní, ale aj bývalí žiaci a pedagó-
govia pripomenuli vo štvrtok, 31. mája 
2018 v kine Fontána slávnostnou aka-
démiou. Na slávnosti sa zúčastnilo aj 
vedenie mesta na čele s primátorom a 
medzi pozvanými hosťami nechýbal ani 
podpredseda S MRŠ Ing. Ján Tatara. 
Program slávnosti pripravili žiaci školy 
vo veľmi peknom štýle – od tanečných, 
recitačných  po vedomostné čísla.

Pavol Masaryk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Klub SMRŠ zorganizoval v decembri 
2017, v spolupráci s MO MS a SPŠ 
drevárskou v Spišskej Novej Vsi pred-
nášku o Dušanovi S. Jurkovičovi a v 
spolupráci s JDS  pokračovali v aktivite 
„Po stopách pamätníkov“. Naše kroky 
viedli do Lučenca, do Pamätnej izby 
D. Jurkoviča do Brezovej pod Bradlom, 
na Bradlo a do Parku miniatúr v Podolí, 
kde sme medzi 54 miniatúrami prezreli 
miniatúru rodného domu M. R. Štefáni-
ka z Košarísk.
V máji sme v spolupráci s MO MS a MO 
SZAA uskutočnili astronomické pozoro-
vanie Mesiaca a planéty Jupiter prenos-
ným ďalekohľadom Celestron Schmidt 
200/2032, ktoré sa stretlo s veľkým zá-
ujmom. Naďalej kompletizujeme verše 
o M. R. Štefánikovi a citáty jeho slov.

Ružena Kormošová

STARÁ TURÁ
5. mája 2018 sa zúčastnili členovia 
klubu  S MRŠ zo Starej Turej spolu s 
obyvateľmi mesta na spomienkových 
slávnostiach v Brezovej pod Bradlom, 
kde položili veniec k Mohyle M. R. 
Štefánika. Podujatie fi nančne podporil 
Mestský úrad v Starej Turej. 

Oľga Pagáčová

Pod bustou M. R. Štefánika v Martine
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Na začiatku adventného času 5. decembra 
2017 pripravila Spoločnosť M. R. Štefánika 
v spolupráci so Slovenským domom a Nakla-
dateľstvom Vyšehrad prezentáciu publikácie 
mladého českého historika Michala Macháč-
ka „Gustáv Husák“. Ide o prvý ucelený živo-
topis posledného komunistického prezidenta, 
ktorý predstavuje Gustáva Husáka nielen ako 
povstalca či politického väzňa, ale aj ako star-
núceho normalizátora. Podujatie moderoval 
predseda Spoločnosti M. R. Štefánika, preho-
voril veľvyslanec SR v Prahe J.E. Peter Weiss 
a český historik profesor Jan Rychlík. O knihu 
bol veľký záujem nielen medzi odborníkmi, 
ale aj medzi širšou verejnosťou.

Nový rok 2018 začal 9. januára neformál-
nym vedeckým kolokviom o dejinách 20. 
storočia.pri príležitosti osemdesiatich piatich 
narodenín prof. PhDr. Viléma Prečana, CSc. 
Témy kolokvia boli: dejiny odboja, nezávislej 
kultúry, disentu a československého exilu. 
Veľká pozornosť bola venovaná aktivitám pro-
fesora Prečana v rámci Československého 
dokumentačného strediska a skúsenostiam 
s represívnymi orgánmi, ako aj budovaniu 
oboru súdobých dejín v ponovembrovom 
období. Podujatie podporili: Veľvyslanectvo 
SR v Prahe, Slovenský dom v Prahe, projekt 
COURAGE a Spoločnosť M.R. Štefánika.

Vo štvrtok 18. januára 2018 pripravili vo 
vojenskom kostole Sv. Jána Nepomuckého 
slovenské spolky v Prahe z podnetu Spoloč-
nosti generála M.R. Štefánika zádušnú Sv. 
omšu  k ucteniu pamiatky štyridsiatich dvoch 
slovenských vojakov a pracovníkov minister-
stva obrany SR, ktorí pred dvanástimi rokmi 
tragicky zahynuli pri páde vojenského lietadla 
AN-24, neďaleko maďarskej obce Hejce, po-
čas návratu z operácie KFOR v Kosove. Nad 
spomienkovou akciou spojenou so zádušnou 
omšou prevzal záštitu slovenský veľvyslanec 
v Prahe J.E. Peter Weiss a celebroval ju hlav-
ný kaplán Armády Českej republiky pluk. Mgr. 
Jaroslav Kníchal. 

Pri príležitosti 166. výročia úmrtia Jána Ko-
llára sa 24. januára 2018 konalo za účasti 
konzulky slovenského veľvyslanectva v Pra-
he Zuzany Warderovej, spomienkové stret-
nutie pri Kollárovom hrobe na Olšanských 
cintorínoch, ktoré spoluorganizovala aj naša 
Spoločnosť. O Jánovi Kollárovi prehovoril 
predseda Spoločnosti M.R. Štefánika. Pri te-
jto príležitosti sme si položením kvetov uctili 
pamiatku nášho dlhoročného člena a funkci-
onára Ing. Vojtecha Vecána a tiež spomenuli 
našu členku pani Blaženku Urbanovú.

140. výročie narodenia slovenského poli-
tika a predsedu vlády ČSR Milana Hodžu si 
1. februára 2018 pripomenuli predstavitelia 
slovenského veľvyslanectva a slovenských 
spolkov v Prahe. Spomienku pri Hodžovej 
vile, dnes rezidencii luxemburského veľvy-
slanca J.E. Gérarda Philippsa, zahájil veľvy-
slanec SR v Prahe J.E. Peter Weiss, život a 

dielo Milana Hodžu predstavil Vojtech Čelko, 
predseda Spoločnosti M.R. Štefánika. Medzi 
prítomnými boli konzulka slovenského veľ-
vyslanectva Zuzana Warderová, predseda 
Svetového združenia Slovákov v zahraničí a 
riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír 
Skalský, Naďa Vokušová, šéfredaktorka ča-
sopisu Dotyky, Janka Haluková, tajomníčka 
Spoločnosti Jána Kollára, a ďalší.

Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. 
Štefánika sa konalo 21. februára 2018. Spo-
ločnosť má riadne registrovaných 44 členov 
a valného zhromaždenia sa zúčastnilo 20 čle-
nov a 7 hostí, medzi nimi riaditeľ Slovenského 
domu a predseda Svetového združenia Slová-
kov v zahraničí Vladimír Skalský, predsedníč-
ka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka 
Dotykov Naďa Vokušová, členka Komisie pre 
menšiny pri Magistráte hl. m. Prahy Magda-
léna Rychlíková, Helena Černá z Magistrátu 
hl. mesta Prahy, Jiří Riedl z Masarykovej spo-
lečnosti a Matúš Hornáček, predseda spolku 
Detvan. Na úvod predniesol doc. PhDr. Jan 
Galandauer, DrSc., prednášku Milan Ras-
tislav Štefánik a légie. Prednášku uviedol 
a prednášajúceho predstavil V. Čelko. Členo-
via Spoločnosti dostali dopredu elektronickou 
formou Správu o činnosti za uplynulý rok, 
ktorú pripravil predseda V. Čelko a výbor spo-
ločnosti. V. Čelko pripomenul hlavné udalosti 
a podujatia, ktoré spoločnosť pripravila: pred-
nášky, prezentácie nových publikácii, polože-
nie kvetov k soche M. R. Štefánika na Petříne 
a ďalšie. Správa vyzdvihla dobrú spoluprácu 
s ďalšími slovenskými spolkami v Prahe: so 
Slovensko–českým klubom, Obcou Slovákov 
v Českej republike, Kollárovou spoločnosťou, 
Historickou skupinou účastníkov SNP a Slo-
venským zborom ECAV. Pokračuje aj spolu-
práca s Masarykovým demokratickým hnutím 
a Masarykovou spoločnosťou - navzájom sa 
informujeme o svojich akciách a zúčastňuje-
me sa ich. Veľmi dôležitá je aj spolupráca so 
slovenskou Spoločnosťou M. R. Štefánika, 
v ich časopise Bradlo pravidelne uverejňu-
jeme informácie o našich podujatiach. Dalej 
bola prednesená správa o hospodárení, sprá-
va revízora a návrh programu na rok 2018. 
Všetky tieto dokumenty boli jednomyseľne 
prijaté. Valné zhromaždenie bolo ukončené 
neformálnou diskusiou a čašou vína.

Na konci marca 2018 si členovia Spoloč-
nosti M. R. Štefánika na Olšanských cintorí-
noch pripomenuli 20 rokov od smrti sloven-
ského hudobného skladateľa Dušana Pálku. 

Prvá zahraničná cesta nového premiéra SR 
Petra Pellegriniho viedla do Prahy a uskutoč-
nila sa v stredu 11. apríla 2018. Zavítal aj na 
Petřín a položil veniec k soche M. R. Štefáni-
ka. Pri tejto príležitosti sa stretol s krajanmi, 
členmi slovenských spolkov v Prahe - prí-
tomní boli členovia Spoločnosti M. R. Štefá-
nika, Spoločnosti J. Kollára, Obce Slovákov, 
predseda spolku Detvan a ďalšie významné 

osobnosti krajanského slovenského života v 
Prahe.

4. mája 2018 sa pri soche M. R. Štefánika 
na Petříne konala pietna spomienka pri prí-
ležitosti 99. výročia jeho tragickej smrti. Zú-
častnili sa jej predstaviltelia Parlamentu ČR 
(podpredsedovia Poslaneckej snemovny a 
Senátu), predstaviteľ Kancelárie prezidenta 
republiky, zástupcovia Armády ČR, Veľvysla-
nectva SR, Československej obce legionár-
skej, Masarykovho demokratického hnutia, 
Masarykovej spoločnosti, Spolku Detvan a 

nechýbali ani členovia Spoločnosti M. R. Šte-
fánika.
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika si pri-

pomenuli 90. výročie úmrtia spisovateľa, dra-
matika, lekára Martina Kukučína (17.5.1860 
– 21.5.1928) a položili kyticu kvetov k pamät-
nej doske na dome, kde žil počas štúdií na 
Lekárskej fakulte v Prahe.

Text a foto: Zuzana Bukovská

LISTY  Z  PRAHYLISTY  Z  PRAHY

Predseda Vlády SR na Petříne
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Býva dobrým zvykom raz za čas navštíviť svojich priateľov, či 
už vo sfére osobných alebo aj služobných  kontaktov. Stretnúť sa, 
porozprávať a pochváliť sa úspechmi a upozorniť na nedostatky, 
aby sa tomu priatelia vyhli. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 
má podpísanú dohodu s viacerými Spoločnosťami, ktoré sa snaží 
plniť, ale udržuje kontakty aj so Spoločnosťami, ktoré si vôbec ne-
vyžadujú ofi ciálne podpisy a dohody.

Společnost M. R. Štefánika v Prahe je jednou z takýchto orga-
nizácií, ktorej členovia pravidelne zavítajú na naše podujatia a my 
zase naopak – radi navštívime Prahu a stretneme sa s milými pria-
teľmi.

24. októbra 2017  sa členovia SR SMRŠ – J. Tatara, M. Gallová 
a B. Neumair – vybrali na takéto stretnutie k priateľom do ČR. Malo 
to aj istý ofi ciálny rámec, ale pre nás to bola cesta  už do predvia-
nočnej Prahy a na stretnutie sme sa veľmi tešili.

Keďže sme cestu absolvovali Brankovým autom, zastavili sme 
sa v Radošovciach pri pamätnej tabuli dr. Pajdušákovej a spomínali 
sme si na stretnutia s ňou… naša zastávka neušla pozornosti   jej 
rodákov.

Cesta do Prahy bola príjemná… čakal nás pamätný Strahov pod 
Petřínem a potom ružové sady priamo v areáli petřínskej hvezdárne, 
kde stojí aj socha M. R. Štefánika. Tu nás už čakali naši „hostitelia“ 
dr. Vojtech Čelko a Mgr. Zuzana Bukovská. Po krátkej prestávke 
a opätovných spomienkach na „dávnu“ Prahu sme položili veniec 
k soche a spomínali… Medzitým nás prišli pozdraviť aj naši ďalší 
dobrí známi Janka Haluková a Bohdan Kraus.

V neskorších popoludňajších hodinách sme sa zišli v erbovej 
miestnosti Slovenského domu, v sieni M. R. Štefánika, kde sa usku-

točnila moderovaná beseda ku knihe „Posol hviezdnych diaľav“  
s jej autorkou. Všetkých vzácnych hostí privítal riaditeľ Slovenské-
ho domu v Prahe  RNDr. Vladimir Skalský a potom už dr. Čelko 
bravúrnym spôsobom zvládal organizáciu podvečerného podujatia. 
Veľmi si vážime účasť členov S MRŠ – to množstvo slovenských, 
ale nielen slovenských záujemcov o Milana Rastislava. Napísať 
o každom jednom z nich, ktorý s nami chcel hovoriť, opýtať sa, 
podotknúť, či pripomenúť by bolo vari zdĺhavé… ale ceníme si  
zastúpenie veľvyslanectva SR v ČR, osobne predsedu Masaryko-
vho demokratického hnutia, ako aj  jeho členov,   priestor by som 
určite dala aj milej pani z Mělníka, ktorá nám chcela doplniť ešte 
nejaké zaujímavosti, mladých členov obnoveného Spolku Detvan, 
ale aj všetkých, v kruhu ktorých sme sa cítili naozaj veľmi dobre, 
ako doma. Dohodli sme ďalšie spoločné podujatie, ďalšie stretnutie, 

ktoré ešte prehĺbi vzťahy v jubilejnom roku 2018. Ak by sme dostáli 
aj ofi ciálnym hodnoteniam… spoločná večera dala veľkú bodku za  
prvým dňom nášho pražského pobytu.

 Druhý deň dopoludnia – 25. 10. – sme mali vyhradený stret-

nutiam a výmene skúseností s pracovníkmi sekretariátu Masaryko-
vho demokratického hnutia  a Československej obce legionárskej. 
Možno by sa zdalo, že je to formalita… ale vôbec to nie je pravda. 
Už len výmena materiálov a informácií s možnosťou návštevy ich 
podujatí hovoria o mnohom. Milé panie Nevyjelová a Ripová nás 
oboznámili s činnosťou a formou riešenia študentských podujatí 
(určite si musíme niečo od nich odpozerať) a pán Filip z ČsOL  nám 
priblížil prácu tejto organizácie. Nedá sa ale nespomenúť, že pri 
množstve fotografi í legionárov na stenách kancelárií, zástav a rôz-
nych  predmetov sme sa nestretli ani s jednou fotografi ou, nie to ešte 
s bustou  M. R. Štefánika. Pri všetkej úcte a pri všetkom ocenení ich 
veľmi záslužnej práce… toto absentovalo a nás to mrzí.

Ale každá cesta raz začína a raz aj končí. Aj náš dvojdňový praž-

ský pobyt sa pomaly chýlil ku koncu. Napriek tým  maličkým ne-
dostatkom sme odchádzali v dobrej nálade, s množstvom nápadov, 
ktoré by sme mohli aj my realizovať (a neodkopírovať), sme prišli 
do Piešťan. Aj touto cestou ďakujeme za milé prijatie a tešíme sa na 
osobné stretnutie na Slovensku. Pomyslenou bodkou nad i nech je 
naše spoločné konštatovanie: „naozaj sme boli u priateľov“.

- mg -
Foto: Z. Bukovská a B. Neumair

Boli sme u priateľov v Prahe

Pred sochou M. R. Štefánika na Petříne

Účastníci besedy ku knihe Posol hviezdnych diaľav.

Odovzdanie daru SMRŠ SR SMRŠ v ČR
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Zo stretnutí s priateľmi

  – Československá obec legionárska –   – Československá obec legionárska – 

Bachmač a Veľká Doč
(Ukrajina) 1918 – 2018

Na sté výročie významnej 
bitky československách légií 
v Rusku v Bachmači a oko-
lí usporiadala Českosloven-
ská obec legionárska (ČsOL)
v spolupráci s ministerstvom 
obrany Českej republiky ná-
rodnú púť na miesta bojov 
spojenú s odhalením nového 
pomníka padlým legionárom 
vo Veľkej Doči, Bachmači 
a okolí a s odhalením pamätnej 
dosky na budove železničnej 
stanici Bachmač Kiivskij. Čes-
kú delegáciu viedla ministerka 
obrany Karla Šlechtová a slo-
venskú generálporučík Ing. Pa-
vel Macko, zástupca náčelníka 
Generálneho štábu Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky. 
V delegácii ČsOL bol aj jej 
podpredseda, veterán druhej 
svetovej vojny plukovník v.v. 
Václav Kuchynka, bývalý 
príslušník 1. čs. armádneho 
zboru v ZSSR.

 Bitka pri Bachmači (7. – 
13. marca 1918) bola po Zbo-
rovskej bitke (2. júla 1917) 
jednou z najdôležitejších bi-

tiek čs. légií v Rusku a vďaka 
hrdinstvu jednotiek novout-
vorenej druhej divízie (6. a 7. 
strelecký pluk), 4. streleckého 
pluku z prvej divízie a časti 
1. záložného pluku, sa poda-
rilo pri ústupových bojoch 
úspešne navagónovať Čs. ar-
mádny zbor v Rusku, čím sa 
začala slávna anabáza čs. légií 
z Ukrajiny až do Vladivostoku.

Po boľševickej revolúcii 
v Rusku a uzavretí separátne-
ho mieru medzi Sovietskym 
Ruskom a Ústrednými moc-
nosťami v Breste Litovskom 
3. marca 1918 hrozilo Čs. ar-

mádnemu zboru v Rusku odre-
zanie a zajatie postupujúcimi 
nemeckými jednotkami, ktoré 
si zavolali na pomoc proti boľ-
ševikom ukrajinskí predsta-
vitelia. Vedenie čs. jednotiek 
rozhodlo preto o evakuácii na 
východ. V Bachmači (170 km 
na východ od Kyjeva) boli tri 
železničné stanice – nákladná, 
Kyjevská osobná a Libavské 
alebo Romenské. Bachmač 
bol dôležitým železničným 
uzlom odkiaľ viedli trate na 
sever, východ, západ i juhozá-
pad. Nemci mali nad čs. jed-
notkami veľkú prevahu, ale 
aj tak sa legionárom podarilo 
udržať Bachmač až do odcho-
du posledného čs. ešalónu 14. 
marca 1918. Pri Bachmači sa 
prvýkrát v légiách zapojili do 

bojov aj dôstojníci, ktorí do 
légií vstúpili so svojimi rak-
úsko-uhorskými hodnosťami 
a preto vzbudzovali aj nedô-
veru. V bojoch sa však plne 
osvedčili a získali si aj autoritu 
do budúcich bojov s boľševik-
mi. Rekvizíciami získali čs. 
legionári 50 lokomotív, 11 000 
vagónov a utvorili celkom 259 
ešalónov. Víťazstvo pri Ba-
chmači však stálo hodne obetí 
– celkom 85 legionárov pad-
lo alebo sa stali nezvestnými, 
ďalších vyše dvesto bolo rôzne 
zranených.

Medzi padlými vo Veľkej 

Doči bol aj Slovák, poručík 
Dušan Hatala z Prietrže pri 
Brezovej pod Bradlom.Spo-
lu so svojím bratom Milanom 
sa v roku 1916 dostali na vý-
chodnom fronte do ruského 
zajatia, ale nezávisle na sebe, 
lebo obaja boli na rôznych 
miestach. Nevediac o sebe 
obidvaja bratia vstúpili aj do 
československého dobrovoľ-
níckeho vojska. Milan Hatala 
bol jedným z prvých Slovákov, 
ktorí vstúpili do légií, Dušan 
v zajatí onemocnel, preto sa 
prihlásil až neskoršie. Milan 
Hatala bojoval 2. 7. 2017 aj 
v bitke pri Zborove a bol tam 
ranený. Obidvaja bratia sa 
v Rusku stretli a slúžili v 7. pe-
šom pluku „Tatranskom“. Bo-
jovali potom bok po boku vo 

viacerých zrážkach a v jednej 
bitke Dušan zachránil bratovi 
Milanovi dokonca život. Milan 
spomínal, že Dušan bol veľmi 
dobrým stratégom a preto ne-
chýbal pred útokom na žiadnej 
bojovej porade.

Dušan Hatala (mal už hod-
nosť práporčíka, posmrtne 
bol povýšený na poručíka, ale 
niekde sa uvádza aj údaj, že 
bol nadporučík) padol v rámci 
bojov pri Bachmači, konkrét-
ne v dedine Veľká Doč dňa 
10. marca 1918.

Viaceré opisy v memoároch 
našich legionárov sú svedec-
tvami o hrôzach vojny, ale zá-
roveň aj o hrdinstvách našich 
chlapcov, Čechov aj Slovákov. 
Takým prípadom bol aj Dušan 
Hatala. Jeho smrť opísal ruský 
legionár Mikuláš Gacek z Dol-
ného Kubína vo svojich „Sibír-
skych zápiskoch“ takto: „Bra-
tia naši, bratia! Padli ste i za 
nás mnohých. Svojou krvou ste 
vykúpili náš voľný odchod na 
Sibír a do Francúzska... Tam 
nám zostal i Dušan Hatala... 
Len nedávno ho boli v Bere-
zani povýšili na práporčíka. 
Keď prišiel medzi nás od I. 
divízie v starom, obšúchanom, 
dlhočiznom šineli s pridlhými 
rukávmi, s akýmsi plachým 
pohľadom belasých očí v oho-
renej tvári – veľmi nám impo-
noval. Čosi detsky úprimného, 
prostého, nežného bolo v cel-
kovom jeho zjave. I hovoril 
takým hrudným, tlmeným hla-
som. Ako rád sa porozprával! 
A keď hovoril o rozviedkach, 
o boji pod Zborovom, nikdy ne-
hovoril o sebe. Slovo „ja“ sa 
v jeho slovníku nevyskytovalo. 
V našej rote už nebolo miesta, 
zadelili ho do desiatej. No srd-
ce ho i potom ťahalo k nám. 
S obdivom nám rozprávali 
o ňom. Ako viedol svoju čatu 
pod Bachmačom na Nemcov... 

Slovenská delegácia vo Veľkej Doči.
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Pred útokom všade sháňal 
pušku, a keď nebolo zvyšnej, 
kdesi vypriadol sekeru... V ľa-
vej ruke revolver, v pravej se-
kera – tak sa prvý prebil pred-
nou líniou nemeckej obrany... 
Napravo – naľavo rozdával 
strašné údery ťažkou sekerou. 
A dostal sa až do dediny, no tu 
ho od chrbta prekvapil guľo-
met so strechy domu, klesol... 
A naši museli ustúpiť. Ani si ho 
nemohli pochovať...“2

Československá obec legi-
onárska odhalila v roku 1928 
– jubilejnom roku Českoslo-
venskej republiky, za ktorú aj 
Hatala položil svoj mladý ži-
vot  –  na jeho rodnom dome 
v Prietrži pamätnú dosku aj 
s reliéfom. Na tabuli bol text 
už len veľmi ťažko čitateľ-
ný. Uvádza sa tam: „V tomto 
dome sa narodil 1. decembra 
1893 DUŠAN HATALA. Pa-
dol ako nadporučík 7. Tat-
ranského pluku ruských légií 
u Bachmača v Rusku dňa 
10. marca 1918. Večné meno 
toho nech ovenčí sláva, kto 
seba v obeť svätú za svoj ná-
rod dáva.“4 Slúži ku cti oby-
vateľom Prietrže, že na svojho 
rodáka nezabudli a pred časom 
dali pamätnú tabuľu Dušana 
Hatalu obnoviť.

Pomník vo Veľkej Doči má 
špecifi ckú symboliku – jedna 
časť pozostáva z koľajníc, kto-
ré symbolizujú boje o železni-
cu, ich počet udáva počet pad-
lých legionárov a rôzna dĺžka 
koľajníc dĺžku ich služby v lé-
giách.

V rámci osláv bitky pri Ba-
chmači sa uskutočnil aj sláv-
nostný nástup 73. tankového 
práporu „Hanáckeho“ Armá-
dy ČR v Přáslaviciach, ktorý 
nadväzuje na tradíciu 6. stre-
leckého pluku Hanáckeho čs. 
légií v Rusku. Práve tento pluk 
sa v bojoch pri Bachmači pred 
sto rokmi vyznamenal, spolu 
so 7. streleckým plukom Tat-
ranským. Zatiaľ čo 6. pluk mal 
v medzivojnovom období po-
sádku v Olomouci, 7. pluk mal 
posádku v Nitre. V Olomouci 

tento pluk pripomína aj pamät-
ná tabuľa s postavou legionára 
v zimnej uniforme, v Nitre po 
7. pluku zostal len názov jed-
nej ulice.

Dôstojnú spomienku v Olo-
mouci uzavreli Bachmačské 
slávnosti, v rámci ktorých 
sa konala výstava, prednáš-
ky, premietanie dokumentov, 
ukážky legionárskej výzbro-
je a výstroja. Účastníci púte 
odovzdali mestu Olomouc pa-
mätnú stuhu venovanú ČsOL 
„Bachmač 1918 – 2018“ a prsť 
zeme z bojiska v Bachmači.

Škoda, že na Slovensku sa 
nikto nechopil tejto príleži-
tosti, aby si v Nitre, podobne 
ako v Olomouci, aspoň malou 
slávnosťou pripomenuli hr-
dinstvo a obete príslušníkov 7. 
streleckého pluku Tatranského 
– napríklad poručíka Dušana 
Hatalu alebo Silvestra Brnu, 
ktorí padli 10. marca 1918 vo 
Veľkej Doči. Na Slovensku je 
to tak…

Výročie hrdinstva
príslušníkov 1. čs. samo-

statného poľného práporu 
v Sokolove (Ukrajina)

Začiatkom marca (7. – 13.) 
2018  uplynulo 75 rokov od 
bojov 1. čs. samostatného poľ-
ného práporu s nemeckými 
jednotkami o Sokolovo. Pri 
tejto príležitosti usporiadala 
Československá obec legionár-
ska národnú púť na miesta bo-
jov, v ktorých sa bok po boku 
vyznamenali Česi a Slováci.

 Československí vojaci sa 
v Sovietskom zväze ocitli už 
v septembri 1939 ako prísluš-
níci tzv. Poľského legionu. Pod 
náporom útočiacich nemec-
kých vojsk ustupovali na vý-
chod Poľska, ktorý po 17. sep-
tembri 1939 obsadila sovietska 
Červená armáda. Česi a Slová-
ci z legionu v počte 798 boli 
internovaní 365 km východne 
od Moskvy v meste Oranky. Po 
vstupe ZSSR do vojny s Ne-
meckom a následnom podpí-
saní vojenskej dohody medzi 

československou a sovietskou 
vládou 18. júla 1941 nastali 
priaznivé podmienky na zalo-
ženie vojenskej jednotky. Or-
ganizačné práce v tomto sme-
re viedol plukovník Heliodor 
Píka z československej vojen-
skej misie v Moskve.

 Ako je známe, prvým po-
sádkovým mestom českých 
a slovenských vojakov sa sta-
lo priuralské mesto Buzuluk 
v západnej časti Orenburskej 
oblasti, kam počiatkom roku 
1942 prišla skupina 93 dôstoj-
níkov a poddôstojníkov a za-
čala budovať čs. jednotku. Po 
formálnom ustanovení jednot-
ky pod velením podplukovníka 
Ludvíka Svobodu sem prichá-
dzali ako dobrovoľníci Česi 
(medzi nimi veľa volyňských 
Čechov), Slováci a Rusíni, 
ktorí začali budovať ubytova-
cie kapacity a ďalšie potrebné 
zázemie pre výcvik. V polovici 
februára mal prápor už viac ako 
300 príslušníkov.Ich výcvik sa 
začal v polovici marca 1942. 
V lete pomáhali obyvateľstvu 
aj pri žatevných prácach. Dňa 
30. januára 1943 prápor odces-
toval vlakom na západ smerom 
k frontu. Prvé bojové nasa-
denie, skutočný krst ohňom, 
absolvoval prápor v bojoch 
o Charkov vo februári a marci 
1943. Mesto bolo oslobodené 
sovietskymi a našimi jednot-
kami 16. februára 1943, ale po 
nemeckej ofenzíve znovu pad-
lo do rúk fašistov. Tí sa v char-
kovskej nemocnici dopustili 
naozaj ohavného zločinu keď 
zavraždili okolo 900 ranených 
sovietskych i našich vojakov, 
ktorí nemohli byť evakuovaní. 
Tento vojnový zločin sa stal aj 
jedným z bodov obžaloby ne-
meckých predstaviteľov pred 
Norimberským tribunálom. 
Charkov bol o tri týždne znovu 
oslobodený a Nemci sa sústre-
dili proti Sokolovu na západ od 
Charkova. V tom čase už pre-
biehali intenzívne boje na rieke 
Mža a v okolí obce Taranovka. 
Časť československého prápo-
ru pod velením L. Svobodu, 

povýšeného už na plukovníka, 
mala brániť Sokolovo s úlohou 
zabrániť prechodu nemeckých 
tankov a pechote rieku Mžu 
v smere Sokolovo – Mirgorod 
a Sokolovo Arťuchovka.

Túto úlohu českosloven-
ské jednotky za cenu nema-
lých obetí aj splnili. V dňoch 
7. – 13. marca tu padlo alebo 
ich po zajatí Nemci zavraždili, 
88 Čechov a Slovákov. Z nich 
viacerí dostali in memoriam-
vysoké sovietske vyznamena-
nia. Zlatú hviezdu hrdinu So-
vietskeho zväzu udelili npor. 
Otakarovi Jarošovi, vôbec ako 
prvému cudzincovi v čase Veľ-
kej vlasteneckej vojny a takis-
to aj Leninov rad. Plukovník 
Svoboda dostal tiež Leninov 
rad a kapitán Bohumír Lenc – 
Lomský Rad Vlasteneckej voj-
ny I. stupňa. Ďalší príslušníci 
čs. práporu boli vyznamenaní 
Radmi červenej zástavy, Rad-
mi Veľkej vlasteneckej vojny, 
medailami Za odvahu, Čs voj-
novými krížmi a čs. medailou 
Za chrabrosť pred nepria-
teľom.

 Boje pri Sokolove z hľa-
diska celkového priebehu bo-
jov Veľkej vlasteneckej vojny 
neboli kľúčové, ale pre čs. jed-
notku a budovanie jej bojových 
tradícií mali obrovský význam. 
Húževnatá obrana Sokolova 
zdržala nemecké plány na do-
bytie Taranovky minimálne 
o dva dni. Prápor stratil vyše 
230 príslušníkov (padlí, ranení 
a nezvestní), ale zostal naďalej 
bojaschopný.

V Charkove a Sokolove sa 
pri príležitosti spomienok na 
tieto boje pred 75 rokmi usku-
točnili pietne akty a v Sokolo-
ve aj asi hodinová rekonštruk-
cia bojov. Českú delegáciu na 
akcii viedla ministerka obrany 
Karla Šlechtová a slovenskú 
generálporučík Ing. Pavel 
Macko, zástupca náčelníka 
Generálneho štábu Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky.

Text a foto: Ferdinand Vrábel
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Vážení  přátelé.
Již v roce 2014 vznikla v na-

šem Klubu Masarykova demo-
kratického hnutí Kopřivnice 
myšlenka, vyzdvihnout mimo-
řádné zásluhy Milana Rastislava 
Štefánika, které vedly ke vzniku 
samostatné Československé re-
publiky. Vše vyplývalo z pocitu, 
že se v České republice velmi 
málo zdůrazňuje, že T.G.Masa-
ryk by bez Edvarda Beneše a ze-
jména právě M.R.Štefánika, jen 
velmi těžce vybojoval politické 
rozhodnutí tehdejších mocnos-
tí souhlasit se vznikem nového 
státu uprostřed Evropy. Zejmé-
na Josef Adamec, amatérský 
historik a autor několika publi-
kací mapujících činnost TGM 
v našem kraji, si myšlenku vzal 
za své a začal komunikovat 
s přáteli na Slovensku. Chys-

tal se i domluvit podrobnosti 
na valné hromadě Společnosti 
M.R.Štefánika v Piešťanech 
v listopadu roku 2015, kde sou-
časně proběhlo odhalení pomní-
ku M.R.Štefánika.

Já a pan Adamec jsme se 
skutečně stali hosty této akce a 
velmi rádi jsme informovali o 
našich aktivitách na Moravě a já 
i o činnosti předsednictva MDH 
v Praze, kde jsem současně i 
jeho členem. K mé škodě mě 
při návratu zpět pan Adamec jen 
zběžně řekl o tom, že se rýsuje 
spolupráce s některými členy 
SMRŠ ohledně realizace památ-
níku M.R.Štefánika v Kopřivni-
ci. Opravdu ke škodě, protože 
než jsme se mohli sejít k po-
drobnostem, tento skvělý člo-
věk nás bohužel opustil, když 
podlehl zákeřné a velmi rychlé 
nemoci.

Nejen z úcty k Josefu Adam-
covi, ale hlavně kvůli samotné 
myšlence jsme se rozhodli po-
kračovat v její realizaci.

Spolu s předsedou našeho 
klubu Jaroslavem Šulou, jsme 
se v únoru letošního roku, opět 
v Piešťanech, setkali s paní 
Márií Gallovou a panem Jánem 
Tatarom, abychom se společně 
pokusili zjistit, co pan Adamec 
a s kým domluvil. Postupně 
jsme se dopátrali kontaktů a do-
jednali spolupráci, kterou jsem 
ihned po příjezdu začal rozvíjet. 
Ale velmi mile nás překvapili 
oba přátelé ještě na Slovensku. 
Uspořádali pro nás program, 
kde jsme navštívili památník 
M.R.Štefánika na Bradle a mu-
zeum architekta Dušana Jurko-
viče, který památník projekto-
val, ale jehož díla známe velmi 
dobře i na Moravě a to zejména 
jeho stavby na vrcholu Puste-
ven, nedaleko památné hory 
Radhošť.

S nadšením jsme taktéž 
shlédli výstavní síň věnovanou-
M.R.Štefánikovi v samotných 
Piešťanech a byli přijati primá-
torkou Brezové pod Bradlom, 

paní Evou Ušiakovou. Vše pro-
běhlo bohužel v rychlosti, ale 
i to stačilo k tomu, že se zcela 
určitě budeme vracet. Patří tedy 
obrovský dík paní Gallové a 
panu Tatarovi za vše, v čem nám 
pomohli a jak se nám věnovali.

Ostatně: v současnosti je rea-
lizace pamětní desky s plaketou 
M.R.Štefánika tak daleko, že 
její odhalení se na podzim to-
hoto roku stane s největší prav-
děpodobností skutečností. A my 
budeme moci pozvat na tuto 
událost přátele ze Slovenska 
zase k nám. Myslím a věřím, 
že se vše podaří a budeme moci 
alespoň tímto symbolickým 
způsobem Milanu Rastislavu 
Štefánikovi poděkovat za to, co 
pro nás udělal a obětoval.

Lubomír Sazovský
člen Klubu MDH Kopřivnice

člen předsednictva MDH Praha

Výstava
Nadácie M. R. Štefánika 

„Roky bojov, obetí a nádejí
1914 – 1920“

V roku 2015 pripravila Nadá-
cia M. R. Štefánika v spolupráci 
s Ústavom politických vied Slo-
venskej akadémie vied putovnú pa-
nelovú výstavu „Roky bojov, obetí 
a nádejí 1914-1920“, venovanú na-
stávajúcim jubileám, 100 rokov od 
prvej svetovej vojny, 100 rokov od 
vzniku a vystúpenia čs. légií, 100 
rokov od vzniku Československej 
republiky a 100 rokov od tragické-
ho skonu M. R. Štefánika. Výstava 
predstavuje na pätnástich paneloch 
spoločnú cestu slovenského a čes-
kého národa od Rakúsko-Uhorska 
po vznik spoločného štátu, Česko-
slovenskej republiky, v ktorej sa 
Slováci stali prvý krát v dejinách 

národom štátotvorným. 
Obsah výstavy charakterizujú 

názvy jej panelov:
1 - Prvá svetová vojna (1914-

1920)“
2 - Zahraničné akcie Slovákov 

a Čechov po vypuknutí prvej 
svetovej vojny

3 - Vedenie nášho zahraničného 
odboja a druhy našich légií

4 - Československá légia v Rusku
5 - Československá légia vo Fran-

cúzsku
6 - Československá légia v Talian-

sku
7 - Významní Slováci v čs. légiách
8 - Slováci v zahraničí aj doma 

v boji za samostatnosť
9 - Významné dokumenty o bud-

úcom československom štáte
10 - 28. október 1918 – vznik Čes-

koslovenskej republiky (ČSR)
11 - Zápas o územnú suvereni-

tu, o československé hranice 
a české pohraničie, vojna o Te-
šínsko a vojna na Slovensku

12 - Zabudnutá légia (?) v Rusku
13 - Osudy ČSR – prvého slobod-

ného spoločného štátu Slová-
kov a Čechov a vznik Sloven-
skej republiky 1.1.1993

14 - Vedúca osobnosť moderných 
slovenských dejín Generál 
PhDr. Milan Rastislav Štefánik

15 - Štefánikov podiel v boji Če-
chov a Slovákov za slobodu 
v rokoch prvej svetovej vojny.

Po ofi ciálnom uvedením výsta-
vy 25. júla 2015 v Múzeu M. R. 
Štefánika na Košariskách nasledo-
vali ďalšie expozície, v Kultúrnom 
dome Samka Dudíka na Myjave, 
ZŠ Dunajskej Lužnej, ZŠ M. R. 
Štefánika v Bratislave, v Národnom 
dome Štefánikovom v Brezovej pod 
Bradlom, ZŠ M. Hodžu a Evanje-
lickom lýceu v Bratislave.

 Expozície výstavy pokračovali 
v roku 2016 vernisážami v Sloven-
skej chemickej knižnici a Univerzit-
nej knižnici v Bratislave, Krajskej 
knižnici v Nitre, Múzeu rusínskej 
kultúry Slovenského národného 
múzea v Prešove, Štátnej vedec-

kej knižnici v Banskej Bystrici 
a Oravskej knižnice A. Habovštiaka 
v Dolnom Kubíne.  Nadácii M. R. 
Štefánika sa podarilo s s podporou 
Ministerstva obrany SR výstavu 
rozšíriť o multimediálnu verziu na 
CD s nahovorenými textami pa-
nelov a obrázkami. Táto forma sa 
stala obľúbenou najmä u škôl, kto-
ré majú možnosť tískať pomôcku 
efektívne využiteľnú na hodinách 
dejepisu.

Úsilie Nadácie M. R. Štefánika 
sa v roku 2017 sústredilo hlavne 
na prezentácie výstavy na školách 
východného Slovenska. Tak bola 
postupne výstava predstavená na 
Gymnáziu L. Slobodu v Humen-
nom, Gymnáziu Dr. C. Daxnera vo 
Vranove nad Topľou, Gymnáziu 
v Stropkove a Gymnáziu T. Vanso-
vej v Starej Ľubovni. Pre expozície 
v školách je zabezpečovaný bez-
platný komplexný servis pozostá-
vajúci z dovozu výstavy, montáže, 
vernisáže s prednáškou a diskusiou, 
demontáže a odvozu výstavy po 
ukončení, fi nancovaný z vlastných 
zdrojov Nadácie.  Okrem uvede-
ných škôl si mali možnosť výstavu 
prezrieť návštevníci Štátnej vedec-
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Z podujatí veľvyslanectva SR 
v Taliansku

11. apríla 2018 pripravil ZÚ SR v Ríme pri príležitosti Sto-
ročnice od ukončenia svetovej vojny aj 150. výročia  narode-
nia D. Jurkoviča pracovnú návštevu mesta Rovereto (region 
Trentino-Alto Adigel). V Roverete je pochovaných 151 česko-
slovenských legionárov a pamätník Ossario di Castel  Dante 
je považovaný za jedenz najväčších a najdôležitejších vojen-
ských pamätníkov. Dňa 11. apríla sa za úsilia veľvyslanca SR 
v Taliansku Jána Šotha, predsedu Nadácie Zvona padlých, bý-
valého senátora A. Robola a prezidenta Vojenského historic-
kého múzea v Roverete A. Miorandiho uskutočnila slávnostná 
inaugurácia výstavy autorky Doc. PhDr. A. Borutovej „Pocta 
obetiam. Vojenské cintoríny Dušana Jurkoviča“ v priestoroch 
Nadácie Zvon padlým. Výstavu, ktorá vznikla v spolupráci s 
MZV a EZ s HM SNM prezentuje dlhoročnú architektonic-
kú prácu D. Jurkoviča inštaloval ZÚ Rím svojpomocne. Po-
dujatie otvoril predseda Nadácie a pripomenul vznik Zvona 
padlým Maria Dolens zliatím vojnových zbraní – kanónov 
všetkých zúčastnených strán. Tento fascinujúci monument – 
najväčší plne funkčný zvon na svete – bol vytvorený v roku 
1924. Charakter výstavy a dôležitosti odkazu historickej pa-
mäte mladým generáciám priblížil prítomným hosťom Ján 
Šoth. Prezident Vojenského historického múzea A. Miorandi 
vyzdvihol dlhoročné priateľstvo a vôľu o zachovanie pamiat-
ky na československých legionárov. Múzeum na obdobie  ko-
nania výstavy vypožičalo bustu M. R. Štefánika, ktorú v roku 
2013 ZÚ Rím darovalo do zbierky múzea. Riaditeľ múzea C. 
Zadra uviedol, že aj v muzeálnych archívoch sa nachádzajú 
zmienky a informácie o Jurkovičových cintorínoch a vyjadril 
záujem o spoluprácu s HM SNM pri kompletizácii informač-
ného materiálu. Inaugurácie sa zúčastnili aj viacerí starostovia 
a primátori okolitých miest, zástupcovia provincie a miestne 
autority.  Exteriér komplexu Nadácie je zdobený 94 zástavami 
štátov sveta, ktoré podpísali mierové memorandum s Nadáci-
ou. Pri príležitosti podujatia boli položené vence v Pamätníku 
– pohrebisku Ossario di Castel Dante a k zástave SR, ktorá 
veje v priestoroch Nadácie na počesť podpísania Mierového 
memoranda.

Pri príležitosti  25. výročia vzniku SR bol 24. mája 2017 
ocenený v Ríme dlhoročný korešpondent talianskeho mien-
kotvorného denníka La Repubblica, pokrývajúci teritórium 
Strednej Európy Andrea Tarquini. Vyznamenanie ministra za-
hraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčá-
ka odovzdal novinárovi osobne veľvyslanec SR v Taliansku 
Ján Šoth, ktorý vyzdvihol jeho ľudský záujem o vývoj politic-
kého diania na Slovensku.

Z tlačovej správy ZÚ (Ľ. Šalvátová Baiocchi a P. Barteková) 

Z podujatí Veľvyslanectva SR
vo Francúzsku

Každý národ si musí pripomínať dôležité momenty svojej 
vlastnej histórie, aby mohol pochopiť a vážiť si, kam dospel 
a kde sa dnes nachádza. To platí dvojnásobne v roku, v ktorom 
si pripomíname 25. výročie slovenskej štátnosti, ale aj začiatok 
100-ročnej cesty Čechov a Slovákov za demokraciou. Konšta-
toval to dnes (31.5.2018) štátny tajomník MZV a EZ SR Ivan 
Korčok počas ceremoniálu, pri ktorom na záver svojej pracovnej 
cesty do Francúzska položil symbolickú kytičku vďaky k pamät-
nej doske M. R. Štefánika, umiestnenej v parčíku na rovnomen-
nom námestí v Paríži. „Len máloktorá osobnosť tak výrazne 
ovplyvnila naše moderné dejiny ako práve generál Štefánik. 
Zaslúžil sa nielen o vytvorenie nového povojnového spoločného 
štátneho útvaru Čechov a Slovákov, ale aj od jeho odkazu sa 
odvíjajú princípy , na ktorých je postavená naša dnešná diplo-
macia. Generál Štefánik si zaslúži naše uznanie“ povedal v tejto 
súvislosti I. Korčok.

– o –
…späť k Meudonu, ako odrazovému mostíku… Ten sa me-

dzičasom vďaka soche niekoľkonásobne vyššej tento postavou 
šťúply, ale duchom veľký Slovák stal pre slovenskú komunitu 
francúzskym „miestom pamäte“. Tam sa všetci, „ kto za pravdu 
horí“ stretneme aj tohto roku na deň a hodinu presne.

– o –
Dosiahnutú úroveň slovensko-francúzskych vzťahov v ste-

lesňujú ľudia z mäsa  a kostí. Dvom francúzskym osobnosti-
am odovzdal pri príležitosti 25. výročia vzniku SR v kontexte 
tak historických výročí, ako aj Dňa Európy dňa 14. mája 2018 
v priestoroch francúzskeho Senátu veľvyslanec  SR vo Francúz-
sku I. Slobodník  pamätné diplomy ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR za „mimoriadne zásluhy v rozvoji 
slovensko-francúzskych vzťahov.“ Ocenenými boli Hervé Mar-
seille – senátor, člen skupiny francúzsko-slovenského priateľstva 
v Senáte, bývalý primátor Meudonu a André Vantomme – býva-
lý senátor a bývalý predseda Skupiny francúzsko-slovenského 
priateľstva v Senáte. Pri odovzdávaní slovenský veľvyslanec 
vyzdvihol osobnú angažovanosť ocenených, osobitne pri podpo-
re spolupráce regiónov Slovenska a Francúzska a v konečnom 
dôsledku medziľudských vzťahov, ktoré sa javia ako účinný liek 
proti populistom, spochybňujúcim význam Európskej únie. Na 
slávnostnej ceremónii sa zúčastnil aj Christian Cambon – pred-
seda Komisie pre zahraničné veci, obranu a ozbrojené sily Sená-
tu FR a Georges Koch – prvý zástupca starostu mesta Meudon, 
kde aj zásluhou senátora Marseillea stojí socha M. R. Štefánika. 
Okrem diplomov odovzdal veľvyslanec SR oceneným aj strie-
borné pamätné euromince, vydané NBS SR pri príležitosti 25. 
výročia vzniku SR.              

     Inform.: internet

kej knižnice v Košiciach, bývalej 
Synagógy v Brezne, Posádkového 
domu v Trenčíne a Múzea dopravy 
v Bratislave. Výstava v roku 2017 
tvorila tiež sprievodné akcie úspeš-
nej jazdy Legiovlaku po Slovensku, 
v Slovenskom technickom múzeu 
v Košiciach a Železničnej stanici 
Zvolen.

Predstavovanie výstavy v slo-
venských školách pokračuje tiež 
v roku 2018. Po úvodnej vernisáži 
na ZŠ Tbiliská v Bratislave bola 
výstava postupne prezentovaná v 
školách stredného Slovenska, ZŠ 
Kysucké Nové Mesto, Gymnázium 
Bytča, ZŠ Lietava, Stredná prie-
myselná škola stavebná, Stredná 

odborná škola poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku a Gymnázium 
Varšavská v Žiline. Okrem škôl 
výstava stihla v prvom polroku ďa-
lej navštíviť Dom kultúry v Bytči 
a tvorila sprievodnú akciu ku kon-
certom Hudba v myšlienkach  Ma-
sarykových, v Zámku Topoľčianky 
a Obradnej sieni na Sliači. 

Význam výstavy bol ocene-
ný Uznesením vlády č. 282/2017, 
v ktorom bola zaradená medzi po-
dujatia pri príležitosti osláv dejin-
ných udalostí medzi Slovenskou 
republikou a Českou republikou 
v roku 2018.    

Pavel Šesták
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Veľké oslavy významnej Storočnice

4. mája 1918 sa v Ríme konala veľká slávnosť, na ktorej sa zúčast-
nil každý, kto v Ríme niečo znamenal. Dátum nebol vybraný náhodne 
– bolo to  na tretie výročie od vstupu Talianska do vojny po boku spo-
jencov tzv. Dohody. Pri veľkolepom pamätniku prvého talianskeho kráľa 
Vittoria Emanuela II. na Benátskom námestí odovzdával taliansky pred-
seda vlády Vittorio Emanuele Orlando bojovú zástavu československým 
légiám,  čím uznal existenciu ČSR ešte pred jej vznikom. Odovzdával 
ju priamo do rúk (vtedy) plukovníka Milana R. Štefánika, predstaviteľa 
Československej národnej rady. Zástavu od neho prevzal taliansky veli-

teľ  légií  Andrea Graziani, ktorý ju podal zástavníkovi so slovami“ Zá-
stavník pamätaj: buďto so zástavou alebo na nej!“ Zástavu vyšili rímske 
dámy podľa návrhu českého maliara Otakara Brázdu, ktorý bol vtedy 
ešte v internačnom tábore pre vojnových zajatcov. Slávnosti sa zúčastnila 
celá honorácia Ríma. Vláda, vrátane ministra zahraničia baróna Sidney 
Sonnina (ktorý dlho odolával naliehaniu Štefánika a odmietal súhlasiť 
s vytváraním légií z rakúsko-uhorských zajatcov českého a slovenského 
pôvodu),  diplomatický zbor, príslušníci talianskej šľachty a mnohí iní. 
Rečnil starosta Ríma knieža Prospero Colonna, predseda vlády, príspe-
vok mal aj americký veľvyslanec Thomas Nelson Page. V odpovedi na 
preslov predsedu vlády predniesol M.R.Štefánik veľmi emocionálnu od-
poveď, ktorou si okamžite získal srdcia všetkých prítomných. Noviny na 
druhý deň písali, že Štefánik sa v ten deň stal „ kráľom Ríma“.S bojovou 
zástavou odišli česko-slovenskí vlastenci do bojov na front.

Československý armádny zbor v Taliansku mal spolu 19.476 mužov, 
z toho 591 Slovákov.

Veľvyslanectvo SR v Taliansku v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR 
v Taliansku a sponzorujúcou talianskou organizáciou Assicurazioni Ge-
nerali, ktorý je dlhoročným podporovateľom všetkých iniciatív  veľvy-
slanectva s pripomínaním si hrdinských  činov československej légie v 

Taliansku, organizujú každý rok spomienkovú slávnosť na túto historicky 
významnú udalosť. Tohto roku, keďže išlo o storočnicu, boli oslavy uspo-
riadané vo väčšom rozsahu.

V dopoludňajších hodinách položili veľvyslanci SR a ČR – J. E. Ján 
Šoth a J. E. Hana Hubáčková – vence k pamätnej tabuli, umiestnenej – 
dočasne, lebo fasáda budovy, na ktorej je tabuľa inštalovaná je v rekon-
štrukcii a preto v Generali vyhotovili náhradnú tabuľu – vo vstupnej hale 
spoločnosti Generale. Podobne položili vence aj zástupcovia Spoločnosti  
M.R.Štefánika, Nadácie M.R.Štefánika a Československej obce legionár-
skej.

Pamätná tabuľa venovaná spoluzakladateľovi samostatného štátu Če-
chov a Slovákov M. R. Štefánikovi   je na budove Generali, na najstaršom 
rímskom námestí Piazza Venezia od roku 2004.

V  prestížnych priestoroch Spoločnosti Generali sa následne konal 
seminár na tému „Sto rokov od vzniku Československa – Česi a Slováci 
v meniacej sa  Európe“. Publikum zložené zo zástupcov diplomatické-
ho zboru v Taliansku, partnerov z talianskeho ministerstva, úradu vlády, 
ministerstva zahraničných vecí, akademických a historických kruhov, 
novinárov, reprezentantov Nadácie a Spoločnosti M. R. Štefánika, Čes-
koslovenskej obce legionárskej privítal na úvod zástupca Spoločnosti Dr. 
Daniele Di Loreto a veľvyslanci oboch diplomatických misií. Poduja-
tie  bolo poňaté nadštandardne – namiesto prednášok moderátor Andrea 
Tarquini, známy novinár talianskeho denníka La Repubblica, odštarto-
val živú diskusiu o politickom, historickom, hospodárskom, kultúrnom 
a spoločenskom vývoji oboch krajín v spoločnom štáte, ako aj v období 
po jeho rozdelení až po súčasnosť. Na  otázky rovnako znejúce pre oboch 
odpovedali riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek 
DrSc. a  Prof. PhDr. Ivo Šedivý CSc z Ústavu českej histórie na Filozofi c-
kej fakulte KU v Prahe, ktorým „sekundoval“ dr. Sergio Tazzer, novinár a 

taliansky historik, predseda Centra historickej dokumentácie o prvej sve-
tovej vojne. Do diskusie sa na koniec mali možnosť zapojiť aj účastníci 
seminára z publika. (K podujatiu sa vrátime ešte v nasledujúcom čísle).

Účastníkom boli distribuované kópie historických dokumentov štát-
neho archívu v Ríme, zachované z obdobia začiatkov histórie českoslo-
venského štátu, ktoré veľvyslanectvo získalo.

Účastníci si mali možnosť pozrieť slovenskú výstavu „Milan Rasti-
slav Štefánik – veľký slovenský a svetový diplomat“ a českú výstavu o 
vzniku Československa.

Na záver seminára Spoločnosť Generali inaugurovala preklad knihy 
talianskeho  autora Sergio Tazzera, do slovenčiny „Vlastenci alebo zrad-
covia – Milan Rastislav Štefánik a československá légia“, ktorú preložil 
Ing. Ladislav Koudelka DrSc., a  vydalo ju vydavateľstvo  Kanimex. Kni-
hu „pokrstili“ riaditeľ Spoločnosti Generali Holding Dr. Miroslav Singer, 
generálny riaditeľ Generali Poisťovňa Bratislava Dr. Roman Juráš a autor 
knihy Dr. Tazzer spolu s prekladateľom Ing. Koudelkom. „Verím, že je 
dôležité nezabúdať na minulosť, ale naopak si ju pripomínať. Mali by 

24. máj 1918 – R Í M – 24. máj 201824. máj 1918 – R Í M – 24. máj 2018

Historický záber zo 4. mája 1918

Časť delegácie zo Slovenska.

Položenie spoločného venca N MRŠ a S MRŠ k pamätnej tabuli.



BRADLO č. 75                                        strana č. 26

sme stavať na pevných základoch, ktoré nám zanechali naši predkovia 
a zároveň si vziať ponaučenie z prehreškov. Poisťovňa Generali sa roz-
hodla podporiť vydanie tejto knihy, pretože  Milan Rastislav Štefánik za-
nechal významnú stopu v našich dejinách a patrí medzi najvýznamnejšie 
osobnosti, ktorých odkaz je potrebné si pamätať“ – povedal  gen. riaditeľ 
Roman Juráš.

V popoludňajších hodinách priletel do Ríma minister obrany SR Peter 
Gajdoš, ktorý položil spolu s náčelníkom GŠ OS SR  genpor. Danielom 
Zmekom, predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anto-
nom Hrnkom, náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR genmjr.
Vladimírom Šimkom, riaditeľom VHÚ Dr. Miroslavom Čaplovičom a 
ďalšími členmi delegácie veniec prezidenta republiky a ministra obrany k 

Pamätnej tabuli, ktorá pripomína akt 
uznania Československa odovzdaním 
zástavy československej légie do rúk 
gen. M. R. Štefánika. Následne spo-
lu s veľvyslankyňou ČR sa zúčastnil 
spolu s ostatnými účastníkmi veľko-
lepých osláv slávnostnej ceremónie kladenia vencov k hrobu Neznámeho 
vojaka na Oltár vlasti, ktorý sa nachádza na Benátskom námestí. Na tom-
to podujatí sa zúčastnil za taliansku stranu náčelník GŠ OS gen. Claudio 
Graziano, zástupcovia desiatok talianskych vojakov – pozemných, ná-
morných, leteckých síl, polície, vojenskej hudby, čestnej stráže OS ASR, 

ktorí vytvorili špalier po celej výške majestátnych schodov Oltára vlasti, 
vedúcich k Pamätníku. Nesmieme zabudnúť ani na čestnú stráž OS A SR 
a mladých legionárov z ČsOL. Pôsobivý obrad sledovalo veľké množstvo 
rímskych občanov i turistov.  

Vyvrcholením dňa venovanému spoločnému výročiu Slovenskej a 
Českej republiky – 100. rokov od vzniku Československa – bol sláv-
nostný koncert v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme. Slávnostný 
koncert Československého komorného dua, ktoré tvoria manželia, kla-
viristka Zuzana Berešová /SR/ a huslista Pavel Burdych /ČR/ symbolic-
ky podporil myšlienku úvodného príhovoru veľvyslanca SR J. Šotha o 
významných spoločných historických medzníkoch oboch našich krajín a 
pretrvávajúcich vzájomných pozitívnych vzťahoch a konštruktívnej ko-

existencii v rámci spoločného Eu-
rópskeho domu. Milým potešením 
bolo  aj počuť  v závere koncertu 
zaspievať Maestra Dvorského v 
Taliansku. Pred koncertom odo-
vzdali predstavitelia Generali spolu 
s prekladateľom exemplár knihy 
S. Tazzera ako vďaku za prínos 
pre jej publikovanie v slovenčine. 
Súčasťou slávnostného večera bola 
aj inaugurácia výstavy MZV a EZ 
SR, MK SR, SNM a Spolku archi-
tektov Slovenska „Pocta obetiam. 
Vojenské cintoríny Dušana Jurko-
viča“, ako znak úcty významnému 
slovenskému architektovi, ale pre-
dovšetkým spomienke obetiam vo-
jenských konfl iktov ako memento 
budúcim generáciám.

Obidvom veľvyslanectvám – 
zo SR aj ČR – spolu s ich vynikaj-
úcim personálom, v spolupráci so 
Spoločnosťou Generali sa podarilo 
usporiadať naozaj dôstojnú oslavu 
storočnice udalostí, ktorá bola vý-
znamným medzníkom v histórii ro-
diaceho sa Československa. Účast-
níkom osláv zostane v pamäti ako 
nádherná spomienka na výrazný 
prejav taliansko-slovensko-českej 

spolupráce, vzájomnosti a priateľstva.

Z poskytnutých tlačových správ Veľvyslanectva SR  v Taliansku,
a príspevku L. Koudelku spracovala M. Gallová,

foto: L. Koudelka, P. Šesták, B. Neumair, A. Barát,V. Kampf 

Česko-slovenské zahraničné vojsko, ktoré 
sa vytvorilo v rokoch 1914 – 1918 (Čes-
ko-slovenské légie) pozostávalo z troch 
teritoriálnych zložiek: Ruskej légie, Fran-
cúzskej légie a Talianskej légie  Tieto čs. 
vojenské jednotky, ktoré vznikali postup-
ne a bojovali po boku spojencov z tábora 
Dohody, boli nevyhnutným predpokladom 
pre uznanie práva Čechov a Slovákov na 
vytvorenie spoločného samostatného de-
mokratického štátu – Česko-Slovenskej 
republiky.
  Talianska légia vznikala v poradí ako 

posledná – ofi ciálne – až od apríla 1918, 
ale zúčastnila sa v bojoch na rieke Piave 
a v oblati Gardského jazera a zohrala ne-
skôr aj veľmi významnú úlohu v bojoch o 
územnú integritu Československa v janu-
ári až júni 1919 najprv na Tešínsku v Za-
olší (oblasť Bohumína, Českého Tešína 
– a územia za riekou Olšou) a potom na 
Slovensku. V Talianskej légii bolo podľa 
slovenskej evidencie jej príslušníkov 591 
Slovákov. Medzi nimi boli významní pred-
stavitelia neskoršej československej diplo-
macie, armády alebo civilného života – Ján 

Papánek, Augustín Malár, Ján Imro, Rudolf 
Gábriš, Eduard Sadloň, Gustáv Koštial, Ján 
Žiak, Pavel Višňovský, Jozef Vaško atď.
  V Taliansku boli zajatci rakúsko-uhor-
skej armády českej a slovenskej národnosti 
postupne sústreďovaní do niekoľkých za-
jateckých táborov. Česi a Slováci sa do ta-
lianskeho zajatia dostávali v bitkách na rie-
ke Soča/Isonzo (1915 – 1917). Časť z nich 
prebiehala na taliansku stranu dobrovoľne, 
lebo nechcela bojovať za záujmy Rakúsko-
-Uhorska a Nemecka. Na konci roku 1917 
sa  počet zajatcov českej a slovenskej ná-

Prísaha Talianskej légie v Ríme 24. mája 1918Prísaha Talianskej légie v Ríme 24. mája 1918

Vittorio Emanuele Orlando o M. R. Štefánikovi povedal:
„Jeho pevná viera, ktorá nikdy nepoznala nerozhodnosť v dobách 

neistoty alebo skleslosť pri neúspechu,
bola absolútne čistá nielen v chápaní, ale i v prostriedkoch.“
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rodnosti v Taliansku odhadoval na 30.000 
osôb. Z táborov boli najvýznamnejšie San-
ta Maria Capua Vetere pri Salerne, kde sa 
17. januára 1917 vytvoril Československý 
dobrovoľnícky zbor s predsedom Janom 
Čapkom, ďalej Certosa di Padula, Fonte 
d´Amore pri Sulmone, Avezzano a ďalšie. 
O organizovanie českých a slovenských 
zajatcov sa zaslúžil predovšetkým spo-
mínaný sokolský funkcionár  Jan Čapek, 
ale aj Slováci Ján Papánek (1896 – 1991) 
z Brezovej pod Bradlom a Rudolf Gábriš 
(1889 – 1969) z Nového Mesta nad Váhom. 
Z Čechov a  Slovákov sa v prvej fáze zor-
ganizovalo niekoľko pracovných práporov 
(Battaglione di lavoro cecoslovacco), ktoré 
na rôznych frontoch pomáhali talianskym 
jednotkám pri hĺbení zákopových línií a 
stavbe opevňovacích zariadení.
  Prvými československými vojakmi na 
talianskej strane boli tzv. carzanci. Základ 
k budúcemu 39. čs. pluku – výzvednému 
položil rakúsko-uhorský dôstojník slovin-
skej národnosti nadporučík Ljudevit Pivko, 
ktorému sa podarilo dosiahnuť spojenie 
s Talianmi. Dňa 17. septembra 1917 v juž-
nom Tirolsku v údolí Val Sugana pri Carza-
ne sa pokúsil otvoriť rakúsko-uhorské línie 
talianskemu útoku. Akcia sa  nepodarila, 
ale polovica Pivkových vojakov sa napo-
kon dostala do talianskeho zajatia. Interno-
vali ich v pevnosti Forte Procolo pri Vero-
ne. Neskôr sa práve z nich sformovali prvé 
výzvedné oddiely. V januári 1918 povolilo 
veliteľstvo 6. talianskej armády vytvorenie 
zvláštneho výzvedného oddielu z českých, 
slovenských a juhoslovanských zajatcov. 
Bola to neskoršia 6. rota 39. výzvedného 
pluku a jej príslušníci boli vlastne prvými 
česko-slovenskými vojakmi v Taliansku. 
Vo Verone sa sformovalo 11 výzvedných 
hliadok organizácie „Reparto esploratori 
cecoslovacchi“, ktorej príslušníkov vysla-
li k talianskym jednotkám. V júni 1918 
boli roztiahnuté od švajčiarskych hraníc 
až k rieke Piave. Keďže poznali jazyk a aj 
spôsob organizácie rakúsko-uhorských 
jednotiek, vykonávali veľmi prospešnú 
výzvednú činnosť. Zúčastnili sa bojov na 
Cima Cadi, v údolí Val Concei, pri Gard-
skom jazere (Lago Di Garda), na Cima Tre 
Pezzi, pri Monte Val Bello, pri SanDone 
a na ďalších frontových úsekoch. Postupne 
sa sformoval 31. pluk (Perugia), 32. pluk 
(Assissi), 33. pluk (Foligno) a 34. pluk 
(Spoleto).
  Príslušníci Talianskej légie sa na boje 
s nepriateľom pripravovali veľmi zodpo-
vedne. Jeden z talianskych legionárov na to 
spomínal takto: „Obdrželi jsme nové alpin-
ské stejnokroje, a po úplném sestavení plu-

ku, byl jsem zařazen k 4. rotě kulometné. 
Po obdržení zbraní, cvičili jsme denně od 6 
hodin do 11 hodin dopol.  v  okolí Foligna. 
Odpoledne byla ponejvíce škola. Nejvíce 
obdivovali civilisté kulometčíky (Čechoslo-
váky), jak rychle a hravě si osvojují italské 
kulomety. Z toho měl báječnou radost náš 
velitel roty, Ital tenente De-Fanti. Kulo-
metčíci měli vždy mnohem více zaměstnání 
než u jiných rot, neboť v Itálii každý u této 
roty musel býti v obrane proti nepříteli úpl-
ně vycvičen.“
  Samotná organizácia čs. vojenských jed-
notiek, ktoré potom bojovali po boku ta-
lianskej armády, sa rozbehla po 21. apríli 
1918, keď plukovník Milan Rastislav Šte-
fánik (1880 – 1919) uzavrel s talianskym 
ministerským predsedom Vittoriom Ema-
nuele Orlandom (1860 – 1952) a minis-
trom vojny Vittoriom Italicom Zupellim 
(1859 – 1945) zmluvu medzi talianskou 
vládou a Česko-Slovenskou Národnou Ra-
dou v Paríži o zriadení samostatného čs. 
vojska v Taliansku. Zatiaľ čo úloha Tomá-
ša Garrigue Masaryka a Edvarda Beneša 
pri tvorbe čs. légií je všeobecne známa, na 
podiel Štefánika sa často zabúda. Česko-
slovenské jednotky podliehali talianskemu 
veleniu – ich hlavným veliteľom sa stal ge-
nerál Andrea Graziani (1864 – 1931).
  Čs. légia v Taliansku sa organizovala se-
verne od Ríma v kraji Umbria. Už v po-
lovici mája 1918 sa tu utvorila 6. divízia 
a neskôr ešte aj 7. divízia. Po slávnostnej 
prísahe v Ríme 24. mája 1918 odišli čs. 
jednotky na front pri Piave, kde sa zúčast-
nili bojov v oblasti Donna Di Piave. 

Svedectvo legionára Vladimíra Vaňka 
o prísahe v Ríme z jeho spomienok 

„Moje válečná odyssea“.
 Pred sto rokmi, v blízkosti rímskeho po-
mníka kráľa Viktora Emanuela II., zjedno-
titeľa Talianska, na mieste, ktoré je známe 
aj pod názvom Oltár vlasti, prevzal Milan 
Rastislav Štefánik z rúk talianskeho pre-
miéra Vittoria Emanuela Orlanda bojovú 
zástavu.
  Účastník slávnosti Vaněk to vo svojej 
knihe opísal slovami: „A onen slavný den 
svěcení československého praporu, na jaře 
1918, před pomníkem Viktora Emanuela, 
vystoupil [Štefánik] pevným krokem na es-
trádu. A ta jeho řeč! Ani jedno oko nezůsta-
lo suchým. Náměstí zachvělo se provoláním 
slávy a oči vojáků leskly se tak zvláštním 
leskem. Orlando sám zaslzel a otíral si ob-
ličej kapesníkem paní Brázdové.“

Ďalšie boje talianskych legionárov v Ta-

liansku a v Československu

V polovici augusta a v septembri 1918 bola 
6. divízia nasadená v oblasti Gardského ja-
zera a rieky Adiža v sektore Altissimo Di 
Nago, kde bol najvýznamnejšou  vojenskou 
udalosťou 21. septembra 1918 úspešný boj 
Čechov a Slovákov  o kótu 703 – Doss 
Alto (zákopy na Sasso Sega, kaverna Rossi 
a predsunutá pozícia Roncola – zákop smr-
ti). V októbri 1918 vnikli príslušníci 39. čs. 
pluku ako prví do Rovereta.
  Čs. armádny zbor, pozostávajúci zo 6. di-
vízie (31., 32. a 35. strelecký pluk) a 7. di-
vízie (33., 34. a 39. strelecký pluk), dvoch 
delostreleckých plukov a jazdeckého prá-
poru, sa začal presúvať – už pod velením 
nového veliteľa generála Luigi Giuseppe 
Piccioneho, ktorý vystriedal generála Gra-
zianiho – do Československa v decembri 
1918. Po krátkom oddychu v Českých 
Budějoviciach odchádzali jednotky ta-
lianskych legionárov bojovať na Těšínsko 
a neskôr na Slovensko. Na Těšínsku sa 
v bojoch od 23. januára 1919 zúčastnil 21. 
strelecký pluk Francúzskej légie a 33. a 35. 
strelecký pluk Talianskej légie pod velením 
podplukovníka Josefa Šnejdárka. Boje sa 
skončili československým víťazstvom 30. 
januára 1919. Dlhší a vážnejší bol vojen-
ský konfl ikt s Maďarskom, ktoré sa Slo-
venska nechcelo vzdať. Slovenské územie 
muselo byť preto vojensky obsadené. Po 
vzniku boľševickej vlády v Maďarsku 21. 
marca 1919 sa početnejšia a lepšie vyzbro-
jená maďarská Červená armáda pokúsila 
o ofenzívu na Slovensku. Po dočasných 
úspechoch však bola aj za účasti jednotiek 
6. a 7. divízie z Talianska  po ťažkých bo-
joch pri Zvolene, Banskej Štiavnici, Levi-
ciach, Komárne a Nových Zámkoch defi ni-
tívne porazená.
  Po vzniku Československa a vyhlásení 
mobilizácie sa sformovali ešte ďalšie prá-
pory, ktoré podliehali Veliteľstvu čs. do-
mobrany v Gallarate. Spolu tak vzniklo 
56 domobraneckých práporov so 60.000 
príslušníkmi. Z nich bolo asi 1.200 Slová-
kov, ktorých sústredili v 50. domobranec-
kom prápore. Domobranci sa začali vracať 
do vlasti od 2. apríla 1919 a časť z nich 
zasiahla do bojov s vojskami boľševickej 
Maďarskej republiky rád na Slovensku.
Sloboda Čechov a Slovákov a ich spoločný 
štát – Československo – tak vznikli  aj za 
výdatnej pomoci spojeneckého talianskeho 
národa, ktorému aj teraz po sto rokoch od 
tých prevratných udalostí ďakujeme za po-
moc a podporu v našom národnooslobod-
zovacom boji.

Ferdinand Vrábel
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Našli sme na internete -  prečítali sme  za vás – Našli  sme
* V súvislosti s rekonštrukciou 
okolia Mestského úradu v Želie-
zovciach, pri obnovení námestia 
sa naskytla možnosť inštalácie 
busty M. R. Štefánika. Napriek 
viacerým diskusiám, nakoniec 
bustu odhalili v septembri 2011. 
Busta zobrazuje generála vo 
francúzskej čiapke, vedľa na 
kamennej doske je jeho meno. 
Autom komplexu – busty a ka-

mennej dosky – je  Norbert Kelecsényi.
– o –

Od M. R. Štefánika sa učia politici už dekády. Čaru diplomacie, 
stratégie myslenia či zapálenia pre vec. Jeho osobu rešpektuje 
aj náš súčasný diplomat Ivan Korčok. Zverejnil fotografi u, na kto-
rej sedí vedľa neho. Išlo o fi gurínu, ktorá je súčasťou konventu 
o známych osobnostiach slovenskej a svetovej histórie. „Okrem 
diskusie na európske témy prinášame do slovenských miest aj 
rôzne sprievodné aktivity“ – napísal I. Korčok. Podľa jeho slov aj 
týmto netradičným spôsobom, prostredníctvom bábok význam-
ných osobností v životnej veľkosti sa dá informovať aj o našej 
histórii.

Plus jeden deň 13.4.2017
– o –

* Prvé československé známky boli vydané už 18. decembra 
1918. Nosným námetom boli Hradčany, navrhnuté a spracova-
né popredným českým výtvarníkom secesie Alfonzom Muchom. 
Jednotlivé nominály vychádzali  postupne v  priebehu 16 mesia-
cov. Bolo vydaných 26 hodnôt od 1 haliera po tisíc halierov. Naj-
skôr boli emitované známky bez perforácie, neskôr vo viacerých 
variantoch perforácie.
* Na poštu Piešťany boli prvé česko-slovenské známky dodané 
koncom prvého polroka 1919 – dovtedy boli používané známky 
Rakúsko- Uhorska.
* Koncom roka 1919 bola vydaná emisia známok „legionárske“ 
pri príležitosti 1. výročia vzniku republiky, ako prejav úcty a vďa-
ky legionárom, ktorí sa zaslúžili o vznik republiky.
* V marci 1920 boli vydané známky s portrétom prvého prezi-
denta republiky T. G. Masaryka k 70. narodeninám. Tu je zá-
rodok tradície vydávania portrétov prezidentov na poštových 
známkach, ktorá sa zachováva dodnes.
* Prvou československou známkou (bez rozdeľovníka) s vyob-
razením slovenských reálií bola známka znázorňujúca Oravský 
hrad v sedem známkovej emisii z 1.6.1926. V tom istom roku 
vyšla aj známka Tatry.
* Prvým Slovákom zobrazeným na poštovej známke bol Milan 
Rastislav Štefánik v rámci emisie Osobnosti v roku 1935.
* Z počtu 351 vydaných známok v rokoch 1918 -1938 malo vzťah 
k Slovensku celkom 19.
(Inf.: Mušinský Ladislav - Urminský Alexander: Piešťany v zr-
kadle poštovej histórie, 1.časť, vydala Slovenská fi latelistická 
akadémia 2013)

– o –
 
4. 12. 2015 odhalil minister obrany ČR Martin Stropnický pomník 
československých legionárov v japonskom hlavnom meste To-
kiu. Hrob na cintoríne Fuchu pripomina päticu legionárov (štyria 
Česi, jeden Slovák) ktorí zahynuli v japonských nemocniciach 

alebo na lodi pri návrate do samostatnej vlasti v rokoch 1918 
-1919. „Dejiny nie sú len historické fakty, ale predovšetkým osu-
dy ľudí. O niektorých vychádzajú rozsiahle vedecké monografi e, 
sú po nich pomenované ulice a námestia, po iných zostali len 
nápisy na vojnových hroboch. Dovoľte mi, aby som sa osob-
ne poďakoval všetkým, ktorí sa zasadili o to, aby mená piatich 
z nich, ktorí stáli pri začiatkoch československej štátnosti, bola 
vrátená histórii nášho štátu“ – povedal pri odhalení pamätníka  
minister obrany Martin Stropnický. Veľvyslanec Slovenska Mi-
chal Kottman pripomenul, že vojakov v Japonsku vtedy osobne 
navštívil generál Milan Rastislav Štefánik. Štyria legionári boli 
pôvodne pochovaní v spoločnom hrobe na cintoríne Aoyama, 
pomník ale v 20. rokoch minulého storočia niekoľkokrát zničilo 
zemetrasenie. V rámci úpravy cintorína v roku 1999 boli ostatky 
spopolnené a prevezené na katolícky cintorín Fuchu. Na pomní-
ku je aj meno  piateho legionára, ktorý zomrel na lodi Liverpool 
Maru pri návrate do  vlasti  a bol pochovaný v japonskom prísta-
ve Karatsu v júli 1919. Autorom  pomníka je akademický  maliar 
Pavel Holý z VHÚ.

– o –
Nepoznané epizódy zo života rodiny M. R. Štefánika

Priblížiť život rodiny slovenského velikána Milana Rastislava 
Štefánika bola hlavným cieľom podujatia „Ako sa žilo u Štefáni-
kovcov“. V Štefánikovom rodnom dome v obci Košariská  ho pri-
pravilo SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave.
Podľa kustóda múzea Davida Camacha sa návštevníci po ho-
dinových vstupoch zoznámili s nepoznanými epizódami zo ži-
vota národne uvedomelej rodiny Štefánikovcov. Prvý vstup pre 
záujemcov bol stanovený na 13.30 hodinu, posledný na 18.30 
hodinu.
„Pútavým rozprávaním matky Albertíny Štefánikovej a jej dcé-
ry Olinky sa mali možnosť účastníci preniesť do obdobia, kedy 
tu žila rodina prvého evanjelického farára v Košariskách Pavla 
Štefánika. Neopakovateľná atmosféra a zaujímavosti zo života 
Štefánikovcov si mohli účastníci vychutnať pri šálke bylinkového 
čaju z rodinnej záhradky Štefánikov cov“ – uviedol D. Camacho.

– o –

Udelenie ceny Louise Weiss za európsku žurnalistiku
Ministerka pre Európske záležitosti Nathalie Loiseau, dňa 27. 
marca 2018 odovzdávala cenu Louise Weiss za európsku žur-
nalistiku. Tento rok bolo ocenenie venované pamiatke a práci 
maltézskej novinárky Daphne Caruana Galizia, ktorá bola za-
vraždená 16. októbra 2017 a slovenského novinára Jána Kuci-
aka, ktorý bol zavraždený 25. februára 2018.
Cenu Louise Weiss založila v r. 2005 francúzska sekcia Aso-
ciácie európskych novinárov, s aktívnou podporou ministerstva 
Európy a zahraničných vecí a jej cieľom je podporovať noviná-
rov v ich hlbšom a pedagogickejšom rozpracovaní európskych 
otázok.
Cena je venovaná pamiatke novinárky a zanietenej Európanky 
Louise Weiss, ktorá presadzovala pilotné projekty za mier, fran-
cúzsko-nemecké zblíženie a európsku jednotu.
Tohtoroční laureáti :
• Kategória ‚reportáž‘: Charles Haquet za « Balkán, salafi stický 
tieň » (L’Express, máj 2017)
• Kategória ‘dešifrovanie’. Elisa Perrigueur za anketu « Pa-
ssage des mers » (Mediapart, 2017) ;
• Kategória ‘mladý novinár’: Joël Le Pavous za reportáž « Kom-
loska, maďarský daňový raj » (Sept.info, 2017)
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Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E
I oneskorené čítanie o jubilantoch Spo-

ločnosti M. R. Štefánika dáva príležitosti po-
zdraviť a poďakovať za všetko, čo pre po-
pularizáciu MRŠ a celej  Spoločnosti robíte. 
Podarilo sa Vám z časopisu urobiť „rodin-
ný“ časopis Spoločnosti. Tak sa dozvieme 
nielen odborné informácie o MRŠ a čes-
ko-slovenskom kultúrnom kontexte, ale aj 
o práci klubov, profi loch  ale tiež o nekroló-
goch osobností, ktoré S MRŠ vytvárali a vy-
tvárajú. Vďaka

Vojtech Čelko

Vážení a milí přátelé, připojuji se ráda k Va-
šemu oslovení, protože vzájemní vztah náš a 
Váš považuji za opravdu přátelský. Není to 
dojem jenom můj, ale nás všech, kdo se s 
Vámi občas setkávame v Praze nebo v Kop-
řivnici. Bylo nám moc milé, že jsme se mohli 
zúčastnit slavnostního uvedení knihy o M. R. 
Štefánikovi milou autorkou Máriou Gallovou. 
Přátelská beseda následujíci den v hotelu 
Legie pak přinesla mnoho nových informa-
cí o činnosti našich společností. Je pravda, 
že si dost informací přečteme v Bradle, ale 

ústní zdelení má svoji výjimečnost. Ďekuji v 
zastoupení pana profesora Halašky za milé 
pozvání na Slovensko. Jsem přesvědčena, 
že k setkání dojde a to možná už v roce 2018. 
Chceme se připojit ke Společnosti M. R. Šte-
fánika v Praze a absolvovat cestu po stopách 
tohto vynikajíciho státnika a spoluzakladatele 
ČSR. Snad se to podaří. Děkuji za publikace, 
které jste nám darovali. Zcela určitě budou 
zdrojem pro čerpáni poznatků o Dr. M. R. Šte-
fánikovi. S mnoha pozdravy a přáním všeho 
dobřého Jindřiška Nevyjelová.

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ

15.3.2018 – V priestoroch kaviarne 
La Musica v Piešťanoch odznela za 
veľkej účasti členiek Medzinárodného 
klubu žien – PIWC v Piešťanoch pred-
náška o „Osudových ženách Milana 
Rastislava Štefánika“, ktoré odprezen-
toval Ing. Ján Tatara.  Téma večná, ne-
konečná, vďačná a zaujímavá .... také 
boli hodnotenia účastníčok podujatia, 
ktoré prejavili veľký záujem o  pracov-
ný i osobný život  slovenského národ-
ného hrdinu.

19. – 23. 3. 2018 – Odbočka Spolku 
slovenských spisovateľov v spolupráci 
a Literárno-hudobným   múzeom  ŠVK  
v Banskej Bystrici v rámci XXII. ročníka 
Festivalu Literárna Banská Bystrica, 
venovanej  100.výročiu vzniku ČSR 
a 25. výročiu vzniku SR usporiadali  
19. marca spomienku na jedinečného 
slovenského spisovateľa Ladislava 
Balleka (1941 – 2014) o.i. aj čestné-
ho člena S MRŠ . Jedna veta z jeho 
esejí je dnes viac než aktuálna „Člo-
vek si z košatého stromu kultúry môže 
odtrhnúť len to ovocie, na ktoré ľudsky 
dosiahne...“

12. 4. 2018 – Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici usporiadala sláv-
nostné zhromaždenie pri príležitosti 
osláv 25. výročia Metodického centra 
UMB pre Slovákov žijúcich v zahrani-
čí pod  názvom „Korene a krídla“, kde 
sme sa mali možnosť stretnúť sa s ro-
dákmi z Dolnej Zeme (Báčsky Petro-
vec, Nový Sad,..) ktorých sme navštívi-
li prostredníctvom piešťanského klubu 
S MRŠ v uplynulých dvoch rokoch

19. 4. 2018 – Topoľčianky, pôvodne 
letné sídlo prezidenta Masaryka,pred-
náška predsedu klubu P. Uhlíka, číta-
nie z Hovorov s TGM od K. Čapka a 
organizačná príprava na zájazd;

14. 5. 2018 – žiakov a pedagógov 
ZŠ  Odborárska ulica v Bratislave, 
sprevádzal na Bradle Mgr. Peter Uhlík;   

22. 5. 2018 – navštívili Košariská a 
Bradlo učiteľky so žiakmi ZŠ Tilgnero-
vá ul. Bratislava,

2. 6. 2018 – gratulovali sme k 85. na-
rodeninám historikovi Janovi Tesařovi;

7. - 9. 6. 2018 – žiaci a učitelia ZŠ 
MRŠ Budimír absolvovali trojdenný 
pobyt v Štefánikovom rodnom kraji s 
programom, pripraveným dopravnou 
fi rmou Dekabus a Mgr. P. P. Uhlíkom 
(Nové Mesto n. V., Bzince pod Javori-
nou, Lubina, Javorina, Stará Turá, My-
java, Turá Lúka, Košariská, Brezová 
pod Bradlom, Bradlo, Branč, Sobotiš-
te, Senica, Hlboké);

8. - 10. 6. 2018 – spomienka na 130. 
výročie narodenia biskupa ECAV Sa-
muela Osuského v Národnom dome 
Štefánikovom a slávnostné služby Bo-
žie v evanjelickom kostole na Brezovej 
pod Bradlom;

100 ruží pre Štefánika
v rokoch 2019 – 2020

Pri príležitosti okrúhlych výročí Mila-
na Rastislava Štefánika –  100. výročie 
tragickej smrti a 140. výročie narode-
nia – navrhuje Spoločnosť Milana Ras-
tislava Štefánika vysadiť na Slovensku 
100 ruží  s menom Štefánik. 

Vysádzanie ruží Štefánik sa nám  
javí ako pomerne jednoduchá, ale  
celonárodne motivujúca a fi nančne 
nie veľmi náročná akcia. Ruža Šte-
fánik bola vyšľachtená v roku 1931 
šľachtiteľom Bőhmom – je to sadová 
(parková) ruža s červenofi alovým kve-
tom. Ruža by sa sadila na verejných 
priestranstvách, niekde na čestnom 

mieste, pri soche  M. R. Štefánika, ale 
aj pri soche, venovanej legionárom.  
Máme za to, že sadenie by malo mať 
slávnostný,spomienkový charakter za 
účasti členov Spoločnosti M. R. Šte-
fánika, ale aj iných sympatizantov, 
ideálne za účasti predstaviteľov miest-
nej samosprávy. Privítame aj záujem 
o sadenie ruží jednotlivcami do svojich 
záhrad – ale musia počítať s tým, že 
ako sadová ruža po viacročnom raste 
zaberie väčšiu plochu.

Realizácia projektu je zatiaľ „pod 
taktovkou“ Spoločnosti MRŠ – s tým, 
že je potrebné  zabezpečiť potrebný 
počet kultivarov, vhodných na výsad-
bu.

Harmonogram realizácie v skrátenej 
podobe:

• získanie povolenia miestnych 
úradov na vysadenie ruže,

• zistiť záujem miestnych klubov, 
zastupiteľstiev miest a obcí spojených 
so životom a dielom M. R. Štefánika, 
ev. jednotlivcov,

• na jar 2019 budú k dispozícii 3 ks   
kultivarov, ktoré sa vysadia v Košaris-
kách, Ivanke pri Dunaji a na Bradle. 
Potom na jeseň bude podujatie pokra-
čovať.

Váš záujem oznámte prosím mailom 
(po získaní povolenia) na adresu:

mrstefanik@mrstefanik.sk

Veríme, že podujatie bude mať 
dôstojný priebeh a prispeje do vienka  
ako jedno z krásnych a dôstojných ce-
loslovenských  podujatí, venovaných 
pamiatke  M. R. Štefánika.

Pavol Masaryk a Jolana Prochotská
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Slováci v československých légiách (1914 – 1917 – 1920).

Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV a Ústav politických vied SAV, 
2018. Venované pamiatke PhDr. Mariána Hronského, DrSc. (1940 – 
2012). Na vydanie pripravil Ferdinand Vrábel,  75 strán, fotografi e v 
texte. ISBN 978-80-224-1637-5.

  V rokoch 1914 – 1920 sa desaťtisíce Čechov a Slovákov ako 
legionári a dobrovoľníci so zbraňou v ruke pričinili o oslobodenia 
z Rakúsko-Uhorskej monarchie a o vznik svojho spoločného a demo-
kratického štátu – Československej republiky. Tento štátny útvar však 
nebol darom z nebies, ale musel byť vybojovaný za cenu mnohých 
obetí a strádaní príslušníkov Československých légií a českosloven-
ských dobrovoľníkov v bojoch po boku spojeneckých armád Dohody 
– Ruska, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie a USA v rokoch prvej 
svetovej vojny i po jej skončení.

 Pred piatimi rokmi sa uzavreli život a dielo významného sloven-
ského historika a politológa PhDr. Mariána Hronského, DrSc. (1940 
– 2012). Jeho posledným pracoviskom bol Ústav politických vied Slo-
venskej akadémie vied v Bratislave, kde zostala v rukopise jeho štúdia 
o Slovákoch v československých légiách. Vedenie ústavu sa rozhodlo 
uctiť si Hronského pamiatku vydaním tohto rukopisu, čím sa zapĺňa 
aj citeľná medzera v odbornej literatúre o prvom odboji a o Slovákoch 
v československých légiách. Hronského štúdiu dopĺňajú príspevky 
Miroslava Pekníka K slovensko-českým vzťahom pred vznikom Čes-
ko-Slovenska a Vladimíra Goňca Historik a politolog Marián Hron-
ský.

 V rokoch Veľkej vojny, ako sa vtedy prvá svetová vojna označo-
vala, bojovali bok po boku najuvedomelejší Česi a Slováci za svo-
ju slobodu a budúci štát, pre ktorý tisíce z nich priniesli aj najvyššiu 
obeť. Milan Rastislav Štefánik to počas svojej návštevy USA vystihol 
vo svojom prejave k americkým Čechom a Slovákom 16. septembra 
1917 v preplnenej Carnegie Hall v New Yorku: „Aj vy, americkí Česi 
a Slováci, musíte von z vášho pohodlia, musíte do zákopov, lebo odboj 
môže byť len takýmto pádnym argumentom účinne posilnený. Nemô-
žete čakať, aby iba Spojenci krvácali za našu slobodu. Bez dane krvi 
slobodu si nevydobyjeme. Svoj nárok na slobodu musíme si napísať 
vlastnou krvou tak, aby musel byť uznaný i pri zelenom stole.“[1]

 Česi a Slováci dosiahli svoju slobodu a svoj štát vznikom Česko-
slovenskej republiky 28. októbra 1918 vyhlásením Národného výboru 
československého v Prahe. K tomuto štátu sa spontánne prihlásili aj 
reprezentanti slovenského národa v Turčianskou Svätom Martine 30. 
októbra 1918 Deklaráciou slovenského národa. Dnešná Česká repub-
lika a Slovenská republika existujú vďaka využitiu jedinečnej histo-
rickej príležitosti v roku 1918, keď Nemecko a Rakúsko-Uhorsko boli 
porazené a Rusko sa nachádzalo v rozklade a porevolučnom chaose.

 Do prvého československého odboja v rokoch 1914 – 1920 sa 
zapojili aj tisíce príslušníkov slovenského národa a prispeli svojou 
účasťou, hrdinstvom a obeťami k dnešnej našej slobode a štátnosti. 
Zborník venovaný pamiatke Mariána Hronského je skromným, ale 
dôležitým príspevkom, pripomínajúcim spoločný boj Čechov a Slová-
kov v rokoch prvej svetovej vojny a aj slovenský podiel v ňom.

 [1] HONZA – DUBNICKÝ, Jozef. Zápisky legionára. Edične spra-
coval Ferdinand VRÁBEL. Banská Bystrica: PRO, 2014, s. 58.

Odporúčame  do  Vašej Odporúčame  do  Vašej 

pozornosti  nové  knihypozornosti  nové  knihy

Nová zaujímavá kniha o M. R. Štefánikovi
a československých légiách

V týchto dňoch sa našom 
knižnom trhu objavuje veľmi 
zaujímavá kniha talianskeho 
spisovateľa a historika Sergio 
Tazzera, ktorú v slovenskom 
preklade pod názvom „Vlas-
tenci alebo zradcovia, M. R. 
Štefánik e la Legione ceco-slo-
vacca „vydáva vydavateľstvo 
Kanimex.

V Taliansku nie je veľa auto-
rov, ktorí by sa ešte dnes veno-
vali prvej svetovej vojne a ešte 
menej tých, ktorí sa zaujímajú 
o úlohu M. R. Štefánika a čes-
koslovenských légií v tomto pr-

vom celosvetovom vojnovom konfl ikte. Sergio Tazzer patrí do dru-
hej skupiny spisovateľov a svojou poslednou knihou dokazuje, že 
je v tejto historickej oblasti ozajstným znalcom. Je priam obdivu-
hodné, ako sa mu podarilo zhromaždiť také množstvo informácií, 
historických detailov a takmer zabudnutých udalostí, roztrúsených 
po rôznych úradných dokumentoch, memoároch vtedy vedúcich 
politikov alebo historických dielach štúdiami v Sarvaši cez príchod 
do Prahy a jeho aktivity v spolku Detvan až po jeho historické roz-
hodnutie odísť do Paríža a pokúsiť sa preraziť tam.. 

Veľkú pozornosť venuje autor samotným začiatkom budovania 
légií vo Francúzsku od vzniku roty Nazdar už v roku 1914 cez prí-
liv dobrovoľníkov zo Spojených štátov (tiež za značného prispenia 
Štefánika), až po slávnostné odovzdanie bojovej zástavy prvým 
dvom čisto československým plukom v Darnley 30. júna 1918 
za prítomnosti tajomníka Národnej rady Dr. Beneša a vtedajšieho 
francúzskeho prezidenta Raymonda Poincaré. 

Kniha podrobne opisuje strastiplnú cestu legionárov cez nepri-
ateľské územie, keď bolo treba neustále zvádzať boje s miestnymi 
malými veliteľmi, lúpežnickými bandami a aj boľševickými sku-
pinami, ktoré chceli získať výzbroj a výstroj od dobre organizo-
vaných československých jednotiek.  Po mnohých peripetiách sa 
nakoniec podarilo dopraviť légie do Vladivostoku a po mori do 
Európy.

Poslednú kapitolu knihy autor nazval – ako inak – Posledný 
let. Poskytuje v nej zaujímavý pohľad na nešťastnú haváriu, kto-
rou skončil Štefánikov život a opiera sa pri tom najmä o výsledky 
talianskej vyšetrovacej komisie. Tá došla k názoru, že s najväčšou 
pravdepodobnosťou bola príčinou havárie porucha riadenia, spôso-
bená posádkou.

Kniha Sergia Tazzera „Vlastenci alebo zradcovia? (M. R. Štefá-
nik e la Legione ceco-slovacca)“ nie je len jednou z ďalších „štefá-
nikovských“ publikácií na knižnom trhu. Poskytuje veľmi hlboký 
a zasvätený, taliansky pohľad na vtedajšie udalosti a priam z nej 
dýchajú hlboké sympatie a obdiv autora k Štefánikovmu životu a 
dielu.

Vydanie knihy fi nančne podporila poisťovňa Generali, do slo-
venského jazyka knihu preložil Ing. Ladislav Koudelka DrSc.

Redakcia

Cena v kníhkupectvách 16,50 €, pre členov S MRŠ 14,– € pri ob-
jednávke poštou (dobierka + poštovné).
Objednávajte na adrese: koudelka.lad@stonline.sk
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23. januára 2018 v galérii Francúzskeho inštitútuv Bratislave 
bola otvorená výstava fotografi í „ Vznik československých légií“ 
prezentovaných pplk. Frédericom Gueltonom zo Sciences Po Pa-
ris ESM de Saint Cyr. Výstavu zostavili odborníci z francúzskej 
inštitúcie Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale 
(Misia k storočnici Prvej svetovej vojny), ktorá bola založená v 
roku 2012 s úlohou pripravovať a realizovať spomienkové progra-
my pri príležitosti Storočnice Prvej svetovej vojny výstava pred-
stavuje zatiaľ nepublikované fotografi e z francúzskych archívov a 
sprievodný text spoločne dokumentujú dôležité etapy formovania 
česko-slovenských jednotiek v krajine galského kohúta.

 Pplk. Fréderic  Guelton a  Michal Kšiňan Mas.PhD. z Histo-
rického ústavu SAV diskutovali v rámci prednášky „1917, Franc-
úzsko, svetová vojna a vznik československých légií“ o úlohe fran-
cúzskych légií a gen. Milana Rastislava Štefánika vo formovaní 
čs. légií v Univerzitnej knižnici.

Paríž, 30. 1. 2018
Štátny tajomník MZV a EZ SR Ivan Korčok 30. januára 2018  

v Paríži, spolu s českým a francúzskym partnerom uviedol rok 
spoločných spomienkových podujatí k 100. výročiu vzniku Čes-
ko-Slovenska. Francúzsko pri tejto udalosti zohralo počas  prvej 
svetovej vojny rozhodujúcu úlohu.

Program štátneho tajomníka sa začal spoločným obedom v síd-
le Ministerstva  Európskej únie a zahraničných vecí Francúzskej 
republiky, na ktorý ho spolu s jeho českým partnerom, štátnym 
tajomníkom Alešom Chmelařom pozvala delegovaná ministerka 
pre európske záležitosti FR Nathalie Loiseau. Po ofi ciálnych ro-
kovaniach o.i. aj o príprave návštevy E. Macrona na Slovensku v 
roku 2019, súčasťou programu bol koncert k 100. výročiu  vzniku 
Česko-Slovenska a 25.výročiu nadviazania diplomatických vzťa-

hov medzi SR, ČR a FR. Slávnostný koncert sa uskutočnil  na 
pôde historického sídla Československej národnej rady, hlavného 
orgánu zahraničného odboja v Paríži a otvorila ho Nathalie Loi-
seau. 

• Vedecká konferencia pod názvom „Republika Česko-Slo-
vensko (od monarchie  k vlastnému štátu, Ilúzie verzus rea-
lita“ sa konala v dňoch 17. - 19. apríla 2018 v Pálfyho paláci v 
Bratislave. Medzi prednášateľmi boli aj členovia S MRŠ.

• Výstava, ktorá mapuje život Čechov a Slovákov v spoločnom 
štáte – Československu – zobrazuje úspechy a radostné momen-
ty, ale aj krízy a ťažké chvíle vzájomného súžitia, ktorú za účasti 
slovenského prezidenta Andreja Kisku a premiérov Slovenskej a 
Českej republiky Petra Pellegriniho a Andreja Babiša otvorili 26. 
apríla  2018 na Bratislavskom hrade dáva návštevníkom možnosť 
vidieť exponáty, aké na Slovensku ešte nikdy neboli vystavova-
né. „Kolegovia z Národného múzea z Prahy a Slovenského ná-
rodného múzea (SNM) v Bratislave pracovali na príprave tejto 
výstavy nepretržite skoro dva roky. Výstava má priblížiť dejinné 
udalosti, zvraty, ale aj bežný život za sto rokov od vzniku spo-
ločného štátu,“  povedal riaditeľ Vojenského historického ústavu 
(VHÚ) Miloslav Čaplovič. Expozícia podľa neho nebola riešená 
chronologicky, ale tematicky a jeho ústav na ňu prispel exponát-
mi z bezpečnostnej oblasti. Na Slovensku si ju návštevníci môžu 
pozrieť do konca septembra, potom sa premiestni do Historickej 
budovy Národního muzea v Prahe.

• K 100. výročiu vzniku Československa sa pripravuje DVD 
„Svetlé miesto“ od režiséra Dušana Trančíka, ktoré vychádza v 
koprodukcii RTVS a Film Park Bratislava.

Pred spomienkou na 100.výročie vzniku Československej republiky

Objednávku adresujte redakcii časopisu Bradlo. Objednávku adresujte na tel. číslo:
0948 401 077, cena 1 výtlačku je 12 eur.

Ospravedlnenie
a oprava:

V Bradle č. 74/2017 na 

str. 10 v článku „Odhale-
nie pomníka generálovi 
Malárovi“ v príhovore Ing. 

Svetozára Naďoviča si pro-

sím opravte správne vetu: 

„Osvedčil sa v bojoch ako 

dôstojník proti rakúsko-

-uhorskej armáde v roku 

1918 a maďarským boľše-

vikom na Slovensku v roku 

1919“.

Za chybu sa autorovi aj 

čitateľom ospravedlňuje-

me.
- r -
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Naši jubilanti
JUBILEUM EVKY GROH

                
Jedinečná osobnosť, patriaca k jadru 

Spoločnosti Milana Rastislava Štefáni-
ka Ing. Eva Groh sa dožila 11. februára  
75-ich rokov. Starším členom  Spoloč-
nosti  osobne známa, mladším ju pri jej  
sedemdesiatinách priblížil a ocenil „ par 
excellence“ vážený pán Uhlík. My  vý-
chodniari máme také privilégium byť 
naďalej v jej blízkosti a dvere k nej sú 
vždy otvorené dokorán.

 Pred desiatimi rokmi, keď som 
vstúpila do S MRŠ, dostala som sa v Ko-

šiciach do dobre fungujúceho, Evkou Groh vedeného, početného 
spoločenstva spriaznených duší. Tešila som sa na každé stretnutie. 
Na zájazdoch, kde súčasťou perfektnej organizácie bola disciplína 
a zároveň rodinná atmosféra som poznávala Evku v akcii. Spoloč-
ným zájazdom vďačím za obohatenie môjho života o vzťahy so 
vzácnymi ľuďmi, ktoré čas nemení – sme svoji.

 Evka  zo zdravotných dôvodov postupne odovzdávala niekto-
ré povinnosti mladším a pred pár rokmi vznikol v Košiciach ofi ci-
álny klub  S MRŠ pod vedením Daniely Hricovej. Pre pohybové 
obmedzenia Evka už necestuje, jej aktivity však neochabujú. Cez 
materinský jazyk – nemčinu a kredit v cudzine je veľkou pomo-
cou  organizátorom zájazdov. Žije v láskavom rodinnom prostre-
dí a početným návštevníkom rozdáva z darov  zhora nadelených. 
Zbiehame sa k nej z každej strany ako včielky do úľa. Som s ňou 
skoro v dennom styku, prežívame spolu dobré i zlé. Pre mňa je 
príkladom radostného kresťana. Jej vyrovnanosť s ťažkými život-
nými údelmi vychádza z pevného zakotvenia vo večnej pravde. 
Bremená, odovzdané do Božích rúk oslobodzujú človeka od stra-
chu a sebaľútosti. Nie sú to slová, ale nefalšovaný, vždy prítomný 
úsmev na Evkinej tvári, ktorý svedčí o živej viere, žitej v reálnom  
svete. A z toho zdroja rozdáva plným priehrštím.

Drahá naša Evka, nech sa naplnia početné úprimné blahopri-
ania k polojubileu v ďalších rokoch Tvojho života. Priateľstvo s 
Tebou je darom pre nás všetkých. Veľká vďaka!

Zlata Šallingová
 --- 0 ---

Doc. Ing. Milan PIVOVARČI, CSc.

Narodil sa 06. 04. 1938 v Mýte pod 
Ďumbierom.

Povolaním hutnícky inžinier. Na-
posledy pracoval ako vysokoškolský 
učiteľ na Technickej Univerzite v Ko-
šiciach a STÚ Bratislava – MtF Trna-
va – detašované pracovisko v Brezne. 
V dôchodkovom veku sa angažuje 
v zborovom speve, ako aktívny člen OZ 
Kresťan Brezno, ktoré usporadúva bene-
fi čné koncerty a koncerty sakrálnej hud-
by doma i v zahraničí, veľmi si vážime 

jeho dokumentaristickú činnosť zo všetkých významných poduja-
tí, ktoré sa konajú vo verejnom živote mesta Brezna a Miestneho 
klubu M. R. Štefánika v Brezne. Blahoželáme.      Milan Kováčik

Kardiológ Igor Riečanský osemdesiatnikom
                         

Univerzitný profesor MUDr. Igor 
Riečanský  DrSc, sa dožil v máji vý-
znamného životného jubilea, ku ktorému 
mu srdečne blahoželáme. Hoci prišiel na 
svet v meste na Dunaji, za svoju pova-
žuje Brezovú pod Bradlom, matkino 
rodisko, kde bol krstený, konfi rmova-
ný, vychodil meštianku, prežil detstvo i 
mladosť  a rád sa sem naďalej  vracia.   
Gymnaziálne štúdium začal v Myjave 
a ukončil maturitou v Bratislave. Le-
kársku fakultu Univerzity Komenského 

(LFUK) absolvoval v rokoch 1955-1961.     
Jeho profesionálna  dráha na poli medicíny je naozaj veľmi 

rozsiahla: bol sekundárnym lekárom interným ašpirantom na Ka-
tedre experimentálnej patológie LFUK,  pracoval na I. detskej kli-
nike, na II. internej klinike LFUK, od roku 1979 sa jeho pracovis-
ko stalo súčasťou novovytvoreného  Ústavu kardiovaskulárnych 
chorôb, teraz Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, 
kde až do mája 2008 bol prednostom  Kardiologickej a angiolo-
gickej kliniky. Postupne bol kandidátom lekárskych vied (CSc.),-
neskôr  docent vnútorného lekárstva, v roku 1995 vedecko-peda-
gogickú hodnosť profesora vnútorného lekárstva.      

Ako pedagóg bol v rokoch 1979 - 2008 vedúcim Katedry kar-
diológie a  angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej 
univerzity (SZU), ako prednášajúci profesor  do roku 2015.       

V rezorte zdravotníctva zastával mnohé významné funkci-
e:hlavný odborník pre kardiológiu, člen Predsedníctva  Vedeckej 
rady MZ SR, člen kolégia ministra, poradca prezidenta SR pre 
zdravotníctvo a mnohé iné.

Z jeho študijných pobytov v zahraničí treba spomenúť Mosk-
vu, Tbilisi, Gőteborg s praxou na kardiologickom oddelení, ako 
prvý Slovák so štipendiom Švédskej kráľovskej kardiologickej 
nadácie, i ďalšie krátkodobé pobyty na viacerých svetovo uzná-
vaných univerzitných pracoviskách. V rodinnom živote je otcom 
dcéry  Evy (etnografky) a syna  Igora (lekára), teší sa z troch vn-
účat.

Profesor Riečanský má za sebou neskutočne rozsiahlu odbornú  
činnosť, ocenenú mnohými poctami, vyznamenaniami, čestnými 
členstvami v domácich ako aj zahraničných lekárskych spo- loč-
nostiach ( Česko, Maďarsko a Chorvátsko).  Najviac si cení štátne 
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, ktorý mu  odovzdal 
prezident SR v roku 2008, Striebornú medailu Univerzity Karlo-
vej         Praha, udelenú v Karolíne (2007) a  Niederlandovu čestnú  
cenu  za celoživotné dielo (2013), ako najprestížnejšie ocenenie  
od Slovenskej lekárskej spoločnosti.                                                                                 
Čo sa týka ďalšej  spoločenskej činnosti, bol po novembri 1989 
medzi iniciátormi vzniku Spoločnosti M. R. Štefánika , dlhoroč-
ným členom jej výboru a začas aj jeho podpredsedom, dnes  čest-
ným členom. Rád spomína na obnovenie  celoštátnej (vtedy ešte 
československej) spomienkovej slávnosti na Bradle v roku 1990, 
dôstojné uctenie Štefánikovho odkazu a diela, ale aj zásluh ďal-
ších jeho rodákov, demokratov Dušana Jurkoviča, Štefana Osus-
kého, Jána Papánka, Ivana Markoviča... Viac rokov bol aj členom 
Predstavenstva  Nadácie M. R. Štefánika a v Predsedníctve Hel-
sinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.                                         
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Jeho rodinná a rodová história, s celou plejádou zaslúžilých 
osobností po praslici i po meči, je taktiež obdivuhodná, preto ani 
nie je prekvapením, že profesor Riečanský ako jej dedič a pokra-
čovateľ, vyrástol v  lekársku osobnosť európskeho formátu. Hlav-
ne však, že  50 rokov ako učiteľ odovzdával  vedomosti a skúse-
nosti svojim študentom, z ktorých mnohí úspešne pokračujú na 
našich či zahraničných klinikách. Jeho odborná zaangažovanosť 
vyústila pred rokmi aj do nominácie na štátneho tajomníka Minis-
terstva zdravotníctva SR, čo vzhľadom na  rodinnú situáciu (úmr-
tie manželky), ale aj pre   nežičlivosť  a intrigy okolia, neprijal. 
Nad všetkou neprajnosťou, ale i nechýbajúcou svetskou slávou,  
však vyčnieva jeho povesť citlivého človeka a obetavého lekára, 
čo  si overili aj autori tohto článku ako  pacient v bratislavskom 
Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. 

Náš Jubilant bol a honorárne i ostáva kardiológom so srdcom 
humanistu. Aby ho mal stále na správnom mieste, k tomu mu pra-
jeme dobré zdravie, radosť i pohodu v rodine.

 
Peter Pavel Uhlík a Ján Tatara

NIELEN  UČITEĽ,  ALE AJ PRIATEĽ

Mala som trinásť rokov a chodila 
som na Gymnázium Viliama Paulinyho 
- Tótha v Martine. Jedného septembro-
vého dňa som po vyučovaní zašla do 
areálu fyziky a nesmelo som zazvonila. 
Prišiel mi otvoriť vysoký učiteľ s bie-
lymi vlasmi, orlím nosom a hromovým 
hlasom. Vždy som pred ním mala re-
špekt, zo začiatku až trochu strach. Po-
tichúčky a trochu nesúvisle som začala 
vysvetľovať, že som sa prišla prihlásiť 
do fotografi ckého krúžku a klubu astro-

nómov. Učiteľ mi dal ruku okolo ramien a vľúdne povedal: „Poď. 
Čakal som, že prídeš.“ Tak nejako sa začala moja spolupráca s 
pánom profesorom Ivanom Šabom.

Viem, že podľa pravidiel by sa mal slovom „profesor“ označo-
vať len človek s akademickým titulom prof. Na martinskom gym-
náziu ale bolo zvykom hovoriť tak stredoškolským učiteľom a te-
raz by som sa už ťažko preorientovala. Profesor Šabo bol navyše 
v Martine tak známy pod týmto označením, že aj v telefónnom 
zozname mu titul PaedDr. vymenili za prof. Nečudo, veď s mier-
nym zveličením možno povedať, že učil fyziku polovicu Martin-
čanov. Môj otec, absolvent martinského gymnázia, mi rozprával o 
tom, že na Šabovych hodinách bývala taká disciplína a poriadok, 
že bolo počuť aj zívajúcu muchu na okne. Istá učiteľka hudby 
zase svätosväte tvrdila, že keď raz ako študentka prišla do školy s 
nechtami nalakovanými priesvitným lakom, profesor Šabo jej ho 
zoškriabal šrobovákom. A iná pani, dnes ekonómka, mi povedala, 
že ak sa jej snívajú zlé sny, sú spravidla spojené s hodinou fyzi-
ky. To asi neznie lichotivo. Lenže pri to všetkom mi tí istí ľudia 
povedali, že Šabo býval síce tvrdý, ale vždy férový… a že fyziku 
ich naučil tak, že aj študenti Matematicko-fyzikálnej fakulty si s 
ňou aspoň po celý prvý ročník vystačili. Myslím, že veľa ďalších 
ľudí mu vďačí za mnoho ďalšieho pekného, ale to už by som rada 
napísala trochu chronologickejšie.

Ivan Šabo sa narodil před 80 rokmi v Zlatých Moravciach 
ako najstarší zo štyroch detí. Jeho detstvo poznamenali neľahké 

vojnové roky spojené i s takými udalosťami ako bombardovanie 
Moraviec. Doba vtedy bola celkom iná ako dnes. Po absolvova-
ní gymnázia sa Ivan Šabo dostal na Vysokú školu pedagogickú v 
Bratislave na odbor Fyzika - matematika. Rodičia ho mohli len 
veľmi málo fi nančne podporovať a tak sa Ivan pretĺkal sám.  O 
tom, ako privyrobiť a nezaťažiť rodičov často rozprával  na spo-
ločných stretnutiach, ktoré boli zaujímavé a pre nás niekedy ne-
skutočné; veľa práce, ale už mej pláce…. Po skončení školy učil 
Ivan na vrútockom a neskôr na martinskom gymnáziu.

Hlavný prínos Ivana Šaba ale zrejme spočíva vo vyučovaní 
fyziky. Za dlhé roky pôsobenia na Gymnáziu Viliama Paulinyho - 
Tótha v Martine vybudoval fyzikálny areál, kde sa vyučovalo na 
špičkovej úrovni, škola bola dokonca dávaná za vzor v celoštát-
nom meradle. Založil celoslovenský seminár pre učiteľov fyziky 
pod názvom „Vanovičove dni“, podieľal sa na tvorbe učebníc, 
vytvoril systém praktických cvičení, vymýšľal a zavádzal nové 
pomôcky, venoval sa činnosti v Jednote československých mate-
matikov a fyzikov. Popri tom sa venoval (a venuje) mnohým ďal-
ším koníčkom, ku ktorým viedol aj študentov: fotografi a, bicykel, 
elektrotechnika, všemožné stavebnice od origami po lego, vinica 
a záhrada, zbieranie známok, práca pre Klub priateľov Milana 
Rastislava Štefánika a Tomáša Garriguea Masaryka, ale hlavne a 
predovšetkým astronómia. Na sklonku socializmu dostala škola 
za odmenu možnosť vybudovať ďalší odborný areál a zásluhou 
Ivana Šaba sa rozhodlo, že ním bude astronomická pozorovateľňa. 
Nežná revolúcia paradoxne dosť zbrzdila tento projekt, ale v roku 
1998 sa predsa podarilo pozorovateľňu dostavať. Od mája 2002 
táto pozorovateľňa nesie meno Milana Rastislava Štefánika.

Pán profesor Šabo je dnes dôchodcom, ktorý ani chvíľku ne-
zaháľa. Už neučí v škole, ale o to viac sa venuje škôlkárom a žia-
kom základných škôl. Ten istý človek, na ktorého hodinách bolo 
niekedy počuť muchu na okne zívať, dnes pripravuje fyzikálne 
programy plné zábavy, smiechu, napätia a poznávania radostnou 
formou. Tvrdí, že fyzika nemá byť aplikovanou matematikou a 
túto myšlienku zasieva do hlavičiek mnohých detí. Verejnosti ka-
ždý štvrtok ukazuje krásy nočnej oblohy a nevzdal sa ani mno-
hých ďalších koníčkov. Okrem toho  akoby „šéfoval“ – ale to on 
tak vôbec neberie – skupine starších záujemcov o históriu. Vedie  
Klub priateľov TGM a MRŠ a usporadúva pre záujemcov před-
nášky týkajúce sa  histórie Československa. Skrátka polyhistor. 
Prajme mu i naďalej pevné zdravie a mnoho radosti z dobre vyko-
nanej práce. Pán profesor, Ad multos annos

Mária Navarrová

B L A H O Ž E L Á M E

MILÍ JUBILANTI
Vzhľadom na zákon, sprísňujúci ochranu osobných 

údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25. mája 2018
nemôžeme uverejňovať zoznam jubilantov  – členov

a sympatizantov S MRŠ – ktorí sa počas roka dožívajú 
vzácnych životných jubileí.

Dovoľte preto, aby sme všetkým Vám,
ktorí sa dožívate okrúhleho, polookrúhleho,

ale i bežného životného výročia do ďalších dní a rokov 
zapriali dobré zdravie, stále šťastie,

spokojnosť a pohodu v kruhu najbližších.
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Siedmy ročník Cykloprejazdu „Košariská – Hodonín“ – 
avízo

 V dňoch 13./14. 7.  – 15. 7. 2018 sa uskutoční siedmy 
ročník Cykloprejazdu „Košariská – Hodonín“. Toto spo-

ločensko-športové podujatie spája rodiská dvoch našich 
významných osobností, spolupracovníkov a zakladateľov 
Československej republiky, Tomáša Garrigue Masaryka 

a Milana Rastislava Štefánika.
 Keďže si v tomto roku pripomíname aj 100. výročie vzni-
ku Československa, spoločného nezávislého demokratic-
kého štátu Čechov a Slovákov, bude siedmy ročník cyklo-
prejazdu venovaný tejto významnej udalosti v dejinách 
našich národov. Preto by sme chceli, aby cykloprejazd 
mal tento rok aj slávnostný záver. S podporou Mesta 

Hodonín a Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Brati-
slave, bude na záver cykloprejazdu v Hodoníne usporia-
daný koncert so sprievodným slovom o živote a diele T. 
G. Masaryka „Hudba v myšlenkách Masarykových“. Na 
podujatí vystúpia umelci z Havlíčkovho Brodu, Jindřich 
Macek (lutna) a Jitka Baštová (akordeón). Veríme, že aj 
toto hudobno-slovné pásmo v rodisku nášho prvého pre-
zidenta – Osloboditeľa T. G. Masaryka dôstojne prispeje 

k oslavám vzniku Československej republiky.
 Štart cykloprejazdu bude v sobotu 14. 7. 2018 o 9. 00 
hod. na Košariskách a cieľ v Hodoníne v nedeľu 15. 7. 

2018 o 17. 00 hod. s prestávkou a odpočinkom na hrade 
Branč.  Po rozdaní účastníckych diplomov pri soche T. G. 

Masaryka v Hodoníne sa  o 18.00 hod. na záver cyklo-
prejazdu uskutoční uvedený koncert. Jeho miesto sa určí 

dodatočne.
  Záujemci o ubytovanie z piatka  13. 7. 2018 na sobotu 
14. 7. 2018 (v Brezovej pod Bradlom)  a z nedele 15. 7. 

2018 na pondelok 16. 7. 2018 (v Hodoníne) nech nahlásia 
počet osôb na ubytovanie.

 Každý účastník podujatia okrem účastníckeho diplomu 
dostane bezplatne aj novú publikáciu „Slováci v česko-
slovenských légiách“  a knihu F. Vrábela „Splnený sen. 

Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa“.
 Náklady na cestovné, ubytovanie, poistné atď. si hradí 

každý účastník cykloprejazdu sám.
Za organizačný výbor:

                                                               PhDr. Ferdinand Vrábel, 
                                                      Kontakt: fvrabel@seznam.cz, 

Tel.: 00421 918 555 611

Telegrafi cké oznamy k veľkým podujatiam

Medzinárodné letecké dni v tomto 
roku sa uskutočnia v dňoch 1. a 2. 
septembra na Letisku Sliač. Tohto-
ročný SIAF sa nesie aj v znamení 
100. výročia Československého 
letectva. Osobnosťou letectva číslo 
1 pre Slovákov je nesporne letec-
-generál Milan Rastislav Štefánik. 
Účastníkov podujatia čaká hodnot-
ný program a tiež skvelý zážitok z 
prehliadok leteckých akrobacii zo 
zahraničia.

Obec Košariská, Ministerstvo obrany SR, Múzeum M. R. Šte-
fánika a Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné organizujú 

podujatie  pri príležitosti 138. výročia narodenia gen. Milana Ras-

tislava Štefánika, jedného z hlavných aktérov vzniku Českoslo-

venskej republiky, ktorej 100. výročie si tento rok pripomíname. 

Podujatie, ktoré nesie názov „Gen. M. R. Štefánik a Českoslo-
venská republika“, sa uskutoční v deň narodenia tejto význam-

nej osobnosti, a to v sobotu 21. júla 2018 v jeho rodnej obci Ko-

šariská.

Slávnosť sa začína o 13.00 h položením vencov a kytíc pred rod-

ným domom Milana Rastislava Štefánika za prítomnosti čestnej 

jednotky a vojenskej hudby Ministerstva obrany Slovenskej re-

publiky. Po slávnostnom programe je naplánovaná odborná pred-

náška dotýkajúca sa tém spojených so vznikom Československej 

republiky, ktorá sa uskutoční v evanjelickom kostole. Počas šty-

roch hodín od 15.00 h budú môcť účastníci navštíviť múzeum Mi-

lana Rastislava Štefánika, kde prostredníctvom scénických preh-

liadok stretnú samotného Štefánika či jeho rodičov.

Krásnu prvorepublikovú atmosféru umocní jazda historických vo-

zidiel a od 19.00 h hudobné vystúpenie MELODY GENTLEMAN 

spojené s tanečnou zábavou.

Účastníci, ktorí prídu oblečení v štýle prvej republiky, budú mať 

vstupné do múzea a na tanečnú zábavu zadarmo.

Viac informácií na www.kosariska.sk



strana č. 35             BRADLO č. 75

POZVÁNKA

na Jubilejnú fi latelistickú výstavu
k 100. výročiu vzniku ČSR

C-S SALON 2018

100. výročie vzniku Československej republiky spolu 
s rovnako okrúhlym jubileom vydania prvých českoslo-
venských poštových známok  podnietili slovenských fi -
latelistov k zorganizovaniu Jubilejnej fi latelistickej výsta-
vy C-S SALON 2018, ktorá sa uskutoční od 27. októbra 
do 4.novembra 2018 vo výstavnej sieni na Západnej 
terase Bratislavského hradu. Takmer 60 exponátov 
slovenských a českých vystavovateľov, vrátane troch 
múzeí, prevedie návštevníka históriou spoločného štátu  
a špecifi ckým jazykom – poštovými známkami a ďalšími 
dobovými fi latelistickými artefaktmi - priblíži historické 
obdobia jeho existencie, osobitne jeho budovanie po-
čas 1. svetovej vojny, začleňovanie Slovenska do ČSR, 
prvú i druhú republiku. Blok exponátov bude venovaný 
prvým československým známkam - Hradčanom  a ďal-
ší 25. výročiu samostatnej známkovej tvorby po roku 
1993. Na výstave bude prezentovaný aj námetový ex-
ponát nedávno zosnulého Jána Maniačka „Milan Ras-
tislav Štefánik - vedec, vojak, diplomat“. Výstava, aj 
keď s prívlastkom „fi latelistická“, je určená aj tým, ktorí 
sa tomuto koníčku zatiaľ nevenujú, môžu však získať 
inšpiráciu pre zaujímavé využitie  svojho voľného času.

Miroslav Bachratý,
predseda organizačného výboru

Obnovenie činnosti študentského
spolku Detvan v Prahe

V roku 2014 som začal študovať v Prahe a chcel som sa stať 
členom spolku Detvan, preto som sa rozhodol toto združe-
nie kontaktovať. Avšak po zistení vtedajšej situácie prišlo 
mierne sklamanie, Detvan existoval de facto iba formálne 
a nevykazoval žiadnu vlastnú činnosť, navyše bolo treba vy-
riešiť veľa existenčných problémov tohto združenia. Nakoľko 
bola situácia aká bola, vzal som to ako výzvu a začal sa vo 
veci angažovať s cieľom zmeniť aktuálny stav vecí k lepšiemu 
a oživiť činnosť Detvanu tak, aby sa zase dostal do povedo-
mia nielen študentskej obce. Po mojom zvolení za predsedu 
spolku v lete 2015 sme si ja a moji kolegovia z predsedníctva 
vytýčili niekoľko kľúčových krokov, ktoré musíme postupne 
uskutočniť v procese obnovy činnosti spolku tak, aby mohol 
v budúcnosti opäť aktívne pôsobiť na kultúrno-spoločenskom 
poli. V prvom rade bolo treba riešiť akútne existenčné zále-
žitosti spolku Detvan. Bola to predovšetkým zmena spolko-
vých stanov a transformácia jeho právnej formy z „občan-
ského sdružení“ na „zapsaný spolek“ tak, aby to vyhovovalo 
potrebám súčasných právnych noriem v Českej republike. 
Ďalej za významné považujem, že sa nám podarilo pre spolok 
získať od magistrátu Prahy povolenie s umiestnením spolku v 
dôstojných priestoroch v Dome národnostných menšín Hlav-
ného mesta Prahy, kde môžeme spolu s ďalšími slovenskými 
spolkami užívať priestory vyčlenené pre slovenskú menšinu. 
Za dôležitý krok tiež pokladám modernizáciu internetovej 
stránky spolku ako priestoru jeho propagácie smerom k ve-
rejnosti. Za významný projekt, ktorý sa nám podarilo usku-
točniť, považujem obnovenie tradície večerných kultúrno-
-spoločenských stretnutí spolku s názvom Detvianske večery. 
Podarilo sa nám uskutočniť niekoľko obsahovo a tematicky 
zaujímavých stretnutí s významnými hosťami a dovolím si 
konštatovať, že sa z uvedených stretnutí postupne stáva tra-
dícia. Spolok bol taktiež úspešný v žiadaní o grant, ktorý mu 
bol v roku 2016 poskytnutý od Hlavného mesta Prahy na už 
spomenutý projekt Detvianske večery a taktiež zväčšenie 
členskej základne spolku. V nadväznosti na vyššie uvede-
né dosiahnuté ciele sme následne mohli začať so zvýšenou 
propagáciou spolku medzi mládežou a pracujúcimi s cieľom 
zvýšiť členskú základňu. To sa v relatívne krátkom čase nie-
koľkých mesiacov aj podarilo a od tohto obdobia sa do spolku 
pravidelne hlásia noví členovia. Dovolím si tvrdiť, že sa po-
stupne zlepšuje povedomie mladých ľudí o existencii, činnos-
ti a náplni spolku Detvan. Členovia spolku sa taktiež začínajú 
zapájať do spoločenského a kultúrneho diania prevažne na 
území Prahy a rozširujú tak povedomie o existencii a cieľoch 
spolku aj medzi odbornou verejnosťou a osobami verejne 
činnými. Môžem teda v mene predsedníctva spolku konšta-
tovať, že činnosť spolku bola úspešne obnovená, členská zá-
kladňa sa postupne zväčšuje, pribúdajú spolupráce s inými 
subjektmi v oblasti kultúry a rozbiehajú sa vlastné projekty 
spolku. Ako predseda spolku hodnotím uplynulé obdobie ako 
celkovo úspešné a započatý trend ako pozitívny.
 

Matúš Hornáček

O Z N A M
Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 

oznamuje, že

Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika
sa uskutoční 17. novembra 2018 od 10.00 hodiny

v HOTELI PARK,
Nábrežie Ivana Krasku 2, v Piešťanoch.

Kluby Spoločnosti v mesiaci september dostanú poky-
ny prostredníctvom svojich predsedov; členovia S MRŠ, 
ktorí nie sú organizovaní v kluboch podľa spádovej ob-
lasti a majú záujem o účasť na Valnom zhromaždení sa 
vopred musia ohlásiť (mailom, telefonicky) na adresy:

Ing. Ján Tatara, e-mail: tatara@mail.t-com.sk, tel.: 0905 
392 427 alebo Mgr. Mária Gallová, e-mail: marika.gallo-
va@gmail.com, tel.: 0908 853 619 do konca septem-
bra 2018 (kvôli priestorovým možnostiam). Podmienkou 
účasti je uhradený členský príspevok na rok 2018.
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DOPISOVATEĽOM BRADLA

•  Termín uzávierky  príspevkov do 
č. 76 je 15. novembra 2018.

• Fotografi e posielajte v originál-
nej veľkosti ako boli nafotené

 – nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých 

stĺpcov na jednej strane, jed-
notlivé články píšte v poradí ako 
majú nasledovať za sebou!

Ďakujeme

Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu

SENICA

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY

KRAJ

t l a č i a r e ň
Piešťany

www.pnprint.sk

MESTO
BREZOVÁ 

POD BRADLOM

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje
za fi nančné dary zaslané od konca novembra 2017 

do konca mája 2018, ako aj za podporu
organizáciám a jednotlivcom.

Ďakujeme!

ENERGIA 

 

Mimoriadny vlak gen. M. R. Štefánik po stopách 
bojísk I. sv. vojny v Slovinsku a Taliansku                       
14.9. – 16.9. 2018 

REZERVÁCIE PIEŠŤANY  
ESPRIT TRAVEL, s.r.o., Mgr. Jana Obertová, Winterova ul., Alexander centrum Piešťany  
e-mail: esprit@esprittravel.sk, tel. 0911 269 082  
CESTOVNÁ KANCELÁRIA WAGON SERVICE travel s.r.o., Čajakova 18, Bratislava 
www.wagonservice.sk 
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava 

..na udalosti svetových dejín, ktoré sa nás dotýkajú, nezabúdame.. 
Břeclav - Bratislava –  Most na Soči – Kobarid - Redipuglia a späť 

 Najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas 1. svetovej vojny mal a dôležitú 
úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií zohral Milan Rastislav Štefánik. Bol aj kľúčovou osobou pri založení 
ČSR (28.októbra 1918). 

Špeciálny vlak, ktorým si chceme uctiť všetkých padlých v prvej svetovej vojne nesie teda meno generála Štefánika. 
V Európe sa bojovalo na viacerých frontoch, na východnom, západnom, talianskom, balkánskom i na ďalších. Kým 
definitívne dohorel vojnový požiar, na talianskom fronte sa udiali tri obrovské bitky na rieke Piava a dvanásť bitiek 
sa odohralo na slovinsko-talianskej rieke Soča. Boje stáli život státisíce vojakov na oboch stranách frontu. Zúčastnili 
sa ich aj Česi a Slováci, taktiež na oboch stranách.

Počas dvojdňovej cesty mimoriadnym vlakom gen. M.R.Štefánik sa  zastavíme na významných miestach
a pri pamätníkoch bojov 1. svetovej vojny. V Slovinsku napríklad navštívime múzeum a kostnicu 
v Kobaride, v Taliansku monumentálny vojenský pamätník Sacrario Militare di Redipuglia, kde leží vyše 
stotisíc vojakov, ktorí padli v tejto Veľkej vojne. A počas cesty vlakom bude príležitosť v spoločenskom 
vozni zaspomínať si s pamätníkmi a milovníkmi vojenskej histórie na udalosti danej doby......

Program s predbežným cestovným poriadkom 
 
14.9.2018    18.30                  odchod z Břeclavi 
                      19.45                  odchod z Bratislavy, hl. st.  
                                                    
15.9.2018             V ranných hodinách príchod do Slovinska  
          Celodenný orientačný program: 
          Most na Soči (Slovinsko) 
          Kobarid (Slovinsko) 
          Redipuglia (Taliansko) 

       Vo večerných hodinách odchod do Bratislavy  

16.9.2018    09.30                  príchod Bratislava, hl. st. 
                      10.45                  príchod Břeclav 

Služby:      spiatočná doprava, 2 x pohodlné spanie v ležadlových oddieloch, raňajky vo vlaku,  obed,
                   spoločenský vozeň s možnosťou občerstvenia, program

Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo
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