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Milí priatelia,
vstúpili sme do nového roku 2019, ktorý 

je opäť rokom významných výročí. Pre nás, 
členov a sympatizantov Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika je to rok, kedy si pri-
pomíname 100. výročie jeho predčasného 
tragického úmrtia. Osobnosť Milana Ras-
tislava Štefánika je zlatými písmenami za-
písaná aj v minuloročných oslavách výročí, 
kedy sme si pripomínali práve jeho obrov-
ský podiel pri budovaní československej 
štátnosti, a to v kontexte osláv 100. výročia 
vzniku Československej republiky.

Milan Rastislav Štefánik je spájaný z 
viacerými aspektami života. Veď koniec 
koncov bol to vedec, diplomat, vojak, poli-
tik, ale bol to hlavne štátnik. Štátnik, akého 
by sme aj dnes na Slovensku potrebovali 
o to viac, že Štefánik predbehol svoju dobu 
a hoci bol obrovský vlastenec, tak bol aj 
veľký zástanca blízkej spolupráce európ-
skych národov a európskych štátov. Môže-
me v pomyselnom význame slova konštato-
vať, že to bol človek, ktorý ideovo dokázal 
už v druhej dekáde 20. storočia defi novať 
dôležitosť európskej spolupráce z titulu 
mieru, ale aj z titulu hospodárskeho rozvo-
ja.

Milan Rastislav Štefánik je symbolom, 
o ktorom my ako štefánikovci veľmi často 
hovoríme. Ale ak sa pozrieme okolo seba, 
tak musíme konštatovať, že všeobecný ob-
čiansky záujem nezodpovedá tomu, čo by si 
osobnosť jeho formátu zaslúžila. 

Som veľmi rád, že z pozície predsedu 
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a 
podpredsedu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja som mohol iniciovať samostatné 
slávnostné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 
v Štefánikovom rodisku pri príležitosti 100. 
výročia vzniku 1. Československej republi-
ky.

V októbri 2018 sme sa preto, aj za prí-
tomnosti miestnej pani starostky, ktorá je 
poslankyňou Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, spoločne zišli v Košariskách, aby 
sme vzdali hold jeho osobnosti a jeho dielu, 
spojeného so vznikom Československa.

Žijeme dobu, ktorá je mimoriadne tur-
bulentná. Veď aj nedávne teroristické útoky 
ukázali, že hoci žijeme v mieri, musíme byť 

ostražití, pretože je veľa ľudí, ktorí chcú 
úspešnému projektu ublížiť.

Myslím si a nie je to žiadna skepsa, že 
pre Európu je mimoriadne dôležité, aby 
si uchránila svoje hodnoty. Sú to hodnoty 
súvisiace jednak s tradíciou jednotlivých 
štátov, ale súvisiace aj s podstatou životnej 
fi lozofi e, odvodenej predovšetkým od kres-
ťanstva.

Milan Rastislav Štefánik bol synom 
evanjelického kňaza. Hovoriť o význame 
evanjelikov v národnooslobodzovacom zá-
pase v priebehu 19. storočia je asi zbytoč-
né. Rovnako to bolo i v prípade, keď Anton 
Bernolák, ako predstaviteľ katolíckej cirk-
vi, sa ešte o niečo skôr  pokúšal o ucho-
vávanie a rozvoj národných hodnôt práve 
vďaka hnutiu Slovenského učeného tova-
rišstva. Slovensko síce je čiastočne  konfe-
síjne rozdelené, žijeme však dobu, kedy sa 
kresťania nerozdeľujú, ale spájajú. 

Som presvedčený, že dôležitý zápas ni-
elen pre rok 2019, ale i pre roky nasledujú-
ce, bude zápas o národnú identitu a o ucho-
vanie kultúrno-civilizačných hodnôt 
Európy a európskych národov. Do veľkého 
mlyna aktivít by sa mala zapojiť aj naša 
organizácia. Sme občianskym združením, 
ktoré síce nie je veľké pokiaľ ide o počet 
členov, ale je mimoriadne bohaté na pod-
nety a aktivity nami organizovanými alebo 
spoluorganizovanými. Máme partnerov na 
úrovni centrálnych orgánov štátnej správy, 
ale aj v mimovládnych organizáciách, kto-
ré sú niekoľkonásobne väčšie a vykonávajú 
celoslovenskú pôsobnosť v každom okre-
se a v každom meste. Ako príklad môžem 
uviesť Slovenský zväz protifašistických bo-
jovníkov. 

Som presvedčený, že keby Štefánik žil 
počas 2. svetovej vojny, aktívne by sa za-
pojil do Slovenského národného povstania. 
A práve v tomto roku pripomíname 75. vý-
ročie Slovenského národného povstania 
a budem veľmi rád, keď obe tieto veľké 
výročia - 100. výročie tragického úmrtia 
Štefánika a 75. výročie Slovenského národ-
ného povstania -  prepojíme ako dva dôle-
žité medzníky v novodobých dejinách slo-
venského národa a to preto, lebo hodnotový 
svet našej spoločnosti by mal byť ukotvený 
v prostredí uvedomovania si dôležitosti po-
znania vlastných dejín.

Dovoľte mi na záver, milí priatelia, aby 
som Vám a Vaším rodinám zaželal v roku 
2019 veľa zdravia, šťastia, Božieho požeh-
nania a lásky.

S úctou
Jozef Božik, predseda Spoločnosti

Milana Rastislava Štefánika

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým  
ľuďom  v nej,
Nech im slnko jasne svieti, každý
boží deň.
 Nech ich sused v láske má,
nech im priazeň, pokoj dá
daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým 
ľuďom v nej.

 Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým 
národom,
nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje deň.
Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného,
Daj boh šťastia celej zemi, všetkým 
národom.

Dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie,
nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj,
Dopraj Bože svojmu dielu večné  trvanie.

Osvieť Bože  mladých starých,
zbav ich neresti,
ničia nimi svoje telá, Tvoj dar nebeský.
Daj  nech život majú  v úcte,
každú rozkoš v miere ľudskej.
Osvieť Bože mladých, starých,
zbav ich neresti.

                              Viliam Ján Gruska

Daj  Boh  šťastia…
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21. júla 1880 sa v obci Košariská na-
rodil hrdina slovenského národa  Milan 
Rastislav Štefánik. Od roku 1990 každo-
ročne si na území Slovenska – ale i vo 
svete – pripomínajú slávnostnými podu-
jatiami tento významný deň.

21. júl 2018 – Košariská
Dňa 21. júla 1880 na košarišskej eva-

njelickej fare uzrel svetlo sveta vzrastom 
malý, ale duchom veľký človek, ktorý do-
kázal skutočne nemožné. Dať slovenské-
mu národu nádej v samostatnosť, v lepší 
život a svojou prácou ju pretaviť do sku-
točnosti. Vytrvalo a cieľavedome kráčal 
za týmto cieľom,  nezlomila ho bieda a 
častokrát aj hlad, nezlomili ho neprajníci 
a intrigáni, ani tí, ktorí nahlodávali jeho 
sen. Dokázal urobiť doslova zázrak, a to 
preto, lebo vo viere žil, konal spravodli-
vo, čestne, nemysliac na svoj prospech. 
Dával si vysoké a z pohľadu tej doby ne-
uskutočniteľné ciele. Aj keď určite aj on 
mal pochybnosti, nikdy nepripustil, že 
uskutočnenie nie je nemožné. Taký bol 
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, ro-
dák z Košarísk, ktorého 138. výročie na-
rodenia sme si pripomenuli v sobotu 21. 
júla 2018 v jeho rodnej obci.

Tento slávnostný deň začal v doo-
bedňajších hodinách v evanjelickej fare 
prezentáciou knihy LÁSKY MILANA 
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA autorky 
Blanky Kovarčíkovej.  V ofi ciálnej čas-
ti programu pred Štefánikovým rodným 
domom za zvukov vojenskej hudby vzda-
li poctu generálovi zástupcovia štátnych 
inštitúcií, veľvyslanectiev, samospráv 
i občania z celého Slovenska. V slávnost-
nom príhovore sa prítomným prihovoril 
minister obrany Slovenskej republiky 
Peter Gajdoš, ktorý vyzdvihol prínos Šte-
fánika pre slovenský národ a nazval ho 
najväčším Slovákom v národných deji-
nách. Následne sa účastníkom prihovorila 
starostka obce Košariská Anna Abramo-
vičová, ktorá poinformovala prítomných 
o rokovaniach s vládnymi predstaviteľmi 
a vytvorení prípravného výboru na štát-
nej úrovni ohľadom blížiacich sa výročí 
osobnosti M.R.Štefánika v rokoch 2019 
a 2020.

Vzhľadom k tomu, že tento rok uply-
nie 100 rokov od vzniku Československej 
republiky, sobotné oslavy na Košariskách 

sa niesli aj v tomto duchu. Blok predná-
šok v kostole uviedla prezentácia knihy 
SPLNENÝ SEN – MILAN RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK A VZNIK ČESKOSLO-
VENSKA autora PhDr. Ferdinanda Vrá-
bela. Odkaz nášho rodáka ako spolutvor-
cu spoločného štátu Čechov a Slovákov 
priblížili prednášajúci PhDr. Mgr. Pavol 
Kanis, CSc., Mgr. Magdalena Elznicová 
Mikesková, DiS. a Mgr. František Tráv-
niček.

Storočnici boli venované aj prehliadky 
Múzea M.R.Štefánika, ktoré zaujímavým 
spôsobom formou hraných scénok spre-
vádzali návštevníkov spomienkami na 
osobnosť košarišského rodáka. Atmosfé-
ru čias minulých dotvárali historické vo-
zidlá rôznych značiek. 

Bohatý celodenný program vyvrcholil 
na ihrisku PRECHÁDZKOU STORO-
ČÍM, t.j. tanečnou zábavou z obdobia 
20-tich a 30-tich rokov minulého storo-
čia. Do tanca hrala živá kapela MELO-
DY GENTLEMAN z Moravy. Nevšedný 
večer spestrili členky Babského spolku, 
mládežníci z Košarísk a aj cezpoľní účast-
níci módnou prehliadkou z tohto obdobia. 
Atmosféra večera bola neopakovateľná a 
dobrú pohodu neprerušil ani dážď. Taneč-
ný parket bol plný až do ranných hodín 
a tancujúcim vôbec nevadil mokrý odev.

Projekt pod názvom GEN. MILAN 
RASTISLAV ŠTEFÁNIK A ČESKO-
SLOVENSKÁ REPUBLIKA fi nančne 
podporil Trenčiansky samosprávny 
kraj.

 Anna Abramovičová

Americký veľvyslanec na Slovensku 
Adam Sterling spolu s veľvyslancami a 
zástupcami iných diplomatických misií 
na Slovensku sa vydali  20. júla  2018 – v 
predvečer narodenín M. R. Štefánika – na 
cyklotúru. Účastníci sa stretli v dopolud-
ňajších hodinách pri soche M. R. Štefáni-
ka pri Eurovei a odtiaľ na bicykloch prešli 
25 km trasu k mohyle generála Štefánika 
v Ivanke pri Dunaji. Na mieste, kde gene-
rál tragicky zahynul mu diplomati vzdali 
hold položením venca. Bolo to jedno z 
podujatí, ktorými veľvyslanectvo USA 
oslavuje 100 rokov spoločných vzťahov 
s Čechmi a Slovákmi a 25 rokov so sa-
mostatným Slovenskom. „Naša ambasá-
da tento rok oslavuje príbehmi o odvahe 

byť slobodný – americkými aj slovenský-
mi. Štefánik je skvelým príkladom člove-
ka, ktorý ukázal odvahu byť slobodný a 
vytvoriť štát pre Čechov a Slovákov. Je 
to veľký národný hrdina” – povedal pre 
TASR Adam Sterling.

— ooo —
21. júla 2018 sa z poverenia rektora 

AOS generála M. R. Štefánika v Liptov-
skom Mikuláši zúčastnil dekan EPS Vik-
tor Sabo kladenia vencov v Košariskách.

STRETNUTIE
NA ŠTEFÁNIČKE

Spoločnosť Milana Rastislava Štefáni-
ka – miestne kluby BREZNO a LIPTOV-
SKÝ MIKULÁŠ už tradične každoročne 
v júli organizujú stretnutie milovníkov 
Nízkotatranskej prírody na Chate pod 
Ďumbierom, ktorá nesie meno tohto slo-
venského velikána.

Presne v deň 138. výročia narodenia 
MRŠ (21. júla) tohto roku sa prístupové 
trasy k chate M. R. Štefánika už od rána 
zaplavili množstvom turistov. Najviac 
bola využitá Trangošská dolina, ale množ-
stvo turistov využilo niektorú z ďalších 
trás: — magistrálu z Kosodreviny - Cho-
pok – Ďumbier, Čertovica alebo Jánska 
dolina. Všetky trasy perfektne zabezpe-
čili členovia Horskej služby Nízke Tatry 
– juh, ktorí takto pod vedením náčelníka 
Rasťa Medveďa prispeli k bezpečnosti 
účastníkov vysokohorskej turistiky.

K celkovej pohode podujatia prispe-
lo tohto roku aj priaznivé počasie. Pred 
chatou zaprezentovali Ivetka Murínová 
a Anna Šáriková viac ako dvesto účastní-
kov, ktorí sa zároveň zapísali do Pamätnej 
knihy a obdržali Pamätný list. K najstar-
ším účastníkom patril 78- ročný Ján Bé-
reš a najmladšou sa stala len 2,5 mesačná 
Veronika Kamenská. K účastníkom z klu-
bov Slovenských turistov sa pridali aj ma-

21. júl - Spomienka na Deň narodenia Milana Rastislava Štefánika
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ďarskí, ukrajinskí a českí turisti.
Slávnostný ceremoniál básňou po-

zdravila moderátorka Kvetka Staroňová. 
Predstavitelia organizátorov za zvukov 
hymnickej piesne „Hoj, vlasť moja“ 
položili kyticu k reliéfu M. R. Štefáni-
ka. K prítomným sa prihovoril primátor 
mesta Brezna a predseda miestneho klu-
bu M. R. Štefánika  JUDr. Tomáš Ábel. 
Nechýbal ani vtipný príhovor p. Martina 
Tesáka, ktorý zahral na gajdách, píšťal-
ke a zaspieval prítomným, čím prispel 
k príjemnej pohode všetkých účastníkov. 
Hostitelia – personál Chaty M. R. Š. pon-
úkli chutný guláš a kapustnicu, ku ktorým 
dobre padlo čapované.

Ofi ciálny program ukončila báseň Mi-
lana Rúfusa „Modlitba za Slovensko“, 
ktorej poslednú slohu zborovo zopakova-
li prítomní účastníci:

„Môj drahý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký chráň,
keď si ho stvoril malé.“

Srdečné poďakovanie patrí spoluorga-
nizátorom: mestu Brezno, obci Podbrezo-
vá, Klubu slovenských turistov, Horskej 
službe Nízke Tatry juh, Železiarňam Pod-
brezová, Chate M. R. Štefánika. Tešíme 
sa na spoluprácu na príprave stretnutia na 
Štefáničke 20. júla 2019.

Milan Kováčik

POCTA ŠTEFÁNIKOVI
Dňa 23.7.2018 v mestskej časti Sáso-

vá pri kaplnke, pred ktorou je umiestnená 
busta generála M. R. Štefánika, sa usku-
točnilo tradičné stretnutie členov MO MS 
a obyvateľov Sásovej, ktoré prinieslo 
nielen poctu tejto významnej osobnosti 
slovenských národných dejín, ale aj pri-
pomenulo ďalšie menej známe skutoč-
nosti z jeho života. Stretnutie v priestore 
veľmi rušnej križovatky v Sásovej otvo-
rili fujaristi Vladimír Homola a Milan 
Murgaš piesňou „Tmavá nôcka tmavá“. 
Prítomných potom privítala členka vý-
boru MO a členka Správnej rady  Spo-
ločnosti M. R. Štefánika na Slovensku 
Mgr. Mária Gallová, ktorá svoje úvodné 
slová orientovala na vzťah generála Šte-
fánika ku každodennej práci pre národ 
a vlasť. Slávnostný prejav, viažuci sa na 
pripravované 100. výročie vzniku Čes-
ko –Slovenska, predniesol predseda MO 
MS JUDr. Pavol Boroň a po ňom báseň 
Ivana Terema“ Generál „s veľkým citom 

predniesla Mgr. Anita Murgašová. Pri tej-
to slávnostnej príležitosti čestný predseda 
Krajskej rady MS Igor Kovačovič spolu 
so všetkými účastníkmi stretnutia vzdal 
poctu výnimočnej recitátorke, osobnosti 
slovenskej kultúry, slovenskej vlastenke 
Eve Kristínovej pri nadchádzajúcej prí-
ležitosti jej 90. narodenín. Po položení 
vencov predstaviteľmi mesta, zástupcami 
okresného  úradu, vedením Stredosloven-

ského múzea, RTVS, SZPB a Miestneho 
odboru Matice slovenskej si pamiatku M. 
R. Štefánika prítomní uctili zaspievaním 
hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“. 
Potom sa účastníci presunuli aj k druhé-
mu pamätníku M. R. Štefánika v časti 
Rudlová, ktorý tam bol  osadený pred 
80 rokmi. Pri pomníku M.Gallová a I.
Kovačovič priblížili prítomným bytost-
ný vzťah Evy Kristínovej k národnému 
životu Slovákov, k slovenskej štátnosti 
a k odkazom M. R. Štefánika pre našu 
prítomnosť i budúcnosť.

Igor Kovačovič

VII. ročník Cykloprejazdu
Košariská – Hodonín

14. - 15. 7. 2018
V dňoch 13./14. 7. – 15. 7. 2018 sa 

uskutočnil siedmy ročník Cykloprejazdu 
„Košariská – Hodonín“.Toto spoločen-
sko-športové podujatie spája rodiská 
dvoch našich významných osobností, 
spolupracovníkov a zakladateľov Česko-
slovenskej republiky, Tomáša Garrigue 
Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.

 Keďže si v tomto roku pripomíname 
aj 100. výročie vzniku Československa, 
spoločného nezávislého demokratické-
ho štátu Čechov a Slovákov, bol siedmy 
ročník cykloprejazdu venovaný tejto vý-
znamnej udalosti v dejinách našich náro-
dov. Preto  mal tento rok cykloprejazdu 
slávnostný záver. S podporou Mesta Ho-
donín, Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Trnavského samosprávneho kra-
ja, Nadácie Milana Rastislava Štefáni-

ka v Bratislave a Československej obce 
legionárskej Jednoty Český Brod bol na 
záver cykloprejazdu v Hodoníne uspo-
riadaný koncert so sprievodným slovom 
o živote a diele T. G. Masaryka „Hudba 
v myšlenkách Masarykových“. Na podu-
jatí vystúpili umelci z Havlíčkovho Bro-
du, JindřichMacek (lutna) a Jitka Baštová 
(akordeón). Veríme, že aj toto hudobno-
-slovné pásmo v rodisku nášho prvého 
prezidenta – Osloboditeľa T. G. Masary-
ka, dôstojne prispelo k oslavám vzniku 
Československej republiky.

 Štart cykloprejazdu bol v sobotu 14. 
7. 2018 o 9. 00 hod. v Košariskách a cieľ 
v Hodoníne v nedeľu 15. 7. 2018 o 17. 
00 hod. s prestávkou, odpočinkom a ne-
formálnou opekačkou na hrade Branč. 
Nepríjemnou škvrnou na tohtoročnej 
akcii bolo to, že vzhľadom na uzavretie 
našej obľúbenej reštaurácie Matulúv dvúr 
v Sobotišti, kde varia asi najlepšie haluš-
ky v strednej Európe, sme museli hľadať 
náhradné riešenie v inom podniku po tra-
se zo Sobotišťa do Radošoviec. Napriek 
tomu, že halušky boli objednané týždeň 
vopred na 11. hodinu, dočkali sa ich po-
niektorí účastníci akcie iba o 11.30 a aj to 
len v detských porciách za neuveriteľnú 
cenu – 8 eur!!! Gratulujeme prevádzko-
vateľovi, ktorý zarobil jednorázovo, ale 
pri svojej chamtivosti si neuvedomil, že 
z 20 účastníkov, na ktorých je napojených 
na každého minimálne 20 – 30 ďalších 
potencionálnych zákazníkov, do tohto 
podniku už nikto nikdy nevkročí. Každý 
účastník podujatia okrem účastníckeho 
diplomu dostal v cieli v Hodoníne okrem 
diplomu účastníka bezplatne aj novú pu-
blikáciu „Slováci v československých lé-
giách“  a knihu F. Vrábela „Splnený sen. 
Milan Rastislav Štefánik a vznik Česko-
slovenska“. Cykloprejazdu venovali tento 
rok pozornosť nasledovné médiá: TASR, 
RTVS, Hodonínský deník atď. Dúfajme, 
že podujatie prežije aj 100. výročie vzni-
ku Československa.                                                                        

PhDr. Ferdinand Vrábel

Muž menom
Milan Rastislav Štefánik

Návštevníci Stredoslovenského múzea 
v júli tohto roku spoznali život jednej z 
najväčších postáv slovenskej modernej 
histórie a to inak, ako ho opisujú školské 
učebnice, či životopisné knihy. Šéfre-
daktorka Časopisu Bradlo a autorka kni-
hy Posol hviezdnych diaľav II. – Mária 



BRADLO č. 76                                          strana č. 4

Gallová počas prednášky v rámci cyklu 
Stretnutia s minulosťou pod Zelenou 
klenbou, predstavila generála Štefánika 
ako človeka „z mäsa a kostí“. Medzi pri-
ateľmi bol Štefánik známy aj ako lev pa-
rížskych salónov, šarmantný, inteligentný 
a mimoriadne obľúbený spoločník, ktorý 
miloval život až do svojho posledného 
dychu. Aj napriek nepriazni osudu si svo-
jou húževnatosťou, odvahou, skromnos-
ťou a bystrým intelektom získal priazeň 
mocných, ktorí rozhodovali o budúcnosti 
Európy a spolu s Masarykom a Benešom 
písal prvé kapitoly moderných dejín Če-
chov a Slovákov. 
Človeka ovplyvňujú ľudia, s ktorými 

sa počas svojho života stretne. Niektorí 
v nás zanechajú väčšiu stopu, iní sa zas 
na krátku chvíľu v našich životoch len 
mihnú. Inak to nebolo ani v živote ve-
likána našich moderných dejín, Milana 
Rastislava Štefánika. Tak ako on ovplyv-
ňoval životy iných, aj jeho osobný a pro-
fesijný život ovplyvnilo niekoľko žien, 
ktoré v ňom zanechali nezmazateľnú 
stopu. S niektorými ho spojilo vrúcne 
priateľstvo, pričom viaceré z nich si zís-
kali aj jeho srdce, ďalšie však odhodlane 

podporovali jeho myšlienky, a to aj ako 
mecénky.

 Čím bol tento muž pre ženy taký prí-
ťažlivý? V čom tkvie tajomstvo jeho 
úspechu u opačného pohlavia? Z jeho 
zachovanej osobnej korešpondencie vie-
me, že aj po tom, čo sa cesty s mnohými 
z nich nadobro rozišli, vždy na neho spo-
mínali prinajmenšom priateľsky. Podľa 
Márie Gallovej aj napriek nízkemu vz-
rastu (len 160 cm), útlej postave (váha 
asi len 60 kg) a stopám na tvári po kiah-
ňach, dokázal zaujať nejednu vychýrenú 
krásavicu z dobre situovaných rodín v 
Európe. Napriek tomu Štefánik nikdy ne-
zažil život vo dvojici, po boku milovanej 
ženy s vlastnými deťmi, konštatuje ďalej 
Mária Gallová a pripomína, že Štefánik 
bol presvedčený o tom, že nemá právo 
na radosť a osobné šťastie, pokiaľ iných 
povoláva do vojny za svoju vlasť. Jeho 
politické a tiež aj osobné plány na sobáš 
a založenie vlastnej rodiny zmarila tragic-
ká letecká havária, ktorá pripravila Slová-
kov o vizionára a popredného národovca 
a taliansku šľachtičnú Giulianu Benzoni 
o životnú lásku a snúbenca.

Pripomínať si odkaz Milana Rasti-

slava Štefánika a tiež potrebu ochrany 
národných záujmov v dnešných časoch 
silnejúcej globalizácie je viac ako dôle-
žité. Prostredníctvom  príbehu  človeka, 
muža, syna, vedca či vojaka, ktorý Mária 
Gallová návštevníkom v Banskej Bystri-
ci vyrozprávala, sa velikán moderných 
slovenských dejín dotkol srdca nejedné-
ho poslucháča júlovej besedy.  Jeho ži-
votná fi lozofi a zostáva v povedomí ľudí 
aj naďalej a to aj napriek tomu, že svoj 
život prežil pred takmer sto rokmi. Svo-
jím krédom: „Prebijem sa, lebo prebiť sa 
chcem.“ môže byť Štefánik skutočným 
vzorom aj  pre dnešného mladého člove-
ka hľadajúceho si svoje miesto v živote 
a v spoločnosti. 

Gabriela Benčová

Autorkou útlej knižky (vpísanej  
veľkými písmenami) je  Lída Mer-
linová, vlastným menom Ludmila 
Pecháčková r. Skokanová (3.2.1906 
Praha – 11.7.1988 Praha), česká 
žurnalistka, spisovateľka, ktorá 
predmetnú  knihu vydala v Naklada-
teľstve Fr. Švejdu  r.1935. Divadel-
ná hra sa na scénu nedostala, aj keď 
údajne mala dostať Jubilejnú cenu 
Zemského divadla v Brne. (Bližšie 

údaje nie sú k dispozícii). Knižka je vlastne divadelnou  drá-
mou o 7 obrazoch a zobrazuje život M. R. Štefánika v rôz-
nych obdobiach jeho života (rozpätie 14 rokov). Už samotné 
názvy jednotlivých obrazov sú zaujímavé: V Observatóriu 
Meudonskej hvezdárne – Mont Blanc – Vojvodkyňa du Bac 
– Tahiti – Košariská – Rím – Rusko. Hra je písaná pre 36 
postáv, dôležitých osôb v živote  Štefánika. Kniha má 144 
strán.

Knihu vlastní pán Ing. Miroslav Bachratý a láskavo nám 
ju požičal k nahliadnutiu.

PS: Na titulnej strane je originál podpisu Lídy Merlinovej.

Nahliadli sme do zaujímavej knižkyNahliadli sme do zaujímavej knižky

„Bohy milovaný“„Bohy milovaný“

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ďakuje za fi nančné 
dary, zaslané od konca novembra 2017 do konca októbra 2018:
• z Bratislavy: Štefanovi Lubymu, Martine Jašekovej, Gabriele 

Szaboovej,
• z Banskej Bystrice: Ľubomíre Riečanovej,
• z Jacoviec: Vladimírovi Štefanovičovi,
• z Košíc:  Daniele Hricovej,
• z Kremnice: Igorovi Sivošovi,
• z Lubiny: Oľge Hrabovskej,
• z Martina: Ľudmile Šenoldovej, Elene Šenoldovej,
• z Myjavy:  Miroslavovi Danekovi,
• z Vranova nad Topľou:  Jozefovi Mudroňovi,
• z Nových Sadov: Kvetoslave Molnárovej, Blažene Mésárošovej,
• z Trenčína:  Jiřímu Eggovi,
• COOP Jednote  v Senici.
 za nefi nančné príspevky:
• knižné dary: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo     
• členom a sympatizantom  S MRŠ  za podporu pri  organizovaní 

podujatí v obciach a mestách Slovenska,ako aj za pomoc pri 
organizovaní  VZ S MRŠ.                                  Ďakujeme!

O Z N A M
V dňoch 24.- 27. mája 2019 sa 
uskutoční poznávací zájazd do 
Srbska a Maďarska. Počas dní 
strávených v Srbsku navštívia 
účastníci festival Tancuj, tancuj 
v Hložanoch, mestá Novy Sad, 
Báčsky Petrovec, Kulpin, Vrdnik 
a cestou domov Budapešť.

Cena zájazdu, v ktorej je zahrnu-
té ubytovanie, polpenzia, dopra-
va, pobytová taxa a sprievodca 

je 160,00 €.

V prípade záujmu kontaktujte 
p.Danielu Valovú:

mail: dn.valova@gmail.com  
tel.: 0911 856 513

O Z N A M
Pokračovanie článkov z čísla 75/jún 2018: 

„Vedecké práce dr. Milana Rastislava
Štefánika z pohľadu súčasnej astronómie“

a „Cesta za poznaním M. R. Štefánika“
z tech. dôvodov uverejníme

v čísle 77/jún 2019.
             - red -
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BREZNO
2. mája 2018 si v Brezne pozreli fi lm  
„Vlasť“ od talentovaného autora, scená-
ristu a režiséra Pavla Kanisa a vypočuli 
si jeho slovný výklad o osobnosti Mila-
na Rastislava Štefánika.

Milan Kováčik

BREZOVÁ POD BRADLOM
Činnosť Klubu je veľmi bohatá, čo vy-
plýva aj zo skutočnosti, že  sa v SR 
pripomínali osmičkové výročia, ako aj 
ukončenie Prvej svetovej vojny. Týmto 
udalostiam boli venované  dve klubové 
stretnutia – v októbri a novembri 2018 
– na ktorých odzneli prednášky Petra 
Uhlíka „30. október 1918 v Brezovej“  a 
„ Naše obete Veľkej vojny 1914 -18“.
* Predseda klubu, spolu s Branislavom 
Noskom  sa venovali 13. septembra  
2018 návštevníkom Bradla, ktorým pri-
pomenuli 90. výročie odhalenie Štefáni-
kovej mohyly a jej výstavbu architektom 
Jurkovičom, čo bolo prítomnými s vďa-
kou kvitované.
*Mgr. Peter Uhlík: v Luhačoviciach sa 
dotkol témy „Štefánikov rodný kraj a 
Masaryk“,

- vo Vavrišove prezentoval významné 
osobnosti Liptova (Ján Lajčiak, Pavel 
Čobra) a to v súvislosti s M.R.Štefáni-
kom, ba v kontexte témy predniesol aj 
ukážky z básnickej tvorby Milana Rú-
fusa a Martina Rázusa,
- v Kopčanoch navštívil základnú ško-
lu, zúčastnil sa sadenia lipy k storočni-
ci ČSR a besedoval so žiakmi o úlohe 
Štefánika pri vzniku spoločného štátu 
Čechov a Slovákov,
- spolu s členmi klubu si na bradlianskej 
slávnosti, za hojnej účasti ľudí z oboch 
strán Javoriny si 28.októbra 2018 uctil 
sté výročie vzniku ČSR.

* Z ďalších aktivít Klubu možno uviesť 
návštevu Služieb Božích v prírode 
(Branč, Matejková), pešie výlety turis-
tov do brezovského okolia,  výlet na 
Oravu, Rajeckých Teplíc a Čičmian, 
ako aj do dobrovoľné sprievodcovstvo  
v Štefánikovom rodnom  kraji.
 * V Klube nezabúdajú ani na jubilantov, 
ktorých si uctia kytičkou kvetov.

Peter Uhlík

KOŠICE
Činnosť klubu Spoločnosti M. R. Štefá-
nika v Košiciach bola veľmi rôznorodá.
Slovenská národná knižnica a Veľvy-
slanectvo Nórskeho kráľovstva v SR 
pozývalo na svoju výstavu „Hviezda zo 
Severu – Björnstjerne Björnson“, 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 sa pravidelne 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 „Padělání 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
K stému výročiu vzniku ČSR mesto Lip-
tovský Mikuláš v spolupráci s AOS ge-
nerála M.R.Štefánika a Spoločnosťou 
M.R.Štefánika pod záštitou primátora 
Jána Blcháča pripravili pre občanov 
mesta a pozvaných hostí slávnost-
ný galaprogram v DK .Za Spoločnosť 
M.R.Štefániika prijal pozvanie predse-
da Spoločnosti Jozef Božík, ktorý sa 
prihovoril k účastníkom programu, ako  
aj niektorí  členovia SR S MRŠ. Sláv-
nosť sa konala 28.októbra 2018. „ Pod 
Klenbou času“ - ako bolo uvedené v ná-
zve programu-sme spoločne prežívali 
sto rokov prvé okamžiky spoločného  
štátu Čechov a Slovákov, ktorý vznikol 
na troskách rozpadnutej rakúsko-uhor-
skej monarchie.

Jaroslav Bartánus

PIEŠŤANY
* 21. júla si členovia klubu pripome-
nuli 138. výročie narodenia gen. M. 
R. Štefánika položením kytice kvetov 
k plastike generála v mestskom parku. 
Súčasne sa niektorí zúčastnili aj spo-
mienkovej slávnosti v jeho rodnej obci 
Košariská.

* 15. októbra sa konalo v Dome umenia 
divadelné predstavenie Radošínskeho 
naivného divadla s hrou „Štefánik – 
malý veľký muž“, ktorého sa zúčastnili 

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Z pobytu v Luhačoviciach

Pred plastikou v piešťanskom parku
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viacerí členovia klubu.
* Pri príležitosti 100. výročia vzniku 
ČSR sa v meste Piešťany konali via-
ceré podujatia. Celomestská spomien-
ková slávnosť sa uskutočnila dňa 25. 
októbra pri pamätníku obetiam I. sveto-
vej vojny za účasti vedenia mesta a voj-
nových veteránov. Veniec k pamätníku 
položili aj zástupcovia Spoločnosti M. 
R. Štefánika (Ing. Tatara a MUDr. Ma-
saryk). Následne sa uskutočnilo v úz-
kom kruhu aj kladenie vencov pri plasti-
ke gen. Štefánika v mestskom parku za 
účasti primátora a viceprimátora mesta 
Piešťany. V Piešťanskom informačnom 
centre podvečer sa uskutočnila beseda 
s gen.S. Naďovičom a historikom M. 
Macháčkom. Učastníci besedy potom 
položili tiež kyticu kvetov k plastike gen. 
Štefánika. Mestské oslavy pokračo-
vali večer koncertom modernej hudby 
v centre mesta a vyvrcholili ohňostro-
jom. V sobotu 27.októbra usporiadal  
Klub vojenských veteránov prezentáciu 
vojenskej techniky vo Vojenskom kúpeľ-
nom ústave, kde si účastníci tiež pripo-
menuli 100.výročie vzniku ČSR. K spo-
luorganizátorom podujatia patril aj klub 
S MRŠ. V popoludňajších hodinách sa 
konala beseda „Očami M.R.Štefánika“ 
s významnými historikmi v kultúrnom 
centre Elektrárňa.
* 11.novembra plánuje klub v spoluprá-
ci s miestnymi cirkvami spomienkové 
stretnutie k 100. výročiu ukončenia I. 
svetovej vojny pri pamätníku obetí.
* Na ZŠ M.R.Štefánika bola inštalo-
vaná putovná výstava k vzniku ČSR, 
zapožičaná od Vojenského historic-
kého múzea z iniciatívy členov klubu. 
Súčasne v školskom rozhlase  si  žiaci 
vypočuli pásmo k vzniku ČSR pod ve-
dením členky klubu Mgr. Janky Masa-
rykovej.
* Klub inicioval revitalizáciu školskej 

záhrady pri ZŠ M. R. Štefánika. Tejto 
myšlienke je priaznivo naklonené aj ri-
aditeľstvo školy a niektorí poslanci MZ. 
Krajinná architektka Ing. E. Wernerová 
už vypracovala projekt. Realizácia tejto 
„Štefánikovej záhrady“ však bude vyža-
dovať nemalé prostriedky. Klub S MRŠ 
chce byť nápomocný v ďalšej realizácii.
                                                                                                                                                      

 Pavol Masaryk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
*Jedinečná beseda s jedinečnou osob-
nosťou je vždy pre našich členov obo-
hatením. Náš klub ich pri príležitosti os-
mičkových  rokov uskutočnil dve. Prvá  
prednáška, organizovaná  pri príleži-
tosti 90. výročia úmrtia Albertíny Šte-
fánikovej (zomrela 7. 6. 1928), bola s  
Mgr. Máriou Gallovou, ktorá prítomným 
priblížila „M. R. Štefánika a ženy jeho 
života“. Samozrejme, časť svojej pred-
nášky venovala vzťahu k matke a ná-
väzne k ostatným ženám, ktoré ovplyv-
nili viac či menej jeho život. Beseda sa 
stretla s veľkým záujmom členov Klubu, 
za čo sme p. Gallovej veľmi povďační. 
Prednáška  bola doplnená dobovými 
dokumentmi.
Pod patronátom primátora mesta Spiš-
ská Nová Ves  PhDr.Jána Volného PhD 
a za účasti čestných hostí z Havlíčko-
vho Brodu bola slávnostná akadémia 
v priestoroch miestneho Gymnázia na 
Školskej ulici. Odzneli verše o légiách 
a priblíženie osobnosti MRŠ a spätos-
ti jeho rodiny so Spišom v prezentácii 
R.Kormošovej. Svoju novú knihu“ Pre-
bijem sa! Štefánik - muž  železnej vôle 
„ predstavil a s účastníkmi besedoval 
autor knihy Jozef Banáš. Prezentácia 
pokračovala v Redute mesta pre verej-
nosť a stretla sa s veľkým záujmom.
* Sadenia  Stromu republiky  v partner-
skom meste Havlíčkov Brod  sa zúčast-

nila predsedníčka Klubu Mgr. Ružena 
Kormošová,  v Košiciach  Mgr.Jolana 
Prochotská  a Ing. Eva Kalafutová, v 
Poprade JUDr. Dušan Petrigáč.

Ružena Kormošová

STARÁ TURÁ
Pekný jesenný, pokojný deň 27. októ-
bra 2018  využili členovia  Klubu S MRŠ  
Stará  Turá na spomienkové podujatie        
na Veľkej Javorine k pripomenutiu si 
100. výročia vzniku Československej 
republiky.
Pri Pamätníku Josefa Vavrouška, po-
sledného  ministra  životného prostre-
dia ČSFR, ktorý tragicky zahynul v 
Západných Tatrách, predniesla báseň 
Oľga Pagáčová, ako poctu kraju a ľudu 
pod Javorinou. K Pamätníku  sme polo-
žili kyticu kvetov.
Veniec sme položili aj k buste Jozefa  
Ľudovíta Holubyho pri Holubyho cha-
te. Tu zaznela národná pieseň „Na tom 
vŕšku Javoriny“.
Veľká Javorina je miesto, kde sa pravi-
delne každoročne koná stretnutie Če-
chov a Slovákov a preto sme na tomto 
mieste zaspievali spoločnú hymnu Če-
chov a Slovákov.  Viliam Pagáč pred-
niesol   krátky príhovor,  v  ktorom priblí-
žil udalosti spred 100 rokov.
V družnej besede po dobrom občerst-
vení  na Holubyho chate (vďaka perso-
nálu chaty) členovia Klubu spomínali na 
spoločne prežité roky s obyvateľmi ČR, 
na súčasnosť   a spolužitie so susedmi  
vyslovili názor, že podujatie zorganizo-
vané  v spolupráci s MÚ splnilo svoje  
poslanie svoj účel. Mestskému úradu 
patrí poďakovanie za fi nančný príspe-
vok.

Viliam Pagáč

Obyvateľom Spišskej Novej Vsi je známe, že na dnešnej Letnej ulici 
č. 64 žila od 17. júna 1927 u syna Ladislava a jeho manželky Elenky 
matka generála Milana Rastislava Štefánika, Albertína Štefániková. 
Začiatkom júna 1928 sa ju chystal navštíviť známy britský historik, za-
oberajúci sa dejinami slovanských národov Scotus Viator (vl. menom 
Robert Wiliam Seton-Watson). V máji 1928 mu senát Univerzity Ko-
menského udelil pamätnú medailu a diplom. Po návšteve Bratislavy 
a Košíc sa chystal pricestovať k Štefánikovej matke na Spiš. Stretnutie 
s matkou sa však neuskutočnilo. 7. júna 1928 sa Albertíne prihoršilo 
a lekári konštatovali infarkt. Zomrela tak náhle ako jej manžel Pavol. 9. 
júna v sobotu sa v Spišskej Novej Vsi konal štátny pohreb. S matkou 
generála Štefánika sa prišlo rozlúčiť mnoho ľudí. Najprv sa smútoč-
né obrady konali v dome, v ktorom bývala, potom pokračovali pred 
mestským domom (dnešná radnica). Pri katafalku držali čestnú stráž 

členovia telocvičných spolkov, legionári a dôstojníci. Za mesto sa so 
zosnulou rozlúčil starosta Jozef Bacsányi a za Živenu Mária Bolčí-
ková. Počas pohrebu nad mestom preletelo nízko lietadlo. Ľudia sa 
rozostúpili. Z lietadla spustili veniec. Posádková hudba z Levoče hrala 
smútočné melódie. Smútočný sprievod mestom na železničnú stanicu 
bol veľkolepý. Lemoval ho špalier ľudí z celého okolia. Zúčastnili sa ho 
žiaci všetkých miestnych škôl, vojsko, Sokoli, legionári, železničiari, 
zástupcovia mnohých úradov a inštitúcií. Prítomní boli ofi ciálni hostia 
z Košíc, Prešova, z Levoče, z Liptovského Mikuláša i širokého okolia. 
Na železničnej stanici sa so zosnulou rozlúčil košický župan Dr. Juraj 
Slávik. Železničný vozeň ozdobený čečinou, s rakvou pripravený na 
slepej koľaji bol pripojený k rýchliku. Nasledujúci deň, v nedeľu 10. 
júna 1928, sa konal pohreb v Košariskách, kde je pochovaná po boku 
svojho manžela.

Z knihy: KORMOŠOVÁ, Ružena: Po stopách rodiny
Milana Rastislava Štefánika na Spiši.

Štefánikova matka zomrela v Spišskej Novej VsiŠtefánikova matka zomrela v Spišskej Novej Vsi
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Príjemné stretnutie pražských štefáni-
kovcov sa konalo 21. júla pri soche Mi-
lana Rastislava Štefánika na Petříne. Aj 
keď boli prázdniny a dovolenky v plnom 
prúde, 138. výročie jeho narodenia si pri-
šlo uctiť veľa členov a priaznivcov M. R. 
Štefánika.

K 100. výročiu Rumburskej vzory – 
vzbury navrátilcov z ruského zajatia po 
brestlitovskom mieri sa konali v Rumbur-
ku  za účasti predsedu Senátu Milana 
Štěcha a ďalších osobností spomienko-
vé oslavy. Pri tejto príležitosti bola pred-
sedovi S MRŠ dr. Vojtechovi Čelkovi, 
ktorý v rokoch 1974 – 1985  bol vedúcim 
Mestského muzea v Rumburku-pobočke 
Okresného múzea v Děčíne, udelená 
pamätná plaketa.

Po stopách osobností a udalostí 
spoločnej česko-slovenskej histórie 
– to je názov exkurzie, ktorú v dňoch 
28. až 30. septembra 2018 poriadal Slo-
venský zbor ECAV v ČR s fi nančnou 
podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí a ECAV v ČR. Exkurzie sa zú-
častnili nielen členovia ECAV v ČR, ale 
aj členovia Spoločnosti MRŠ v Prahe a 
ďalších slovenských spolkov. Prvou za-
stávkou nášho výletu boli Kopčany, kde 
nás okrem obeda čakalo viacero zaují-
mavostí, napr. pamätná tabuľa na rod-
nom dome rodičov prezidenta Tomáša 
Garrigue Masaryka, kostol sv. Margity 
Antiochijskej - jediná zachovaná stavba 
z obdobia Veľkej Moravy - a nakoniec 
cisársky a kráľovský žrebčín, ktorý dal 
postaviť manžel Márie Terézie František 
Štefan Lotrinský v 18. storočí. V súčas-
nosti v žrebčíne uskutočňujú rekonštruk-
ciu. Ďalšou zastávkou bolo Hlboké, kde 
sme navštívili kostol a pamätnú izbu 
Jozefa Miloslava Hurbana. Faru v Hlbo-
kom pozná každý – veď tu bola v roku 
1843 uzákonená spisovná slovenčina! 
A už sme sa blížili k vrcholu prvého dňa 
exkurzie a pre niektorých členov našej 
spoločnosti aj celého výletu – návšteve 
Štefánikovej mohyly na Bradle. Naozaj 
monumentálna stavba, myslím, že zapô-
sobí na každého návštevníka. Na Bradle 
nás sprevádzal čestný predseda Spoloč-
nosti MRŠ na Slovensku Peter Uhlík a 
nedá mi, aby som mu aj touto cestou ne-
poďakovala za úžasný výklad, nielen pri 
mohyle, ale sprevádzal nás aj ďalšie dni 
a všetci sme obdivovali jeho vedomos-
ti. Odchádzali sme za tmy plní zážitkov. 

Sobotu sme začali návštevou Košarísk 
a rodného domu/fary Milana Rastislava 
Štefánika, v súčasnosti je to Múzeum ne-
súce jeho meno. Potom sme vystúpili na 
Veľkú Javorinu – tradičné miesto stretá-
vania Čechov a Slovákov, fúkal severák, 
ale málokto si nechal ujsť tento výstup 
a pohľad z najvyššieho miesta ako na 
Slovensko tak do Česka. A ďalšie mes-
tá – Stará Turá - návšteva cintorína a 
položenie kvetov na hrob sestier Royo-
vých, Myjava a Michalský jarmok, potom 
späť do Brezovej k pomníku Jana Husa, 
jedinému na Slovensku. A večer nás ča-
kala zaujímavá beseda s pánom Petrom 
Uhlíkom nielen o Milanovi Rastislavo-
vi Štefánikovi, ale aj o histórii regionu. 
Posledný deň nášho výletu sme začali 
návštěvou expozície Dušana Jurkoviča 
v Brezovej pod Bradlom, autora mohyly 
na Bradle, ale aj ďalších stavieb na Slo-
vensku a hlavne na Morave. A už na nás 
čakal kostol v Brezovej, slávnostné Služ-
by Božie a predstavenie Biblie 100, ktorá 
vychádza pri príležitosti 100. výročia za-
loženia Československa. V nedeľu sme 
sa stretli s milými priateľmi – pani Mari-
kou Gallovou, šéfredaktorkou Bradla a 
pánom Jánom Tatarom, podpredsedom 
Spoločnosti MRŠ. Škoda, že času bolo 
málo, pred nami bola cesta do Prahy a 
posledná zástavka exkurzie - pomník 
Alexandra Dubčeka pri Humpolci - neďa-
leko tragickej havárie na diaľnici D1. Bol 
to výlet, na ktorý všetci radi spomíname 

– tých zaujímavostí, nových vecí, ktoré 
sme sa dozvedeli, poznali nové mestá, 
nových ľudí, na záver len ostáva poďa-
kovať organizátorom.

„Splnený sen“ je názov životopisnej 
knihy venovanej Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi od historika Ferdinanda Vrá-
bela, ktorý ju za veľkého záujmu širokej 
verejnosti predstavil 16. októbra v  Slo-
venskom inštitúte v Prahe. Prezentáciu 
pripravil Slovenský inštitút v spolupráci 

s Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave 
a Spoločnosťou M. R. Štefánika v Prahe. 
Publikácia o Štefánikovi dôslednou fak-
tografi ckou argumentáciou vyvracia rôz-
ne povery a mýty, ktoré sa šírili a dodnes 
šíria okolo významnej osobnosti, akou 
M. R. Štefánik bezosporu bol – sloven-
ský vlastenec, diplomat, politický vodca, 
astronóm. Kniha je ilustrovaná najmä 
autentickými fotografi ami zhotovenými 
Štefánikom. Po prezentácii bola otvore-
ná výstava venovaná M. R. Štefánikovi.

 
Štátny sviatok 28. október – Deň vzni-

ku samostatného Československého 
štátu – oslávili členovia Spoločnosti M. 
R. Štefánika položením kvetov pri jeho 
soche na Petříne 28. októbra. Práve 

v tento deň bola pred sto rokmi vyhláse-
ná Československá republika. Tentokrát 
bolo stretnutie ešte slávnostnejšie ako 
inokedy: zúčastnili sa ho aj predsedovia 
vlád ČR a SR Andrej Babiš a Peter Pelle-
gríni. 

V podvečer 10. novembra sa členovia 
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika 
zúčastnili v kostole sv. Mikuláša sláv-
nostného zhromaždenia, ktoré sa kona-
lo na počesť Dňa vojnových veteránov, 
ktorý pripadá na 11. 11., toho roku sa 
oslavovalo aj 100. výročie ukončenia 1. 
svetovej vojny. Zhromaždenie organizo-
vala Cirkev československá husitská a 
Armáda ČR. Pred zaplneným kostolom 
vystúpil s príhovorom aj veľvyslanec SR 
v ČR J.E. Peter Weiss, ktorý zdôraznil, že 
za dnešnú slobodu a demokraciu ďaku-
jeme práve veteránom svetových vojen 
v minulom storočí. Tradične prehovoril 
aj predseda spoločnosti M. R. Štefánika 
Vojtech Čelko. Pripomenul slovenských 
legionárov a zásluhy M. R. Štefánika o 
vznik samostatného československého 
štátu.

Text a foto: Zuzana Bukovská

LISTY  Z  PRAHYLISTY  Z  PRAHY

Účastníci zájazdu na Bradle

Predseda Vlády SR na Petříne
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Zo stretnutí s priateľmi

Cesta demokracie
v Kopřivnici

Dosažení sta let v životě 
lidském a osudy v něm obsa-
žené, se v mnohém podobají 
osudu národů a států, v nichž 
lidé žijí. Ve stech letech času, 
jsou obsaženy chvíle zla, ne-
štěstí, ponížení, smutku, stří-
dající se s událostmi radost-
nými, veskrze pozitivními, 
které jsou nakonec tím důvo-
dem, proč brát život optimis-
ticky, s nadhledem, ale též s 
nesmírnou pokorou.

Takovou až zářivou udá-
lostí bylo bezesporu obdo-
bí vzniku Československé 
republiky, která letos slaví 
právě století svého trvání. A 
to je důvod k oslavám a při-
pomenutí těch, kdo se o vznik 
republiky zasloužili.

Ve stovkách měst v Če-
chách na Moravě a na Sloven-
sku byly uspořádány slavnos-
ti s tímto svátkem spojené.

Ne jinak tomu bylo i 
v Kopřivnici, kde se stal 
hlavním organizátorem oslav 
Klub Masarykova demo-
kratického hnutí s podporou 
města Kopřivnice.

Nápad pojmout oslavy 
tak trošku netradičně, vzni-
kl již na začátku roku a byly 
v něm obsaženy i přání a sny 
velkých osobností města a 
regionu, které se však sta let 
republiky bohužel již nedo-
čkaly.

Úplně první přání splnil 
svou urputností kurátor mu-
zea Fojtství Ondřej Šalek, 
kterému se podařilo najít, 
několika generacemi kop-

řivničanů hledaný, základní 
kámen Masarykovy rozhled-
ny, jež byl ukrýván nejprve 
před nacisty a posléze před 
komunistickými likvidátory 
všeho, co dobu vzniku repub-
liky připomínalo. Kámen byl 
očištěn, zasazen do kamenné 
mohyly a slavnostně znovu 
poklepán dne 7.8.2018. Bez 
pomoci kopřivnických skau-
tů by to však nešlo, protože 
kámen byl položen téměř na 
vrchol hory Červený kámen 
a to do míst kde byl původně 
umístěn.

Druhé přání bylo splně-
no v rámci hlavních oslav 
27.10.2018, hned v prvním 
ze čtyř zastavení na „Cestě 
demokracií“, jak byly oslavy 
v Kopřivnici nazvány. V tom-
to prvním zastavení jsme to-
tiž uctili osobnost Milana 
Rastislava Štefánika, který je 
v České republice neprávem 
jen velmi málo zdůrazňován, 
jako spolutvůrce Českoslo-
venské republiky. Bez jeho 
schopností a vlivu, by však 
bylo pro T.G.Masaryka jen 
obtížně dosažitelné prosazení 
nového uspořádání Evropy a 
prostoru pro vznik nové re-
publiky. Po mnoha letech se 
členům klubu MDH podaři-
lo prosadit umístění pamětní 
desky právě v blízkosti uli-
ce, jež nese jméno této velké 
osobnosti. Že se tak stalo, 
v době oslav stého výročí 
republiky, jen zdůraznilo vý-
znam a důležitost životního 
díla M.R.Štefánika. Slav-
nostní rámec podtrhla i milá 
návštěva dvou přátel ze Spo-
lečnosti Milana Rastislava 
Štefánika, kteří vážili velmi 
dlouhou cestu ze Slovenska. 
A nejen to, paní Mária Gallo-

vá a Ján Tatara absolvovali 
s námi i celou trasu putování.

Pod pamětní deskou za-
zněly projevy starosty města 
Miroslava Kopečného, pana 
učitele Cvíčka a milého hos-
ta, pana Jána Tatary. Tak ně-
jak v duchu jsme si na závěr 
přáli, aby takové symboly 
nejen vydržely být na svém 
místě navždy, ale hlavně, aby 
generace následující vždy vě-
děly, proč si připomínat dílo 
osobností, které na nás již 
zhlížejí z pamětních desek a 
památníků.

Putování po té pokračova-
lo v sice v nevlídném počasí, 
což ale náladu těm, kteří se 
ho zúčastnili, nijak nezkazilo.

Druhým zastavením se 
stal bývalý hřbitov v blízkos-
ti muzea Fojtství, kde přesně 
před sto lety zasadili předkové 
lípu svobody. Lípa svobody 
podle historických pramenů 
krásně rostla, ale onemocněla 
při nástupu fašizmu a defi ni-
tivně byla odstraněna s dal-
ším nástupem nesvobody po 
válce. Symbolické a smutné. 
Proto nápad Ondřeje Šalka, 
kurátora muzea Fojtství, za-
sadit na stejném místě lípu 
svobody znovu, byl přijat 
s nadšením. A tak se i stalo. 
Lípa byla zasazena, slavnost-
ní ráz podtrhl sborový zpěv 
Pěveckého sboru Kopřivnice 
a projev starosty a Ondřeje 
Šalka, který přítomným vy-
světlil i podrobné historické 
souvislosti. Jedno bylo pře-
ci jen jiné, než před sto lety. 
Strom slavnostně symbolic-
ky zasadil starosta Miroslav 
Kopečný a Ján Tatara, jako 
důkaz, že ofi ciální rozdělení 
států, neznamená rozdělení 
přátelství obou národů.

Třetím zastavením se stal 
akt uctění památky těch, kteří 
obětovali republice to nejcen-
nější.

U pomníku obětem válek 
byla odhalena další pamětní 
deska se jmény občanů Kop-
řivnice, kteří obětovali svůj 
život, abychom my mohli žít 
dnes v klidu a míru. O těchto 
osobnostech promluvil Vác-
lav Langer, který se dlou-
hodobě zaobírá pátráním po 
osudech lidí, kteří bojovali 
v řadách legií, vojenských 
sborů obou válek a bojovníků 
za svobodu.

Závěr dne a tedy i čtvrté 
zastavení se tradičně odehrá-
lo před pomníkem T.G.Ma-
saryka, kde opět účinkovali 
pěvci pěveckého sboru a 
městský dechový orchestr. 
Slavnostní projev patřil opět 
dvěma mužům. Panu učiteli 
Cvíčkovi a starostovi města 
Kopřivnice Miroslavu Ko-
pečnému. A krásné a povzná-
šejícím se stalo, že několikrát 
zazněla krásná hymna česko-
slovenská.

Oslavy skončily, ale 
všichni doufáme, že hrdost 
na odkaz generací, které stát 
budovaly, bude trvat a nikdy 
nebude zapomenuto, kdo a 
proč o svobodu a samostat-
nost bojoval. A nejen to. Že 
pracovat na upevnění de-
mokracie bude pro nás pro 
všechny samozřejmostí i 
když snadné to asi nikdy ne-
bude. Dobrý demokrat to ale 
samozřejmě ví.

Lubomír Sazovský
člen Klubu MDH Kopřivnice

člen předsednictva MDH 
Praha

  – Masarykovo demokratické hnutí –   – Masarykovo demokratické hnutí – 
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Pozdrav na Slovensko od 
Obce Slovákov v Kopřivnici

V Čechách je nás 13 Obcí 
Slovákov. Od začiatku sme 
vlastne riešili ako žiť v Česku so 
slovenským srdcom: „Nechceli 
sme sa vzdať slovenčiny!“ Za-
merali sme sa na udržiavanie 
slovenskosti, návštevy Sloven-
ska, folkór, prosto naviazanie 
na novodobú vzájomnosť Če-
chov a Slovákov. Stretáváme sa 
nielen na vianočnom večierku, 
ale aj na športových akciách, na 
besedách, zájazdoch a pod.Sna-
žíme sa udržať životaschopnosť 
našej Obce a byť neustále v kon-
takte.Vlastníme slovenskú vlaj-
ku, máme urobené svoje tričká, 
píšeme do časopisu Slovenské 
dotyky, kde máme prílohu tzv. 
Korene. Tohoto roku sme mali 

v tradičnej besede netradičnú 
tému: M.R.Štefánik - osobnos-
ti ako ich poznáte i nepoznáte. 
Pri príležitosti 100 - tého výro-
čia vzniku ČSR sme si vybrali 
k besede osobnosť, ktorú pova-
žujeme za najväčšieho Slováka 
v dejinách SR. Prednášať nám 
prišiel pán učiteľ Mgr. Ladislav 
Cvíček, rešpektovaný pedagóg, 
významná osobnosť miestneho 
kultúrneho života. Pri príleži-
tosti osláv 70. rokov od povýše-
nia Kopřivnice na mesto, získal 
titul čestný občan, ako jediný 
žijúci ocenený. Pozvanie pri-
jali aj páni z Klubu Masaryko-
va demokratického hnutia, jej 
predseda p.Jaroslav Šula a člen 
predsedníctva MDH pán Lubo-
mír Sazovský. Ten nám hneď na 
začiatku odovzdal obraz M. R. 
Štefánika a knihu T. G. Masaryk 
v Kopřivnici. Bolo to prekvape-
nie a to veľmi milé. Pán učiteľ 
je skvelý prednášajúci, ľudia 
ani takmer nedýchali pri jeho 
rozprávaní. Našiel si miestočká, 
ktoré neboli až také známe, vtia-
hol nás do príbehu zo života M. 
R. Štefánika úplne. Informácií 

je veľa, ja sama po prečítaní do-
stupných materiálov som sa do 
neho doslova zamilovala. Pán 
učiteľ mi ale povedal, že sa ani 
nediví: „Muž, ktorý prežil rela-
tivne krátký život, veď zomrel 
v 39 rokoch, urobil toho za ži-
voty dva!“ Však tiež bol ocene-
ný významnými osobnosťami. 
Veľký podiel mal hlavne na 
vzniku samostatného štátu. Ten-
to známy astronóm, vojenský 
pilot, francúzsky generál bol ale 
hlavne empatický človek, ktorý 
dokázal aj nemožné. Mali sme 
možnosť sledovať rozpravu od 

mladého veku, vzťahy v rodine, 
jeho lásky, štúdium, koníčky, 
cestovanie, jeho zdravotný stav. 
Štefánikov výrok: „Ja sa pre-
bijem, lebo sa prebiť chcem“, 
hovorí za všetko. Tak nám čas 
ubehol veľmi rýchlo a my sme 
boli unesení toľkými zážitkami! 
Po skončení sme ešte pobese-
dovali, zaspievali si slovenské 
pesničky a aj zatancovali. Bol 
to veľmi silný zážitok.Tešíme 
sa na jeho cyklus prednášok v 
ďalšom období. Srdečná vďaka!

Anna Janíková

Z podujatia Obce Slovákov

Poctili S MRŠ pozvaním…
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika – okrem po-
dujatí, na ktorých participovala – bolo zaslaných via-
cero pozvánok:

* Starosta mesta Hodonín Milan Lúčka pozval na 
spomienkové podujatie pri príležitosti 73.výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia mes-
ta Hodonín, ktoré sa  uskutočnilo 12.apríla 2018 na 
hodonínskom cintoríne. Súčasťou spomienkového 
zhromaždenia bolo  položenie kvetinových darov k 
hrobu padlých vojakov.

* Národná rada  SR , Ministerstvo obrany SR, AOS gen. 
Štefánika a Únia vojnových veteránov SR pozvali na 
deň 3. mája 2018 na 5. ročník medzinárodnej vedec-
kej konferencie„Fórum vojnových veteránov” do 
Historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bra-
tislave.

* Náčelník GŠ OS SR, gen. Milan Maxim pozval na 
Slávnostný ceremoniál odovzdania funkcie náčelní-
ka Generálnebo štábu ozbrojených síl SR, 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.

* 6. septembra 2018 sa uskutočnila vernisáž výtvar-
ných prác žiakov ZŠ a ZUŠ Dunajskej Lužnej „M. R.Š-
tefánik aj po 100 rokoch medzi nami“.

* 12. októbra 2018:  Spoločnosť Martina Rázusa, Histo-
rický ústav SAV a MZVaEZ SR v priestoroch  MZVaEZ 
v Bratislave organizovala  konferenciu Sláva šľachet-
ným v službách diplomacie…

* 18. októbra 2018  sa uskutočnil pri príležitosti  130.vý-
ročia narodenia Martina Rázusa v Hudobnej sále Zi-
chyho paláca v Bratislave pod záštitou starostu Sta-
rého Mesta  Radoslava Števčíka DEŇ Martina Rázusa 
s bohatým kultúrnym programom, v ktorom prijali 
zastúpenie aj mestá Liptovský Mikuláš  a Brezno.

* Na 18. októbra 2018 mesto Břeclav  pozvalo na podu-
jatie „100.výročie vzniku Československej republiky“

* 20.októbra  2018sa uskutočnilo v Dunajskej Lužnej re-
gionálne stretnutie pri 100. výročí  vzniku prvej ČSR 
„ Odkaz MRŠ aj po sto rokoch aktuálny“.

* Na 20.-21. októbra 2018 prišla pozvánka na Konferen-
ciu pod záštitou prezidenta ČR, predsedu Poslanec-
kej snemovne ČR a predsedu Senátu Parlamentu ČR 
do Luhačovíc, z príležitosti 100. výročia vzniku Čes-
koslovenska a československej vzájomnosti v Luha-
čoviciach.
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6. jún 2018

Pri príležitosti Storočnice konca Prvej svetovej vojny sa 
dňa 6. júna 2018, za účasti veľvyslanca Slovenskej republiky 
v Taliansku, Jána Šotha a primátora mesta Stintino, Antónia 
Dianu v Múzeu della Tonnara v Stintine uskutočnilo sláv-
nostné ukončenie výstavy Storočnica Prvej svetovej vojny 
1914 - 1918. Túto výstavu Ministerstva zahraničných veci 
a európskych záležitosti Slovenskej republiky mali možno-
sť vidieť študenti miestnych škôl a široké publikum počas 
niekoľkých špeciálnych podujatí, organizovaných múzeom 
a mestským úradom v období od 15. mája. K hosťom fi ni-
sáže sa prihovoril primátor Diana, slovenský veľvyslanec, 
prefekt provincie Sassari, Giuseppe Marani, vojensky veli-
teľ autonómneho regiónu Sardínia, Generál Giovanni Do-
menico Pintus a profesor Univerzity Sassari, Luciano Gu-
tierrez (t.č. na univerzite pôsobí 20 slovenských študentov 
v rámci programu Erasmus). Veľvyslanec J. Šoth zdôraznil 
dôležitosť zachovania pamäte o našej spoločnej histórii pre 
nové generácie, podčiarkol nevyhnutnosť pokračovania eu-
rópskej spolupráce v súčasnej situácii a pripomenul, že Únia 
je jediným úspešným povojnovým zoskupením, ktoré ostáva 
garanciou mieru a pokroku v Európe. Vyjadril tiež poďako-
vanie miestnym úradom za silnú podporu pri zorganizovaní 
tohto spoločného podujatia, ktorým si pripomíname v tento 
významný rok tisícky rakúsko-uhorských vojakov, vrátane 
mnohých Slovákov a Čechov, prevezených v prvých rokoch 
1. svetovej vojny na ostrov Asinara (Sardínia) zo Srbska cez 
Albánsko. Úmornú cestu na Sardíniu a choroby prežila iba 
polovica zajatcov. Delegácia navštívila ostrov Asinara, kde 
položila veniec v Ossariu, v ktorom je pochovaných cez 7 ti-
síc rakúsko-uhorských vojakov a prezrela si priestory starej 
nemocnice a zajateckého tábora Cala Reale.

Spoločná história spojená s ostrovom Asinara je pre Slo-
venskú republiku ďalšou významnou súčasťou mozaiky 
dôležitých miest v talianskom teritóriu, ktoré sú spojené s 
osudmi slovenských vojakov počas Prvej svetovej vojny.

24. september 2018

Slávnostné podujatie v Solbiate Olona a Legnane 24. 
septembra 2018 boli ďalšími dôležitými iniciatívami 
v rámci bohatého programu spomienkových osláv, ktoré sa 
v Taliansku uskutočňujú pri príležitosti výročia storočnice 
Prvej svetovej vojny a vzniku Československa. Solbiate 
Olona a Legnano rozšírili zoznam miest na mape Talian-
ska, s ktorými nás spája spoločná história.

Počas spomienkového podujatia pri pamätníku, ktorý 
bol osadený v roku 2017, a pri kríži československých le-
gionárov na miestnom cintoríne v Solbiate Olona, si zá-
stupcovia Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Českej 
republiky v Taliansku spoločne pripomenuli pamiatku 563 
slovenských a českých vojakov, ktorí v rokoch 1918 až 
1920 boli pochovaní v meste ako obete vojnových zranení 

a chorôb. Počas slávnostnej ceremónie bol odhalený ob-
raz miestneho umelca Donata Tesaura, venovaný Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi.

V meste Legnano delegácie odhalili pamätnú tabuľu pre 
slovenských a českých vojakov, ktorí zahynuli v tomto 
meste v období medzi 1915 a 1919. Tabuľu sa podarilo 
zrealizovať a osadiť vďaka združeniu Československá 
obec legionárska.

Z materiálov Veľvyslanectva SR v Taliansku pripravili 
Ľubica Šalvátová Baiocchi a Petra Barteková

Z podujatí veľvyslanectva SR v Taliansku
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(Pokračovanie z minulého čísla)

4. 5. 2018 pri príležitosti osláv storočnice ČSR sa uskutočnil historický 
seminár – konferencia k aktuálnym otázkam  v SR, ČR a Taliansku – spô-
sobom veľmi netradičným. 

Všetci  prednášajúci – S. Michálek, I. Šedivý, S. Tazzer – obdrža-
li  otázky formou stanovených okruhov, ktorých bolo celkom 9, na kto-
ré odpovedali a po ukončení stanoveného programu vedúcim diskusie A. 
Tarquinim odpovedali na otázky, 

Slovensko zastupoval na konferencii riaditeľ Historického ústavu SAV  
PhDr. Slavomír Michálek DrSc., ktorý nám láskavo  dal k dispozícii  
svoje odpovede na položené otázky.

1. Pripomíname si odovzdanie zástavy československým légiám v Ta-
liansku. Taliansko malo vtedy špeciálne postavenie, ako by ste komento-
vali stručne tento historický moment?

Taliansko bojovalo na strane štátov Dohody od mája 1915. Na vojakov 
R-U sa talianski predstavitelia pozerali ako na jednoliatu skupinu nepri-
ateľov. Názor, že Rakúsko-Uhorsko bolo štát, ktorý násilne držal kong-
lomerát národov, im bol cudzí. A naopak, aj pre radových slovenských 
a českých vojakov  v radoch rakúsko-uhorskej armády bolo Taliansko ne-
známa krajina a na tomto fronte im chýbal motív slovanskej vzájomnosti, 
ktorý hral významnú úlohu na frontoch v Rusku i Srbsku. Na sklonku roku 
1917 sa počet zajatých Čechov a Slovákov v Taliansku odhadoval na 30 
tisíc. Talianske úrady sa o nich nezaujímali. Až po zdĺhavých rokovaniach 
predstaviteľov ČSNR, hlavne Milana R. Štefánika sa podarilo dosiahnuť 
umiestňovanie zajatcov českej a slovenskej národnosti oddelene od ostat-
ných zajatcov rakúsko-uhorskej armády. V januári 1917 v tábore Santa 
Maria Capua Vettere došlo k vytvoreniu spolku zajatcov pod názvom Čes-
koslovenský dobrovoľnícky zbor, ktorý mal do apríla 1918 už vyše 10000 
členov. V máji 1917 bola väčšina zajatcov z tohto tábora presunutá do 
tábora v Certose di Padua, ktorý sa stal základňou budovania českoslo-
venských légií v Taliansku. Zo Slovákov sa o ich organizovanie pričinili 
hlavne Rudolf Gábriš a Ján Papánek (Ján Papánek patril potom počas celej 
demokratickej ČSR medzi popredných československých diplomatov, bol 
jedným z autorov záverečného textu Charty OSN a po pražskom komu-
nistickom prevrate založil v USA AFCR, humanitárnu organizáciu, ktorá 
pomohla za 40 rokov svojej existencie okolo 150 tisíc utečencom spoza 
železnej opony).

Po porážke talianskej armády pri Caporette v októbri 1917 zachvátila 
krajinu panika. A panika sa zmocnila aj spojencov Talianska, lebo pred-
stava, že nepriateľ prenikne cez Lombardskú nížinu do južného Francúz-
ska nebola nereálna. Preto sa do Talianska presúvali na pomoc francúzske 
a anglické divízie. V týchto napätých časoch a medzinárodných súvislos-
tiach a vojnových pomeroch sa začali v Taliansku odohrávať zmeny, ktoré 
boli jedným z podstatných dôvodov odchodu Milana R. Štefánika z Paríža 
do Ríma vo februári 1918. Do Ríma cestoval Štefánik s jasným cieľom – 

vo veci československého vojska dosiahnuť v Taliansku priaznivý zlom. 
Štefánik po príchode do Ríma nadviazal na svoje dve predošlé misie, 

avšak až vďaka zvláštnemu memorandu, ktoré dnes označujeme za majs-
trovské dielo jeho diplomatických schopností, sa mu podarilo zlomiť od-
por talianskej vlády a hlavne ministra zahraničných vecí Sidney Sonnina. 
Obrat v tomto procese priniesol 21. apríl 1918, keď sa plk. Štefánikovi 
podarilo uzavrieť s ministerským predsedom Vittoriom Orlandom a mini-
strom vojny Vittoriom Zupellim zmluvu medzi talianskou vládou a Čes-
koslovenskou národnou radou (ČSNR) o zriadení samostatného českoslo-
venského vojska v Taliansku. Zmluva jasne hovorila že československé 
jednotky budú súčasťou samostatnej československej armády vo Franc-
úzsku, politicky budú podriadené  ČSNR, avšak vojensky budú podliehať 
veleniu talianskej armády. Táto zmluva bola fakticky prvým uznaním bud-
úceho česko-slovenského štátu jednou z dohodových mocností. 

Centrom organizovania československých légií v Taliansku bola oblasť 
severne od Ríma, v kraji Umbria. Tu sa začal výcvik a formovali sa čes-
koslovenské pluky. V polovici mája 1918 už predstavovali divíziu o sile 
14 tisíc mužov. V deň tretieho výročia vstupu Talianska do vojny 24. mája 
1918 došlo v Ríme na Piazza Venezia  k slávnostnému odovzdaniu bojovej 
zástavy z rúk plk. Štefánika veliteľovi československých jednotiek v Ta-
liansku gen. Andrea Grazianimu v prítomnosti predstaviteľov talianskej 
vlády a zástupcov vlád ostatných štátov Dohody. Najväčší ohlas získala 
emotívna reč M. R. Štefánika, ktorý sa stal – ako písali rímske noviny – na 
jeden deň kráľom Ríma.

V polovici augusta 1918 sa 6. divízia talianskej československej légie 
presunula na front. Bola nasadená v priestore medzi Gardským jazerom 
a riekou Adiža. Kľúčovým bodom jej obrany bola kóta 703, nazvaná  Doss 
Alto, o ktorú zviedli 21. septembra 1918 víťazný boj. V polovici novembra 
bola vytvorená ďalšia – 7. divízia a tým aj celý československý armádny 
zbor v Taliansku.

Československý armádny zbor v Taliansku mal 19 400 osôb, skladal sa 
zo 6 streleckých plukov, dvoch delostreleckých plukov a jednej jazdeckej 
eskadróny. Na talianskom fronte padlo z ich radov v rokoch 1917 – 1918 
takmer 700 vojakov.  

Vojaci zboru boli po 28. októbri 1918 povinní, už ako príslušníci ČSR 
nastúpiť vojenskú službu. Sformovalo sa z nich 56 práporov, okolo 60 tisíc 
príslušníkov (z toho 1200 Slovákov). Prápory podliehali československé-
mu veliteľstvu v Galarate. Do vlasti sa vrátili počas apríla – augusta 1919.

Vytvorenie československého legionárskeho vojska v Taliansku bolo 
mimoriadnym úspechom skvelej diplomatickej aktivity Milana R. Štefá-
nika.  Budúci rok v máji uplynie 100 rokov od jeho tragickej smrti. Popri 
Milanovi Hodžovi a Alexandrovi Dubčekovi patrí Štefánik medzi top-elitu 
slovenských moderných dejín a verím, že slovenský politický estasbliš-
ment si pripomenie tohto skvelého Slováka naozaj veľkolepo a dôstojne.

2. ČSR vznikla pred 100 rokmi ako úspešná demokracia a vyspelá 
ekonomika. Neskôr zvládla zamatový rozchod v mieri. Vzácne príklady 
úspechu, čo boli základné faktory československej výnimky vo svete, kde 
dominovali zlyhania, konfl ikty, autoritatívne režimy a pod. 

Túto “československú výnimku” umožnila celková geopolitická situá-
cia v Európe a vo svete. 

ČSR vznikla pred 100 rokmi po skončení prvej svetovej vojny, po 
kolapse Rakúsko-Uhorskej ríše, v čase keď Woordow Wilson formuloval 
svojich 14 bodov, v ktorých zdôrazňoval idey mieru, demokracie a ochra-
ny ľudských práv. Aj vtedajší československí lídri, najmä T.G. Masaryk 
a M. R. Štefánik, zdôrazňovali potrebu zachovávania mieru a demokra-
tických hodnôt. 

V roku 1989 to bol opäť kolaps ZSSR a východného bloku, kto-
rý umožnil zamatovú revolúciu a sformovanie demokratického štátu. O 
“zamatovom rozpade” možno povedať, že oba štáty federácie (ako aj ich 
politickí predstavitelia) sledovali svoje vlastné záujmy. Rozdeleniu ČSR 
predchádzali viaceré spory o moc, príkladom je tzv. “pomlčková vojna”, 
týkajúca sa nového názvu federácie. Po voľbách v roku 1992 sa zvolení 
lídri nedokázali zhodnúť na tom, ako riadiť spoločný štát. Prevláda názor, 
že občania ČSR boli proti rozdeleniu, politici sa ich však na názor nepýtali 

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

Zľava: I. Šedivý, S. Tazzer, S. Michálek a A. Tarquini



BRADLO č. 76                                        strana č. 12

a neuskutočnili referendum o rozdelení. 
Aké sú základné faktory „československej výnimky“? Zamatový roz-

chod v roku 1992 a vznik dvoch samostatných štátov od 1. januára 1993 
ovplyvnilo viacej vnútorných česko-slovenských faktorov – kus úspešnej 
spoločnej histórie, vzájomná previazanosť a blízkosť národov, kultúrna 
vyspelosť, kresťanská kultúra. Česi a Slováci vždy tvorili dva rozdielne 
národy, s rozdielnym jazykom a históriou. Neboli medzi nimi územné 
spory. Jeden podstatný spor, resp. problém tu počas existencie spoločné-
ho štátu bol – čechoslovakizmus, ktorý presadzoval existenciu politického 
jednotného československého národa, čo bolo najmä na Slovensku odmi-
etané. Medzi známe spory v otázke čechoslovakizmu medzi osobnosťami 
z radov Slovákov a Čechov patrí spor Štefan Osuský verzus Edvard Beneš, 
ktorý trval celé medzivojnové obdobie, ale na povrch vyplával až počas 
druhej svetovej vojny v podobe troch okruhov – vyslanecká vs. prezident-
ská koncepcia kontinuity právnej existencie spoločného štátu, rovnoprávne 
postavenie oboch národov v budúcej demokratickej republike, zahraničná 
orientácia exilového odboja a budúcej republiky – východ alebo západ. 
Osuský presadzoval vyslaneckú teóriu kontinuity štátu (t.j., že nositeľmi 
štátu, de facto neexistujúceho, sú vyslanectvá a nie Edvard Beneš), rov-
noprávne postavenie oboch národov (Slovákov i Čechov) a orientáciu za-
hraničnej politiky na západný svet. Edvard Beneš, bohužiaľ pre budúcu 
ČSR, presadil orientáciu na ZSSR, čo potvrdil už počas vojny (zmluva 
o priateľstve, spojenectve a spolupráci so Stalinom v decembri 1943). Aj 
v povojnovom Československu bola otázka vzťahu rovnoprávneho posta-
venia oboch národov kameňom úrazu a prijatá federácia z októbra 1968 
bola len na papieri. Nerovnoprávne postavenie oboch národov bolo jed-
ným z dôvodov rozchodu po nežnej revolúcii. Celkovo však treba vnímať 
aj všeobecný trend rozpadu federácií v komunistickom bloku – ZSSR, Ju-
hoslávia, ČSSR. Český historik Jan Rychlík tvrdí, že pri dvoch národoch 
nebude nikdy rovnocenné postavenie, jeden je a bude vždy väčší a silnejší, 
t. j. rovnocenné postavenie neexistuje. 

3. Ako ČSR zvládla byť jednou z najvyspelejších a technologicky 
najrozvinutejších krajín vo svete a demokraciou v Európe plnej nede-
mokracie?

Ako som už povedal, situácia v Európe po prvej svetovej vojne umož-
nila tento rozvoj. Československí lídri chceli z ČSR urobiť rozvinutú eko-
nomiku, podľa vzoru USA, Spojeného kráľovstva či Francúzska. Priemy-
sel zaznamenal prudký rozvoj v období Rakúsko-Uhorska, na čom mohol 
nový štát stavať. Československo bolo v celosvetovom meradle 10. najpri-
emyselnejšou krajinou sveta. Priemysel dopĺňalo rozvinuté poľnohospo-
dárstvo. Investície smerovali do infraštruktúry (najmä železnice). 

Československo malo stabilnú menu, nebolo zadlžené, naopak, mohlo 
požičiavať iným štátom. V medzivojnovom období sa pre Slovákov v Čes-
koslovensku navyše otvorila cesta vzdelanosti a kultúrneho rozvoja, keď 
sa na báze ČSR tvorilo slovenské (československé) historické vedomie. 
Prvýkrát sa Slováci ako moderný národ stali nielen objektom, ale aj subje-
ktom vlastných dejín.

4. ČSR chápala Hitlerove nebezpečenstvo. Ako iné európske národy 
a štáty bola ohrozená a potom brutálne napadnutá nacistickým Nemec-
kom, ČSR nebola pripravená brániť sa efektívne, unikátnou výnimkou 
bola VB vďaka Churchillovi. Čo bolo správne a čo nesprávne v pražskej 
zahraničnej politike a v pražskom využívaní možností spojencov? 

Edvard Beneš, československý minister zahraničia v rokoch  1918–
1935 a neskorší prezident spolupracoval s demokratickými štátmi Európy 
a podporoval systém aliancií, ktoré pomáhali udržať medzinárodné posta-
venie štátu do roku 1938. Beneš tiež naivne veril v Spoločnosť národov, 
ktorá mala garantovať povojnový status quo a mierový svet. Spojenectvom 
s Juhosláviou a Rumunskom (Malá dohoda) v snahe vytvoriť účinnú regio-
nálnu hrádzu proti revizionistickým snahám Maďarska v podstate kreoval 
aliancie. To ešte podporil spojeneckou zmluvou so ZSSR v roku 1935, kto-
rá obsahovala dohodu, že pomoc Moskvy príde v prípade prvotnej vojen-
skej pomoci Francúzska. V osudnom roku 1938 v Mníchove však veľmoci 
Československo nechali napospas Hitlerovi a k rozbitiu štátu, vďaka via-
cerým vonkajším i vnútorným faktorom (česko-nemecké i slovensko-čes-
ké vzťahy vo vnútri krajiny) tak došlo priam zákonite. Myslím si, že osud 
ČSR  koncom 30-tich rokov neležal na tom, aká bola Benešova zahraničná 
politika, skôr si myslím, že Beneš bol na šachovnici európskej politiky pří-

liš malý hráč, aby rozhodoval ako a kam sa budú uberať najbližšie udalosti.

5. Ako viaceré úspešné krajiny, Česi a Slováci majú akýsi zvyk podce-
ňovania sa, napriek ich úspechom. Prečo?

Nenazýval by som to podceňovaním. Môže sa zdať, že Slováci a Česi 
nie sú spokojní s tým, čo ich krajiny dosiahli za posledných 25 rokov. 
Podľa môjho názoru za to môže fakt, že sa tradične porovnávame s kraji-
nami západnej Európy a nie s krajinami, ktoré mali podobnú štartovaciu 
líniu ako my (Maďarsko, Poľsko, pobaltské či balkánske krajiny) – vo vše-
obecnosti krajiny strednej a východnej Európy.

Keď sa na to pozrieme z odstupom, Slovensko (a myslím, že i Česko) 
môže byť určite hrdé na to, čo dosiahlo od rozdelenia, aj keď samozrejme 
tá cesta bola tŕnistá, nie priamočiara a zostáva priestor na ďalšie zlepšo-
vanie. 

6. Prečo a ako dlho dokázal dvojnárodný štát úspešne fungovať? 
Zvyčajne to tak v Európe nie je…

V prvom rade je potrebné povedať, že vzťahy na politickej úrovni ne-
boli vždy harmonické. Slovensko často cítilo, že s ním nie je zaobchádzané 
rovnako – že nie je rovnocenným partnerom Českej republiky. Tých prí-
kladov je viac – napr. otázka prvovýroby, fi nalizácie výroby, koncentrácia 
na ťažký priemysel (v Čechách viac chemický, strojársky, obuvnícky, ľah-
ký). Aj v Európe prevládali stereotypy o vyspelých Čechoch a zaostalých 
Slovákoch. 

Napriek tomuto, národy a ľudia – Slováci a Česi, si boli vždy veľmi po-
dobní. Slováci viac emotívni, Česi pragmatickí. Nebolo medzi nimi etnic-
ké či náboženské napätie. Navyše, komunistický režim, trvajúci viac ako 
polovicu histórie spoločného štátu, by nedovolil žiadne prípadné násilie.  

7. Bez Hitlera, potom Stalina a Gottwalda v roku 1948, potom invázie 
1968 čím sa ČSR mohla stat? Napr. aj druhým malým Japonskom?

Je ťažké robiť v tomto smere predpovede. Dejiny išli smerom akým 
išli, myslím že dnes tým Japonskom ČSR či jej dve nové krajiny nemôžu 
byť – Japonci neprešli 40 rokov komunistickým režimom, neprešli devas-
táciou mentálnej úrovne spoločnosti. Veľa samozrejme záleží od vonka-
jších vplyvov a doby. Ale prvá ČSR bola s určitosťou na správnej ceste 
k rýchlemu ekonomickému rastu, ako som už spomínal. Tým, že ČSR bola 
relatívne malou krajinou, bez zásob surovín, musela by sa spoliehať na me-
dzinárodný obchod. Na to mala výborné predpoklady – stabilnú menu, in-
fraštruktúru, vzdelanú pracovnú silu, silný, konkurencieschopný priemysel 
a výbornú geografi ckú polohu na križovatke medzi západom a východom, 
v srdci Európy. Lenže, aj politika mostu mala svoju československú podo-
bu, napr. po roku 1945 a Edvard Beneš jej bezvýhradne veril, lenže svet sa 
uberal inak  - studená vojna, bipolárny svet. Dva odlišné režimy – totalita 
a demokracia sa nezmiešajú.

8. Popíšte najlepšie momenty Čechov a Slovákov, najťažšie momenty 
a konfl ikty

Najlepšie momenty: vznik štátu, pomoc krajanov, úspešný odboj počas 
druhej svetovej vojny, pre Slovákov najvýznamnejší medzník Slovenské 
národné povstanie z roku 1944.

Najťažšie momenty: spomínaný čechoslovakizmus, a po pražskom 
komunistickom prevrate 40 rokov totality, zverstvá Štátnej bezpečnosti, 
likvidácia občanov, komunistická totalita a devastácia spoločnosti.

9. Na záver, ako a ak vôbec sa majú Česi a Slováci kritizovať, čo 
mohli robiť lepšie? 

V každej etape našej histórie sú momenty, ktoré rozhodli o budúcnosti 
našich krajín. Príkladom môže byť neúčasť ČSR na Marshallovom pláne 
v roku 1947. Samozrejme vieme, že ten Marshallov plán sme odmietli pod 
nátlakom Stalina. Teraz, keď vieme, ako sa situácia v Európe vyvíjala, je 
jednoduché hodnotiť kroky vtedajších lídrov. Nemôžeme však predpove-
dať, čo by bolo keby…

Čo by sme mohli robiť lepšie dnes, je učiť sa viac na svojich chybách. 
Relatívne krátka história ČSR ponúka veľa okamihov, z ktorých vieme 
vytvoriť paralely k dnešnej situácii. V tom je sila histórie. Dejiny sú učiteľ-
kou života. Nie som si istý, či sa Slováci, alebo i celé ľudstvo vedia z dejín 
poučiť. Verím, že áno. 
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Zaujalo nás v Ríme…
Pamätník zjednotenia – Monumento nazionale

s Hrobom neznámeho vojaka

Pamätník je symbolom zjednotenia Talianska na prelome 19. storočia. 
Navrhol ho Giuseppe Sacconi v roku 1885 – úplne dokončený bol až v 
roku 1935. Inaugurovaný bol už v roku 1911 počas osláv 50. výročia 
zjednotenia Talianska. Kvôli svojmu tvaru je prirovnávaný k písaciemu 
stroju, ale aj svadobnej torte (paradox). Biely mramor, ktorý bol na jeho 
stavbu použitý pochádza z Brescie a údajne  nikdy nestmavne. Monument 
je to naozaj veľký: široký 135 m a vysoký je 70 m .

V priestoroch Pamätníka je  Museo  di  Risorgimento, v ktorom sú vy-
stavené busty, zbrane a ďalšie pamiatky na boj za zjednotenie Talianska. 
Okrem stálej výstavy sa tu robia aj dočasné výstavy umeleckých diel v 
miestnostiach s výraznou ozvenou, v tzv. Complesso del Vittoriano. 

Na  celom pamätníku je  najvýraznejší jeho exteriér, z ktorého priam 
srší symbolizmus. Po oboch stranách  vstupu do areálu sú umiestnené dve 
fontány, predstavujúce dve moria, ktoré oblievajú Apeninský polostrov 
(Jadranské more a Tyrhenské more) s Levom sv. Marka na strane jed-
nej a rímskym Vlkom a siréniou Partenope na strane druhej. Na  vrchole 
schodiska sa nachádza hrob neznámeho vojaka s večným ohňom, denne 
strážený 24 hodín čestnou strážou. Hrob bol postavený  po prvej sve-
tovej vojne v roku 1921, pripomínajúci pamiatku talianskych vojakov, 
ktorí obetovali svoje životy za vlasť na bojiskách 1. svetovej vojny a kon-
fl iktoch, do ktorých sa počas nej Taliansko zapojilo. V centre pamätníka 
je jazdecká socha Viktora Emanuela II., ktorá svojimi rozmermi patrí k 
najväčším na svete (10 x12 m). Socha je umiestnená na podstavci, ktorý 
je ozdobený reliéfmi, znázorňujúcim najvýznamnejšie mestá Talianska. 
Nad sochou sa rozpína arkáda so stĺporadím, kde sa nachádzajú sochy, 
znázorňujúce jednotlivé talianske regióny.

Program kladenia vencov 24. mája 2018   sa vyvíjal od presne sta-
novených inštrukcií  protokolu MO Talianskej republiky. Čím nás zaujal 
a upútal taliansky protokol kladenia vencov? Celú ceremóniu zabezpečila 
logisticky talianska strana.

Pracovníčka Veľvyslanectva SR v Taliansku na základe inštrukcie 
protokolu MO Talianskej republiky   určila miesto státia všetkých hostí 
a delegácií, ktoré sa zúčastnili slávnostného aktu kladenia vencov  k hro-
bu neznámeho vojaka.

Ako pri účasti vysokých štátnych predstaviteľov, nastúpené boli všet-
ky vojenské  zložky Taianskej republiky: námorné, letecké, pozemné sily 
a karabinieri, doplnené o členov vojenskej hudby – za taliansku stranu, 
delegácie zo SR a  ČR – medzi nimi 6 príslušníci ČsOL, v dobových vo-
jenských  uniformách (symbolizovali 600  československých legionárov, 
ktorí na tomto mieste pred sto rokmi zložili vojenskú prísahu a sprevád-
zali M.R.Štefánika  pri slávnostnom akte odovzdávania zástavy českoslo-
venských légií z rúk vtedajšieho talianskeho premiéra Vittoria Emanuela 

12. októbra 2018 oslávila ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 90. 
výročie svojho založenia slávnostnou akadémiou v DK B. S. Ti-
mravy v Lučenci. Medzi vzácnymi hosťami sa v ofi ciálnej časti 
prihovorila aj Mgr. Mária Gallová zo Spoločnosti M. R. Štefánika, 
ktorá s našou základnou školou už niekoľko rokov úzko spolu-
pracuje. S radosťou sme pri tejto príležitosti prevzali „Poďako-
vanie a uznanie za šírenie myšlienkového odkazu odkazu M. R. 
Štefánika“, za spoluprácu a podporu pri realizovaní výchovných 
a kultúrno – vzdelávacích podujatí. Mgr. Mária Gallová sa čita-
teľom prihovorila aj prostredníctvom písaného slova v Zborníku 
k 90. výročiu založenia ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Gabriela Aláčová

90. výročie založenia ZŠ M. R. Štefánika90. výročie založenia ZŠ M. R. Štefánika
v Lučenciv Lučenci

Orlanda, počas ktorého vtedy po prvýkrát v Ríme sa hrala pieseň „Kde 
domov můj“).

K hrobu neznámeho vojaka minister obrany SR a veľvyslankyňa ČR 
v Taliansku položili dva vence. Slovenský veniec niesli 2 nosiči, vybraní 
z Čestnej stráže OS SR.

 Jediná zástava, ktorú pustili do areálu bola  replika  vtedajšieho vojen-
ského práporu talianskych plukov Československých  legionárov, ktorú 
priniesli zástupcovia ČsOL. Dokonca  neboli ani prejavy, znela hudba, 
položili sa vence, minister obrany SR a veľvyslankyňa ČR v Taliansku sa 
poklonili a potom prítomní účastníci podľa protokolu opustili  Pamätník.

Taliansky protokol hovorí, že ani v prípade dažďa nie je možné použiť 
dáždniky, na schodoch nesmie nikto sedieť (ani deti, ani starí ľudia) – 
z rešpektu k padlému vojakovi.

Oltár vlasti ako pamätník zjednotenia Talianska je hlavným symbolom 
vzniku moderného talianskeho štátu – a tak sa  tu a k nemu obyvatelia a 
návštevníci aj správajú.

V jednoduchosti je krása… však?
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TIROLSKO A BAVORSKO

Týždenný pobyt v alpskom 
údolí Ötzal, pripravený na pri-
anie účastníkov s vyslovene 
oddychovým programom v 
Tirolsku a Bavorsku, sme ab-
solvovali 8. – 14. 7. 2018. Ná-
stupnými miestami do autokaru 
fi rmy Dekabus boli v nedeľu 
8. júla Brezová pod Bradlom 
a Bratislava, smer cesty Rak-
úsko...

(1) Krátko pred nedeľným 
obedom, sme už boli na zná-
mom dialničnom parkovisku 
nad jazerom Mondsee v Hor-
nom Rakúsku (Soľná komo-
ra), kde sme sa občerstvili a 
oddýchli si v Landzeit – Re-
staurant  so službou k našej 
naprostej spokojnosti... Vydaril 
sa nám aj výlet do mestečka 
Mondsee na brehu jazera, pre 
ktoré sme sa rozhodli prvýkrát 
a prežili sme v ňom nádherné 
nedeľné popoludnie. Ulice a 
uličky, ktorými sme sa túlali, sú 
skrášlené desiatkami meštian-
skych domov z obdobia baroka. 
Veľmi nás zaujal bývalý kláštor-
ný kostol benediktínov, pôvod-
ne románska stavba. V pätná-
stom storočí bol prestavaný v 
štýle vrcholnej gotiky, potom v 
osemnástom zbarokizovaný. 
Posledná úprava poznačila 
hlavne priečelie s dvoma veža-
mi, považované za popredné 
dielo rakúskeho barokového 
umenia. Panelový informátor z 
histórie opátstva, založeného v 
8. storočí, potvrdzuje jeho vplyv 
na duchovný rozvoj Mondsee 
a celého regiónu v kresťanskej 
viere, kultúre a školstve. Začiat-
kom 9. storočia tu vyšiel najstar-
ší nemecký preklad Biblie Mod-
seer Matthew... So záujmom 
sme si v kostole vypočuli  prí-
beh rodiny Trappovej. Korvetný 
kapitán Georg rytier von Trapp  
sa  po smrti manželky obrátil na 
salzburský kláštor. Matka pred-
stavená mu doporučila novicku 
Máriu Augustu Kutscherovú. Tá 
sa o jeho deti starala s veľkou 
láskou a netrvalo dlho, Georg 
si Máriu v roku 1927 zobral za 
manželku. Svadba sa konala 
práve v bazilike, kde sme sa 
nachádzali. Následne do mno-

žiny manželských následníkov 
pribudli ešte  traja. Avšak po 
víťazstve rakúskych nacistov 
prišli Trappovci o majetok a 
nastali im krušné časy. Mária 
založila s deťmi spevokol, pori-
adala domáce koncerty a zbor 
sa zúčastňoval s úspechom aj 
rôznych súťaží. Už bol dosta-
točne známy, keď po pripojení 
Rakúska k Hitlerovmu Nemec-
ku v roku 1938 emigrovala ro-
dina do Švajčiarska, neskôr do 
Anglicka a odtiaľ do USA. Usa-
dila sa v Stowe (štát Vermont). 
No a tam, po prekonaní prvých 
ťažkostí, začala veľká kariera 
rodinného spevokolu Trappo-

vcov, ktorý úspešne koncerto-
val dvadsať rokov. Legendárny 
príbeh famílie bol v roku 1965 
sfi lmovaný  ako The sound of 
music a získal päť Oscarov...  
Prv než sme mestečko opustili, 
navštívili sme pobrežie jazera s 
prístavom, v ktorom ešte pristá-
vajú staré parníky, pripomínaj-
úce dobu habsburskej monar-
chie. Množstvo návštevníkov si 
tu doslova hovelo a užívalo sl-
nečné počasie. Potom už sme 
minuli  Salzburg a ďalším na-
šim cieľom bolo rakúska  „per-
la“ Tirolska-Kufstein. Už sme tu 
v minulosti boli, no  bohatstvo 
umeleckých pamiatok nás opäť 
prilákalo... Keďže nad mestom 
sa vypína mohutná pevnosť 
Festung Kufstein, v stredove-
ku väzenie, dnes národopisné 
múzeum s „Organmi hrdinov“ 
v dominantnej veži (4307 píš-
ťal; 46 registrov) a klaviatúrou 
o osemdesiat metrov nižšie, 
znejúcimi ráno do širokého 

okolia, zvolili sme si trasu mest-
skej prechádzky ulicami okolo 
pevnosti, s dlhším zastavením 
na Dolnom námestí, ktoré sa 
zvažuje od historickej budovy 
radnice k Marianskej kašni a 
odtiaľ uličkou až k mostu cez 
rieku Inn. Prešli sme sa pô-
vabnými uličkami, z ktorých je 
najznámejšia Romerhofgasse 
s neodolateľnými vinárničkami. 
Potom už, pobrežím rieky sme 
sa vrátili k autobusu a diaľnicou 
okolo Innsbrucku sme  pokra-
čovali do cieľa našej nedeľnej 
cesty v stredisku Öetz, kde sme 
sa ubytovali v penziónoch Mari-
ta a Olympia.

(2) Po nočnom oddychu a 
výdatných raňajkách sme sa 
vydali cez Fernpass (1209) do 
Füssenu v Bavorsku. Autami 
a autobusmi zaplnené ulice 
už od rána naznačovali obrov-
ský záujem o zámky a v obci 
Schwangau, jej hornej časti, 
už bolo parkovisko skoro plné. 
Šesť hodín plne stačilo, aby 
sme si za horúceho letného 
počasia pozreli  Hohenschwan-
gau a Neuschwanstein.  Každý 
z nás podľa svojich schopnos-
tí a možností, využil daný čas 
návštevou interiérov zámkov, 
alebo „len“ fotografovaním ich 
vonkajšej podoby, hlavne  z 
preplneného mostu Marien-
brücke nad bystrinou Pollt.  
Všade ľudí ako maku, čo len 
potvrdzuje našu úvodnú myšli-
enku, ba presvedčenie, že obe 
stavby patria medzi najznámej-
šie a najnavštevovanejšie mies-
ta v Nemecku... Spokojní sme 
sa vracali  do Öetzu rušnou do-

pravnou tepnou (B179). Bizar-
ný zážitok  zo Schwangau sme  
umocnili  pri rakúskom meste 
Reutte, kde sme prekvapení 
uvideli nad sebou  natiahnuté 
laná s lávkou a chodcami vo 
výške viac ako sto metrov. Ve-
deli sme, že pred dvoma rokmi 
tu táto spektakulárna (divadel-
ná) konštrukcia určite nebo-
la, preto sme kvôli základnej 
informácii využili tablet Oľgy 
Hrabovskej ml., ktorá nás infor-
movala, že je to „tibetský“ most 
Highline 179 medzi dvoma zr-
úcaninami hradov (dlhý 408 m 
a vysoký 114 m) a je najdlhšou  
visiacou lanovou lávkou na 
svete. Pre viacerých z nás sa 
objav stal aj výzvou pre návšte-
vu niekedy v budúcnosti... Cez 
sedlo Fernpass, po zjazde do 
Arzlu v ústí Pitztálskeho údolia 
sme nepokračovali diaľnicou, 
ale priamo v obci, nad hlbokým 
kaňonom sme sa prešli po Vi-
sutom moste (lávke) Beniho 
Reicha, miestneho rodáka a 
vynikajúceho rakúskeho repre-
zentanta v zjazdovom lyžovaní. 
Zážitkom to bola malá náhrada 
za spomínaný „objav“ pri Reut-
te... Večer nám ešte zostalo 
dosť času na spoznávanie Öet-
zu a jeho reštaurácií. 

(3) Už o deviatej hodine sme 
boli v Söldene (1377), kde sme 
si vyzdvihli vopred priprave-
né trojdňové cestovné karty 
(Otztal Card), pomocou ktorých 
sme mohli v 60 km údolí Ötztal 
jazdiť miestnou autobusovou 
dopravou, využívať lanovky do 
výšky nad tritisíc metrov, kúpať 
sa v otvorených i krytých bazé-
noch, pocvičiť v areáli „adre-
nalínových“ športov, navštíviť 
múzea a skanzeny... Šťastné 
bolo rozhodnutie využiť  ešte 
náš autobus, ktorým sme sa 
vyviezli do obcí Obergurgel 
(1930) a Hochgurgl (2154), 
stredísk nazývaných Diamant 
Álp; potom do Ventu (1900), v 
ktorého intraviláne bol objave-
ný Ötzi. Využili sme tri lanovky 
a kochali  sa nádherou okoli-
tých vrchov... Na parkovisku 
vo Vente sa však začala dráma 
pani Ľ.R. V ohrození dôležitých 
životných funkcií sme ju bez 
zaváhania okamžite zaviezli 

Cesty Spoločnosti M. R. Štefánika po Európe

Účastníci zájazdu
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prázdnym autobusom do Söl-
denu, kde po poskytnutí prvej 
pomoci rakúskym Červeným 
krížom bola vrtulníkom prepra-
vená do univerzitnej nemocni-
ce v Innsbrucku. Naša empatia 
k postihnutej, prejavená ochota 
a odborná pomoc domácich 
záchranárov na čele s lekár-
kou, boli našou veľkou cesto-
vateľskou skúsenosťou i našim 
pocitom ohromného zadosťuči-
nenia... Ostatní účastníci sa až 
po individuálnom návrate večer 
do penziónu dozvedeli o vážnej 
udalosti .

(4) Ráno, po uspokojivej 
správe z innsbruckej nemocni-
ce, absolvovali všetci účastníci 
pobytu naplánovaný program, 
využíjúc už k individuálnemu 
presunu svoje karty. Väčšina z 
nás sa vrátila opäť do Söldenu, 
odkiaľ sa lanovkou vyviezla na 
Gaislachkogel (3082), a po-
tom autobusovým spojom  na 
ľadovec Rottenbachgletcher 
(2657). Do večera podľa ľubo-
vôle zostal ešte čas navštíviť 
sedlo Timmelsjoch (2509) na 
talianskej hranici, múzeum mo-
tocyklov na ceste tam, Aqua 
Dom v Längenfelde, Ötzi-Dorf 
a Stuibenfall v Umhausene... 
Dve spolucestujúce boli poo-
bede vlakom v Insbrucku a v 
nemocnici hovorili s lekármi o 
vážnom zdravotnom stave na-
šej pacientky, ktorá na intenzív-
ke ležala v umelom spánku.

(5) Stále slnečné počasie 
a nezvyčajne vysoké teploty 
nás lákali do výšok. Dnes sa 
väčšina rozhodla pre vyveze-
nie lanovkou k chate Bielefe-
der Hütte (2150), odkiaľ sme 
podnikli pešiu túru do Ochsen-
garten (1538). Po príjemnom 
posedení v reštaurácii niektorí 
zvolili návrat do Öetzu auto-

busom, ďalší novou lanovkou 
Ochsengartenbahn, ktorá pred 
dvoma rokmi tu ešte nebola! Iní 
odišli cestným spojom do Küh-
tai (2017), kde  známe lyžiarske 
stredisko a jeho okolie využili 
na výstup otvorenou lanovkou  
DreiSeenBahn (2311) k Trom 
jazerám a pešo zostúpili k au-
tobusovej linke do Öetzu... Ve-
čer sme mali v penzióne Marita 
spoločenské stretnutie, ktoré 
moderoval vedúci pobytu.  Na 
jeho otázky zaujímavo odpove-
dali o aktivitách svojho penzij-
ného veku  vedec Ing. Ladislav 
Koudelka , huslistka svetového 
mena Jela Špitková, lekár Sve-
tozár Štukovský, stredoškolská 
učiteľka Ingeborg Tilischová a 
odborník v doprave pán Zol-
tán Szabó…V penzióne Marita 
sme spolu prežili veľmi príjem-
ný a poučný večer, ktorý sme 
si predĺžili posedením pri  čaši 
vína zo zásob nášho hostiteľa 
Franza Pichlera.

(6) Po intenzívnych  turis-
tických dňoch sme absolvovali 
záverečný piatkový program 
spoločne v pokojnej atmosfé-
re vyhriatej obce Öetz a v jej 
okolí. Ideove sme ho venovali 
spomienke na Miroslava Tyrša, 
Sokol a sokolov ako legionárov 
v prvej svetovej vojne, ktorých 
organizoval M. R. Štefánik. Veď 
práve do Öetzalských Álp sme 
pricestovali krátko po skončení 
XVI. Všesokolského sletu 2018 
v Prahe, ktorého program sme 
sledovali ešte doma v televízii. 
No a pri Tyršovom pamätníku 
nad riekou Ache sme si túto 
skutočnosť pripomenuli. Veď 
on bol zakladateľom sokolské-
ho hnutia s českým národným 
programom telesnej zdatnosti 
a duchovného rozvoja jeho čle-
nov  ešte v rakúsko-uhorskej 

monarchii. Sokolstvo si  pred 
sto rokmi osvojila aj Česko-
slovenská republika a v nej 
Slovensko. Slety sa konali až 
do komunistického prevratu, 
keď potom boli modifi kované 
na spartakiády. Po novembri 
89 Sokoli obnovili svoju činno-
sť v Českej obci sokolskej a 
Sokolskej únii Slovenska. Ich 
členky a členovia účinkovali 
na tohoročnom Slete (Zlete) a 
sme radi, že medzi nimi bolo aj 
29 cvičeniek zo Štefánikovho 
rodného kraja. Zodpovedne ich 
vedie obetavá a trpezlivá eme-
ritná učiteľka Edita Klandúcho-
vá, predtým v brezovskej škole 
kolegyňa autora týchto riadkov 
... Po tomto úvode pri „Tyršovi“ 
sme sa rozhovorili o legioná-
roch, z ktorých Sokoli vynikali 
svojou odvahou, telesnou zdat-
nosťou a odhodlaním vybojo-
vať Československú republiku. 
Pripomenuli sme ich úspechy 
na bojiskách v Srbsku, Rusku, 
Francúzsku a Taliansku, i po 
návrate domov pri obrane svo-
jej novej vlasti... Potom sme sa 
už vydali po chodníku k jazeru 
Piburger See (913), na brehu 
sa dobre sedelo a oddychovalo 
pod slnečníkmi.  Tempo hore si 
určoval každý sám a po návra-
toch do penziónu sa v podvečer 
ešte väčšina z nás vybrala do 
obce. Starými uličkami prešla 
„hore“ ku katolíckemu kostolu, 
ktorého veža ako „Boží prst“, 
vyčnieva na Öetzom. Bizarné 
pohľady na domy „dolu“ a okoli-
té hory vyvolávali ľútosť, že zaj-
tra už cestujeme domov.

(7) Sobota. Hneď po raňaj-
kách, po poďakovaní a rozl-
účení s domácimi v Marite a 
Olympii, podarilo sa nám včas 
odcestovať domov. O desiatej  
sme už parkovali v Innsbrucku a 

dve hodiny sme sa túlali starou 
časťou mesta. Ukrytí  v roman-
tických uličkách pred páliacim 
slnkom, poznávali sme historic-
ky vzácne stavby. Podľa mož-
ností a kondície jednotlivcov, 
sme sa prešli najprv nádher-
ným parkom,  videli sme zvon-
ka i v dvorane hrad Hofburg, 
pozlátený arkier Goldenes 
Dachl, Dvorný kostol, množ-
stvo  gotických a renesančných 
domov, nábrežie Innu... Potom  
sme už pokračovali v ceste 
domov. Krátko sme ešte za-
stavili na parkovisku svetozná-
mej zjazdovky Hahnenkamm 
v Kitzbühle a občerstvili sa na 
diaľnici pred Linzom v reštau-
rácii Resenberger. Domov sme 
pricestovali v optimálnom čase. 
Do Bratislavy okolo dvadsiatej, 
v Brezovej pod  Bradlom sme 
boli o dvadsiatej druhej hodi-
ne... Šéf zájazdu ešte predtým 
poďakoval spolucestujúcim, 
ktorí mu  pomohli pri napĺňaní 
programu, menovite L. Koudel-
kovi, J. Špitkovej, Z. a R. Uhlí-
kovcom, I. Tilischovej, O. Hra-
bovskej ml. a externe E. Groh. 
Zvlášť ocenil nezištnú pomoc P. 
Dekánka, L. Koudelku a V. Ger-
nicovej pri poskytovaní pomoci 
vážne nemocnej pani Ľ. R., kto-
rá po operácii  pobudla v inns-
bruckej nemocnici 42 dní. Bolo 
zdôraznené, akú dôležitú úlohu 
v tomto prípade zohrala zod-
povedne uzatvorená poistná 
zmluva postihnutej! Poďako-
vanie sa ušlo aj vedúcemu zá-
jazdu a vodičovi P. Dekánkovi, 
keď za všetkých to už tradične 
urobil L. Koudelka.

                                                                                                                
Peter Pavel Uhlík

23. augusta 2018 uplynulo 150 rokov od narodenia  významného 
architekta Dušana Jurkoviča. (Narodil sa v Turej Lúke pri Myjave). Jeho 
starým otcom bol Samuel Jurkovič, strýkom Jozef Miloslav Hurban 
a bratrancom Svetozár Hurban Vajanský. Bol jedným zo šiestich detí 
notára Juraja Jurkoviča a jeho manželky Emílie. Jeho životopis je viac-
-menej známy, za zmienku však predsa len stojí spomenúť, že 23. sep-
tembra 2018 uplynulo 90 rokov od odhalenia snáď jeho najznámejšej 
realizovanej stavby – Mohyly Milana Rastislava Štefánika. Bol osobným 
priateľom gen. Štefánika a autorom návrhu stavby, autorom myšlienky 
pochovať na Bradle Milana Rastislava spolu s talianskymi druhmi, ktorí 
s ním zahynuli. Pre túto myšlienku si získal nielen Štefánikových po-
zostalých, ale aj úrady. Pre nedostatok peňazí sa od roku 1920 čakalo 
až do roku 1928 – rozpočet bol 2,8 miliona korún, po získaní ktorých 

už samotná stavba bola realizovaná za 280 pracovných dní. Pracovalo 
sa súbežne – v kameňolome Dreveník a na Bradle.   V kameňolome 
sa ťažil spišský travertín, kde sa zároveň opracoval a vlakmi doviezol 
do Brezovej, kde sa kvádre stavali. V roku 1947  navrhol Jurkovič roz-
šírenie mohyly o dve nové terasy, ktoré mali slúžiť ako pamätník pad-
lým letcom v 2. svetovej vojne. Návrh sa však nezrealizoval, dokonca 
od r. 1948 boli slávnosti  na Bradle zakázané (výnimkou bol rok 1968 
a 1969), ktoré sa obnovili až po roku 1989 (9.12.1989).

Dušan Jurkovič získal v roku 1923 rokov veľkú cenu Českej aka-
démie vied a umení za projekt Bradla, v roku 1946 mu bol ako prvému 
architektovi udelený titul národný umelec. Treba dodať, že s mnohými 
prácami architekta sa stretneme v SR aj ČR.

Významné výročie autora i jeho diela - Architekt Dušan Jurkovič a Štefánikova mohylaVýznamné výročie autora i jeho diela - Architekt Dušan Jurkovič a Štefánikova mohyla
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Zvyčajne každý z nás si pri život-
nom jubileu spomína na prežité ob-
dobie svojho života. Je obdivuhodné, 
ako rôzne náhody a dokonca i politic-
ké udalosti dokážu zmeniť náš život. 
U mňa to začína už 1. svetovou vojnou.

11.novembra 1918 podpísalo Ne-
mecko bezpodmienečnú kapituláciu. 
Ešte predtým štátoprávnymi aktmi 
28.októbra v Prahe a 30. októbra v Tur-
čianskom Svätom Martine bola vyhlá-
sená Československá republika. Na 
Slovensku nastalo veľmi zložité obdo-
bie. Nemalo zatiaľ stanovené hranice, 
ani hlavné mesto. Až neskôr bol určené 
za hlavné mesto Prešporok, premeno-
vaný na Bratislavu, i keď prevažná časť 
obyvateľov nebola slovenská.

Neboli sme pripravení, teda ani spô-
sobilí v krátkom čase prevziať vládu, 
zákonodarnú a výkonnú moc na Slo-
vensku tak, ako sa to podarilo v Če-
chách. O medzinárodnom uznaní a hra-
niciach nového štátu mala rozhodnúť 
až mierová konferencia, ktorá sa začala 
18.januára 1919 v Paríži. Akt podpisu 
mierovej zmluvy sa uskutočnil 4.júna 
1920 v Trianone. Aby bolo možné vy-
tvoriť štátne a administratívne orgány 
na Slovensku, generál M.R.Štefánik 
ako minister vojny svojim diplomatic-
kým jednaním s talianskymi predsta-
viteľmi dosiahol, že v priebehu troch 
mesiacov od novembra 1918 do konca 
januára 1919 sa uskutočňovalo postup-
né obsadzovanie Slovenska aj jednot-
kami zahraničného odboja. Jadrom čes-
koslovenskej armády pod talianskym 
vedením bol armádny zbor čs. légií 
z Talianska, ktorý sa skladal z 19 400 
dobrovoľníkov – z toho bolo 600 Slo-
vákov. Ďalšie, tzv. domobranecké od-
diely, ktoré vznikli po skončení v počte 
60 tisíc príslušníkov – z toho 1200 Slo-
vákov – začali prichádzať z Talianska 
od začiatku apríla do augusta 1919. 
Bojové operácie s Maďarmi skončili 
7. júla 1919. Postupne po bojoch s ma-
ďarskými vojskami oslobodzovali naše 
územie, na ktorom sa hneď začala for-
movať výkonná štátna moc.

Práve za týchto okolností, v tomto 
prostredí som sa koncom apríla 1921 
narodil, takmer 2 roky po tragickej 
smrti generála M.R.Štefánika, keď 
môj otec, taliansky legionár, prišiel 
vytláčať Maďarov z územia Sloven-
ska. Keď som mal štyri roky, prišli sme 
s mladším bratom o otca a žili sme dosť 
biedne. Cez organizáciu „ Obec legio-
nárov“ dostávali sme zriedkavo fi nanč-
nú pomoc, podporu. Neskôr, keď sme 
boli už starší, chodili sme cez školské 
prázdniny do tábora pre chudobné deti 
legionárov. Po päťročnej základnej 
škole absolvoval som v rokoch 1932 – 
1935 Meštiansku školu v Trenčíne. 
V škole riaditeľ, učitelia, ktorí ma učili, 
i vrátnik boli českej národnosti. Zaují-
mavé, však?

Potom v rokoch 1935 – 1938 som 
sa učil za zámočníka. V tomto ob-
dobí v Trenčíne bol postavený veľ-
ký pomník generála M. R. Štefánika. 
Jeho bronzová socha bola na vysokom 
podstavci a mala po stranách súsošia. 
Pretože dielňa, v ktorej som sa učil, sa 
nachádzala v bezprostrednej blízkosti, 
tovariš, ku ktorému som bol pridelený, 
dostal za úlohu pripevniť sochu k pod-
stavcu – takže som bol pritom.

Neskôr, keď vznikol Slovenský štát, 
nastal „pogrom“ na Čechov, žijúcich aj 
s rodinami na Slovensku a môžem po-
vedať, že kde boli príliš horliví gardisti, 
aj násilným spôsobom.

Ja, keď som už dosiahol vek branca, 
nebol som pozvaný k odvodu. Neskôr 
potom prišlo oznámenie odsťahovať sa 
do Protektorátu alebo požiadať o štátne 
občianstvo vzhľadom na naše špecifi c-
ké okolnosti (matka Slovenka, narodili 
sme sa a žili sme stále na Slovensku aj 
s bratom). Po jeho obdržaní to už išlo 
rýchlo. Na jar 1942 k odvodu, v októbri 
som narukoval a v auguste 1943 som 
bol vyslaný ako ženista na ruský front. 
Tam som však bol len krátko, po reor-
ganizácii, bola celá divízia v novembri 
presunutá do Talianska. Odtiaľ som sa 
vrátil v auguste 1945, už do obnovenej 
ČSR. Do civilu som bol prepustený na 

konci toho istého roka.
V tej dobe sa už uskutočňoval od-

sun sudetských Nemcov a tak začali 
chýbať pracovné sily v českom pohra-
ničí. Na výzvu som sa prihlásil a išiel 
som pracovať už vo februári 1946 do 
Severočeských hnedouholných dolov 
v Moste. Tam som pracoval celých 
10 rokov. Po smrti mojej matky som 
sa vrátil na Slovensko do rodinného 
domu už aj s medzitým nadobudnutou 
rodinou. Hneď som začal pracovať ako 
zámočník v ZŤS Dubnica nad Váhom. 
Zo začiatku som pracoval ako zámoč-
ník, neskôr po skončení -absolvovaní 
večernej priemyselnej strojníckej ško-
ly som chodil aj na montáže s našimi 
výrobkami. Najskôr v sesťdesiatych 
rokoch minulého storočia v Čechách, 
neskôr asi dva roky na stavbe VSŽ 
v Košiciach, pracoval som pri montáži 
stroj. zariadenia, dodaného z Talian-
ska. V tomto období som pracoval aj 
ako tlmočník, vylepšil som si znalosť 
talianskeho jazyka, čo mi neskôr veľ-
mi pomohlo. V sedemdesiatych rokoch 
som pracoval asi sedem rokov v ZSSR, 
z toho päť rokov na Urale. Jedno ob-
dobie som pracoval aj v Čeľjabinsku. 
Tam som  zažil neobvyklú situáciu pri 
jednej spomienke na našich legionárov. 
Pri spomienkach na októbrovú revo-
lúciu som bol pozvaný na slávnostné 
zhromaždenie. Tam vystúpil aj jeden 
boľševik, priamy účastník bojov s čes-
kými legionármi. Hromžil na českých 
bielogvardejcov a ja som sa tak chtiac-
-nechtiac ako Slovák stal stredobodom 
pozornosti. (Rusi v hovorovej reči ne-
používali slovo Čechoslovák, ale iba 
Čeko).

V roku 1981 som dosiahol dôchod-
kový vek, ale pokračoval som v pô-
vodnej práci až do „nežnej revolúcie“, 
ktorá mi ju ukončila. Na skutočný dô-
chodok som však doteraz nešiel.

O mojom spolupôsobení a zhotovení 
repliky Caproni Ca3 napíšem samostat-
ne.

(pokračovanie v budúcom čísle)
Karol Steklý

MOJA  CESTA  K  ŠTEFÁNIKOVI
alebo ako generál Štefánik poznačil môj život
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Talianska kniha o M. R. Štefánikovi  a jej inaugurácia v Bratislave
Dňa 18. septembra 2018 sa v rozľahlých priestoroch 

Vodárenského múzea BVS v Bratislave uskutočnilo milé 
podujatie. Na knižný trh bola slávnostne uvedená kniha ta-
lianskeho autora Sergio Tazzera v slovenskom preklade pod 
názvom  „Vlastenci alebo zradcovia? M. R. Štefánik a čes-
ko-slovenské légie“. Knihu, ktorú preložil do slovenského 
jazyka Ing. Ladislav Koudelka DrSc., vydal Kanimex, s.r.o. 
Bratislava.

Účasť na podujatí bola bohatá. Okrem konateľa Kani-
mexu PhDr. Pavla Kanisa CSc. a prekladateľa knihy sa na 
podujatí zúčastnili aj veľvyslanec Talianskej republiky v 
Bratislave J. E. Gabriele Meucci, pracovníčka Talianske-

ho kultúrneho inštitútu v Bratislave Mgr. Beatrix Ordódy 
a z Talianska prišiel aj autor, Dr. Sergio Tazzer. Spoločnosť 
M. R. Štefánika bola zastúpená viacerými čestnými členmi 
Spoločnosti (aj sám autor knihy je čestným členom) a celú 
slávnosť s prehľadom moderovala členka Správnej rady 
Spoločnosti Mgr. Mária Gallová. Prítomní boli aj viacerí 
novinári  a zástupkyňa Tlačovej agentúry Slovenskej repub-
liky (TASR).

Keďže kniha bola vydaná so sponzorským darom talian-
skej spoločnosti Assicurazioni Generali, podujatia sa zú-
častnili aj generálny riaditeľ Poisťovne Generali Bratislava 
Ing. Roman Juráš a Ing. Miroslav Singer, člen vedenia Hol-
dingu Generali a.s.

S ohľadom na talianskeho sponzora sa „talianska“ pre-
zentácia knihy uskutočnila už  v Ríme 24. mája 2018, pri 
príležitosti spomienkovej slávnosti na odovzdávanie bojo-
vej štandardy légiám od predsedu talianskej vlády M. R. 
Štefánikovi v roku 1918. O tomto podujatí bolo už v Bradle 
písané v minulom čísle.“Slávnosť  knihy“ na Slovensku sa 
uskutočnila až v septembri, nakoľko autor chcel byť prirod-
zene prítomný a nenašiel skorší termín pre svoj príchod do 
Bratislavy.

Po privítaní hostí Mgr. Gallovou a jej úvodnom slove 
priblížil PhDr. Kanis CSc. prítomným dobu a situáciu v Ta-
liansku v roku 1918, keď tu M. R. Štefánik vykonal najväč-
šiu časť svojej vojensko-diplomatickej činnosti. Po zahraní 

piesne „Našiel som si frajerôčku“, ku ktorej slová napísal 
M. R. Štefánik a hudbu zložil jeho priateľ, Mikuláš Schne-
ider Trnavský, nasledoval prednes úryvku z knihy, ktorý s 
citom zarecitovala Ing. Andrea Badin-Blahová. Ing. Kou-
delka DrSc., zoznámil prítomných s históriou vzniku kni-
hy, ktorá bola zaujímavým spôsobom spojená s niekoľkými 
článkami v časopise Spoločnosti MRŠ Bradlo, ktoré umož-
nili prekladateľovi nadviazať styk s neskorším sponzorom 
vydania knihy. 

Príhovory predniesli taliansky veľvyslanec J. E. Gabriele 
Meucci a generálny riaditeľ Poisťovne Generali v Bratislave 
Ing. Roman Juráš. Zaznela hymna česko-slovenských légií 
a potom už nasledoval „krst“ knihy symbolicky hviezdičko-
vými konfetami na pripomenutie Štefánikovej minulej ast-
ronomickej činnosti, ale aj jeho generálskych hviezd. Mgr. 
Gallová pozvala prítomných na čašu vína a malé pohoste-
nie, ktoré s kolektívom priateľov obetavo pripravila pracov-
níčka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Ing. Dagmar 
Blahová. Prítomným boli rozdané viaceré exempláre knihy 
a novinári mali možnosť vyspovedať tak vydavateľa knihy 
ako aj jej prekladateľa a samotného autora, ktorí ochotne 
odpovedali na ich otázky. 

Účastníci podujatia sa rozchádzali s pocitom, že táto zau-
jímavá kniha si iste na knižnom trhu nájde svojich čitateľov 
a bude dôstojným príspevkom k „štefánikovskej“ tématike, 
na Slovensku dosť bohatej.    

O samotnom obsahu knihy sme už v Bradle písali v jed-
nom z minulých čísiel. Autorovi sa v nej podarilo zhromaž-
diť priam neuveriteľné množstvo informácií, na Slovensku 
málo známych alebo celkom neznámych, z memoárov vte-
dy aktívnych politikov, listov vojakov z frontu, talianskych 
a francúzskych vojenských depeší, starých legionárskych 
časopisov v povojnovom období atď.  Čitateľ uvidí M. R. 
Štefánika a jeho dobu „talianskymi“ očami, ktoré sa nie-
kedy odlišujú od názorov a predstáv, ktoré na Slovensku v 
priebehu času vznikli a bude to pre mnohých pohľad veľmi 
zaujímavý. Uvádzame jeden z postrehov čitateľa, ktorý si 
už knihu stihol zadovážiť: „Prečítal som veľa kníh o vzni-
ku Československa a légií i o živote M.R. Štefánika a do-
mnievám sa, že po stránke obsahovej a možnosti  urobenia 
si celkového prehľadu o tomto období vývoja spoločnosti, 
menovaná publikácia patrí medzi najvydarenejšie. Mala by 
sa stať obsahom každej knižnice a každý mladý (ale i skôr 
narodený) človek by si ju mal prečítať. Dokazuje obrovskú 
znalosť autora publikácie všetkých okolností vzniku ČSR, 
života M. R. Štefánika aj činnosti légií.“

Kniha už bola uvedená na knižný trh a v kníhkupectve 
je možné ju kúpiť za 16.50 €. Členovia Spoločnosti M. R. 
Štefánika  a jej sympatizanti môžu knihu získať prednostne 
za 12 €  (plus poštovné s dobierkou), ak si ju objednajú na 
adrese: koudelka.lad@stonline.sk

Text a foto: Marta Koudelková
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Otvárame kroniky a pamätniceOtvárame kroniky a pamätnice
Pri rôznych príležitostiach, na rôznych miestach a v rôznych časových obdobiach na počesť vzniku 

Československej republiky sadili LIPY či STROMY SLOBODY.
V predvečer osláv 50. výročia vzniku Československej republiky – v októbri 1968 – na  Bratislavskom

hrade Alexander Dubček s Ludvíkom Svobodom zasadili Strom republiky.

V Pamätnici 
k 85. výročiu za-
loženia Základnej 
školy v Hurbano-
ve v októbri 1968 
bola pred budo-
vou školy zasade-
ná lipa, ako strom 
republiky, ktorý 
dodnes bohato 
košatie… Cho-
dila som do tejto 
školy, na ktorú 
mám tie najkraj-
šie spomienky a 
preto mi nedalo, 
aby som na tie 
roky nespomenu-
la aj touto cestou.

- mg -

To bol veľký človek,
hovorieval môj starý otec pri pohľade na obraz, ktorý vi-

sel na stene v kuchyni. V strede na obraze bol M. R. Štefánik 
v generálskej uniforme, nad ním slovenský znak a okraje 
lemoval nápis: Veriť, milovať, pracovať!.

Takmer v každej podjavorinskej domácnosti bol tento 
obraz. V škole sme mali oveľa väčší – s farebnou podobiz-
ňou generála a visel hneď vedľa Ľudovíta Štúra. Ako žiaci 
v ľudovej škole  často sme počúvali od p. učiteľky Predmer-
skej a správcu školy pána rechtora Špitku o týchto dvoch 
mužoch. Boli sme hrdí, že Ľ. Štúr má korene v našej Lubine 
a pamätali sme si, že bez gen. M.R. Štefánika by nebolo 
slobodné Československo. 

V tom čase, každoročne 
v máji, keď boli slávnosti 
na Bradle, z našej dediny 
a kopaníc odchádzali húfy 
ľudí mohyle, aby si uctili 
pamiatku M. R. Štefánika. 
Dopravným prostriedkom 
bol čečinou a trikolórou oz-
dobený rebriniak. Gazdovia 
zapriahli kone, medzi rebri-
ny dali dosky na sedenie, 
mladé ženy v krásnom pes-
trofarebnom kroji s naškro-
benými  a čipkami ozdobe-
nými ručníkmi dozdobili ten pestrý kolorit farieb. Chlapi 
nosili už oblek, ale pod sakom mali pekne vyšívanú  košeľu. 
Dodnes mám tento obraz v pamäti. Čakala ich dlhá cesta, 
skoro 40 kilometrov, ale odchádzali so spevom. My deti, 
sme im závideli a naši  doma nás tíšili a sľubovali: „ Až 
budete väčší, potom...“ No a potom prišlo obdobie, keď sa 
prestalo na Bradlo chodiť tak, ako predtým. Keď v škole ob-
raz gen. M. R. Štefánika zvesili z triedy a ukryli v kabinete a 
keď iba potichu sme započuli, že pani učiteľka z meštianky, 
čo nás učila telocvik, išla peši na Bradlo zo St. Turej, ale 
netreba o tom hovoriť. 

Až prišiel rok 1968, keď sme s veľkým zástupom ľudí 
kráčali hore na Bradlo i s našimi  malými dcérami. A potom 
zasa dlho len ako turisti, alebo s návštevou… V r. 1996 som 
priviedla k mohyle i svojho mladšieho vnuka. Vtedy sme 
spolu s členmi SZPB prišli s kyticou vďaky.

História je ako kolotoč dejín a udalostí. Chvála Bohu, že  
na budúci rok v máji Bradlo opäť ožije množstvom ľudí, 
ktorí sa prídu pokloniť pamiatke  nášho hrdinu – najväčšie-
ho Slováka – gen. Milana Rastislava Štefánika.

Oľga Hrabovská

Foto: J. Csipes

Foto: P. Masaryk
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Vznik Československej republiky v roku 1918 si od začiatku 
roka pripomínali  a pripomínajú doma i vo svete mnohé poduja-
tia. Nie na každom je možné zúčastniť sa, ale čitatelia iste  radi 
prijmú „kaleidoskop“ podujatí, ktoré pripomínali a pripomínajú 
túto vzácnu udalosť v dejinách našich národov.

* Od 26. apríla 2018 do októbra 2018 sme mali možnosť po-
zrieť si na Bratislavskom hrade unikátnu česko-slovenskú výsta-
vu, ktorá na 1400 m2 mapovala život – úspechy, radostné momen-
ty, ale aj ťažké chvíle a krízy – Čechov a Slovákov v spoločnom 
štáte. Návštevníci mali možnosť obdivovať viac ako dvetisíc 
unikátnych predmetov-požičaných od spolupracujúcich inštitúcií: 
napr. pero Matúša Dulu, ktorým podpísal Martinskú deklaráciu, 
bundu M. R. Štefánika, ktorú mal oblečenú v deň svojej smrti, 
prezidentské dekréty Edvarda Beneša, písací stroj Gustáva Hu-
sáka, osobné predmety Kubiša a Gabčíka, prvú československú 
zlatú olympijskú medailu B. Šupčíka v šplhu z roku 1924… Medzi 
vystavené originálne dokumenty patrili napr. prvý českosloven-
ský zákon, Pittsburská dohoda, československé ratifi kácie zmlúv 
z Versailles, Saint Germain a Trianonu, Mníchovská dohoda, Vie-
denská arbitráž,… Súčasťou výstavy boli aj osudy „obyčajných 
ľudí“, ktoré ovplyvnila existencia Československa: výmena voja-
kov či pracovníkov rôznych odvetví z Česka a Slovenska. K naj-
zaujímavejším exponátom nesporne patrila zástava, ktorú vyšila 
Ludovika Lacková z Ružomberka. Inšpirovalo ju stretnutie čes-
kých a slovenských politikov v lete roku 1918 v Luhačoviciach 
a ich prejavy o spoločnom štáte. Preto sľúbila, že vyšije zástavu, 
ktorú dokončila na jeseň toho roku. Na zhromaždení, ktoré zvolala 
na  8.decembra 1918  Slovenská národná rada do Ružomberka ju 
pokrstili Andrej Hlinka a Juraj Janoška.

Od  28. októbra 2018  výstavu – spoločný projekt SNM a čes-
kého NM – predstavili verejnosti v Prahe, v zrekonštruovanej His-
torickej budove Národního muzea.

30. júna 2018 francúzsky prezident Emmanuel Macron v 
sprievode ministerky obrany Francúzska Florence Parly pripome-
nul spolu s premiérmi SR a ČR – Andrejom Babišom a Petrom 
Pellegrínim – 100. výročie vzniku Československa v obci Dar-
ney, (departement Vosges, region Lotrinsko). Z histórie vieme, 
že na planine neďaleko Darney  sa 30. júna 1918 zhromaždilo  
okolo šesťtisíc legionárov, ktorí prisahali vernosť vznikajúcemu 
československému štátu. Vtedy sa tohto aktu zúčastnilo viacero 
ofi ciálnych hostí, o.i. Edvard Beneš či Raymond Poincaré, ktorý 
menom svojej krajiny uznal právo Čechov a Slovákov na spoločný 
štát. Francúzsky prezident odovzdal 21. československému stre-
leckému pluku čsl. légií bojovú zástavu. V nasledujúcich  dňoch 
sa  československí vojaci presunuli na front, kde sa zapojili do 
ťažkých bojov. Slávnostný ceremoniál sa v obci Darney – kde sa 
okrem pamätníka nachádza aj Československé historické múze-
um – uskutočňuje každoročne. Veľvyslanci SR a ČR vo Francúz-
sku – J. E. Igor Slobodník a J. E. Peter Drulák – pozvali na toto 
podujatie aj predstaviteľov mesta Humenné, ktoré je partnerským 
mestom mesta Darney. Tak sa dostal aj veniec predstaviteľov toho 
mesta k Pamätníku Camp Kleber. České aj slovenské delegácie v 
sprievode starostu mesta Yvesa Desvernesa navštívili aj Českoslo-
venské múzeum v Darney, v ktorom sú vystavené tradičné pred-
mety pochádzajúce zo Slovenska i Čiech. Zástupca primátorky v 
mene mesta venoval do zbierky  múzeu slovenský kroj a tradičnú 
keramiku.V súčasnosti sa v Darney okrem pamätníka nachádza 
aj Československé historické múzeum. Od roku 2002 sa 30. jún 
rozkazom prezidenta Václava Havla slávi ako Deň ozbrojených 

síl Českej republiky.
29. júla 2018 prezidenti SR a ČR – Miloš Zeman a Andrej Kis-

ka – uskutočnili symbolickú cestu špeciálnym vlakom z Hodoní-
na, ktoré bolo rodiskom TGM do Topoľčianok, kde mali česko-
slovenskí prezidenti svoje letné sídlo. Vlak poháňal parný rušeň, 
súčasťou súpravy bol aj historický vozeň Aza 80, vyrobený v roku 
1930 pre prezidenta Masaryka. V Hodoníne aj v Topoľčiankach 
položili prezidenti kytice kvetov v soche TGM a podpísali pamät-
né listy pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Spoločná jazda 
oboch hláv štátov okrem spomienky na vznik ČSR skrýva aj sym-
boliku – 23. júla 1923 po prvýkrát navštívil TGM Topoľčianky.

Dvojtýždňová roadshow má osláviť 100. výročie vzniku Čes-
koslovenska a 25 rokov samostatného Slovenska. Tieto medzníky 
oslávilo americké veľvyslanectvo cez rok pod názvom „Odvaha 
byť slobodní“. 13. augusta 2018 začalo svoje turné po Slovensku 
karavan s americkými diplomatmi, ktorí postupne na námestiach 
26 miest a obcí Slovenska zastavovali a rozprávali sa s ľuďmi o 
vzájomných vzťahoch a výmenných programoch medzi obidvomi 
štátmi, premietali  fi lmy a pripravovali špeciálny kvíz o americko 
– slovenských dejinách s vecnými cenami pre súťažiacich. Cesta 
začala v Brezovej pod Bradlom a pokračovala po stopách  hrdinov 
SNP – vyvrcholila na oslavách výročia SNP, kde vzdali hold slo-
venským hrdinom SNP i americkým vojakom, ktorý pomáhali v 
boji proti nacistickej tyranii. Na pódiu banskobystrických slávnos-
tí vystúpila aj rocková kapela amerických vzdušných síl Touch´N 
Go.

5. októbra 2018 si na počesť 100. výročia vzniku ČSR a pri-
pomenutia si pamiatky M. R. Štefánika, piloti pätice ultraľahkých 
lietadiel absolvovali skupinový spomienkový let z Lučenca cez 
maďarské letisko Fertoeszentmiklós a Slovinsko do Talianska, na 
letisko Belluno, odkiaľ preleteli do Nervesa, kde sa na letisku na-
chádza posledný lietajúci stroj Caproni. 6. októbra sa vydali na 
spiatočný let z Campoformida, miesta posledného štartu gen. Šte-
fánika. Posádku lietadiel tvorili aj prvý slovenský kozmonaut Ivan 
Bella, veliteľ leteckej základne Sliač Vladimír Lisý, prezident 
SFUL Marián Sluk a ďalší. Na záver si piloti položením venca k 
soche MRŠ v letiskovej hale v Bratislave uctili pamiatku M.R.Š-
tefánika.

10. októbra 2018 si stále misie SR a ČR pri Rade Európy v 
Strasburgu pripomenuli sté výročie vzniku ČSR. Pri tejto príle-
žitosti  inaugurovali v priestoroch Paláca Rady Európy výstavy, 
venované dvom významným zakladateľom ČSR – prezidentovi 
T. G. Masarykovi a generálovi M. R. Štefánikovi. Na podujatí sa 
zúčastnili stovky hostí, medziiným aj najvyšší predstavitelia Rady 
Európy – vrátane jej gen. tajomníka Thorbjorna Jaglanda – zástup-
covia Európskeho súdu pre ľudské práva, poslanci Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy… a krajania.

18. októbra 2018 počas pracovnej návštevy vo Francúzsku 
predseda NR SR Andrej Danko s predsedom českej Poslanec-
kej snemovne Radkom Vondráčkom uctili v Meudone pamiatku 
spoluzakladateľa ČSR M. R. Štefánika. Pozreli si meudonské ob-
servatórium, Grand Trianon na zámku vo Versailles. Poďakovali 
Francúzsku a Meudonu za to, že si dôstojným spôsobom pripomí-
najú pamiatku nášho slávneho rodáka.

18. október 2018: v priestoroch Európskej komisie v Bruseli 
otvorili premiéri SR a ČR – Andrej Babiš a Peter Pellegríni  a 
komisári, zastupujúci v exekutíve EU Česko a Slovensko – Ma-
roš Ševčovič a Věra Jourová, ktorí nad výstavou prevzali záštitu 
– výstavu „Spoločné storočie“. Výstavu pripravili České centrum 
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v Bruseli a Stále zastúpenie SR pri EÚ. Výstava bola venovaná 
historickým faktom, súvisiacim so vznikom Československa. Za 
zmienku stojí skutočnosť, že grafi cky svojimi plagátmi na česko-
-slovenské motívy ju spestrili študenti Školy úžitkového výtvar-
níctva Josefa Vydru z Bratislavy. Túto najstaršiu školu výtvarníc-
tva na Slovensku v roku 1930 zakladali spolu Česi a Slováci.

23. október 2018: za účasti ministerky zdravotníctva SR An-
drey Kalavskej slávnostne otvorili zrekonštruované oddelenia Ná-
rodného ústavu TBC vo Vyšných Hágoch. Vo vestibule ústavu od-
halili pamätnú tabuľu T. G. Masarykovi, ktorý stál za myšlienkou 
vzniku tohto zdravotníckeho zariadenia.

V dňoch 27. októbra až 4. novembra 2018 sa vo výstavnej 
Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu uskutočnila jubi-
lejná fi latelistická výstava C-S SALON 2018, ktorú zorganizovali 
pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR, 100. výročia vydania pr-
vej československej poštovej známky a 25 rokov známkovej tvor-
by SR. Na výstave bolo prezentovaných 28 exponátov na vyše 130 
výstavných paneloch a v Klenotnici slovenskej fi latelie 17 fi lateli-
stických vzácností slovenskej fi latelie.

Vo Washingtone si sté výročie vzniku ČSR pripomenulo Veľ-
vyslanectvo SR v USA položením venca k soche prvého preziden-
ta ČSR. Na podujatí sa zúčastnili veľvyslanec SR Ivan Korčok i 
bývalí veľvyslanci USA na Slovensku Theodor Russell a Theodor 
Sedgwick.

28. októbra 2018 bol na území Slovenskej republiky mi-
moriadny – jednorázový – štátny sviatok z príležitosti 100. vý-
ročia vzniku 1. Československej republiky.

28. októbra 2018 položili veniec k soche M. R. Štefánika v 
Bratislave na rovnomennom námestí Andrej Kiska a Andrej Dan-
ko.

28. októbra 2018 za účasti primátora mesta Bratislavy Iva Ne-
srovnala odhalili na Primaciálnom paláci pamätnú tabuľu, veno-
vanú zakladateľom prvej ČSR – T. G. Masarykovi a M. R. Šte-
fánikovi. Pamätná tabuľa na Primaciálnom námestí bude navždy 
pripomínať tých, ktorí sa pričinili o vytvorenie Československej 
republiky. Autorom pamätného skvostu je akad. sochár Vlado 
Višváder, ktorý si dal naozaj záležať. Mramorová tabuľa je zdobe-
ná bronzovými podobizňami oboch zakladateľov. Okrem vyfrézo-
vaného textu je na nej  zobrazený aj symbol slovanstva v podobe 
lipovej ratolesti. Podľa V. Višvádera je to jediná tabuľa na Sloven-
sku, kde sú zobrazení obaja zakladatelia ČSR. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnil charge d´affaires ČR Pavel Sladký a praneter M. 
R. Štefánika Tamara Michaela Dudášová.

29. októbra 2018 pred niekdajším Župným domom v Brati-
slave (stará budova NR SR) na Župnom námestí, odhalili tabuľu 
s bustou prvého slovenského župana v medzivojnovom období, 
navrhovateľa textu Deklarácie slovenského národa a evanj. bisku-

pa Samuela Zocha. Bustu odhalil gen. biskup ECAV Miloš Klátik, 
Ivan Gašparovič a predseda MS Marián Gešper.

29. októbra 2018 pri niekdajšej vládnej budove (teraz sídla FiF 
UK) v Bratislave uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, organizo-
vané UK Bratislava. Na podujatí prehovoril jej rektor Karol Miči-
eta a starosta  mestskej časti Radoslav Ševčík. Spolu odhalili pa-
mätnú tabuľu, pripomínajúcu, že v tejto budove od začiatku roka 
1919 sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, 
ktorú viedol Vavro Šrobár. Na jeho hrob na Ondrejskom cintorí-
ne, ako aj na miesto posledného odpočinku jedného zo signatárov 
Martinskej deklarácie a predsedu Sociálnodemokratickej strany na 
Slovensku Emanuela Lehockého  položili kvety predstavitelia vi-
acerých občianskych združení.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
v spolupráci s Historickým ústavom SAV pripravili špeciálny 
projekt, výstavu s názvom „100 rokov slovenskej diplomacie“.  
Výstava mala vernisáž 23. novembra 2018 v Justiho sieni Prima-
ciálneho paláca.  Výstava  má poukázať hlavne na 100 rokov čes-
koslovenskej a slovenskej histórie diplomacie a prináša pohľad na 
našu krajinu počas obdobia samostatnosti. Z významných osob-
ností, ktoré sú predmetom záujmu výstavy treba spomenúť mená 
ako M. R. Štefánik, Š. Osuský, J. Papánek, M. Hodža, J. Slávik, V. 
S. Hurban, I. Krno, V. Clementis, B. Paulu a iní. Naviac verejnosti  
boli predstavené aj osobnosti súčasnej modernej slovenskej diplo-
macie ako Eduard Kukan, Ján Kubiš, Maroš Šefčovič, Miroslav 
Jenča, Peter Tomka a Miroslav Lajčák.

Sté výročie vzniku Československa si rôznymi podujatiami 
pripomenuli aj Slováci v Spojených štátoch amerických. Kra-
jania – Česi a Slováci – v meste Pittsburgh, na kopci Flagstaf 
Hill v populárnom parku Schenley s výhľadom na mesto zasadili 
Strom slobody a demokracie – lipu striebristú. Strom má pripo-
mínať vznik nezávislého a demokratického štátu ktoré zohralo 
významnú úlohu pri zakladaní Československa. Práve v Pitts-
burghu podpísali 30. mája 1918 zástupcovia Slovenskej ligy v 
Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých kato-
líkov s budúcim československým prezidentom Tomášom Garri-
gueom Masarykom Pittsburskú dohodu, dokument o súhlase s 
politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom 
štáte. Na podujatí sa zúčastnili desiatky krajanov, ku ktorým sa 
prihovorili honorárny konzul SR Joe Senko a honorárna kon-
zulka ČR Carol Hochmanová. Žiaci českej a slovenskej školy v 
Pittsburghu zaspievali českú a slovenskú hymnu a ich učiteľka 
Jitka Benediková napiekla pre prítomných perníčky v tvare li-
pového listu.  Ceremoniálu sa zúčastnili slovenskí a českí veľ-
vyslanci. 

Chicago: Podobné podujatie zorganizovali aj krajania v Chi-
cagu, ktorí zasadili lipu pri pamätníku T. G. Masaryka v parku 
Midway Plaisance pri Chicagskej univerzite. Lipa podľa nich 
pripomína nielen založenie nezávislého štátu, ale aj úzke vzťahy 
Masaryka s Chicagskou univerzitou a pretrvávajúce dobré vzťahy 
medzi českou a slovenskou komunitou v Chicagu a jej domov-
skými krajinami. Vo Washingtone si výročie pripomenulo Veľvy-
slanectvo SR v USA položením venca k soche prvého českoslo-
venského prezidenta. Na podujatí sa zúčastnil veľvyslanec Ivan 
Korčok i bývalí veľvyslanci Spojených štátov na Slovensku Theo-
dor Russell a Theodor Sedgwick. Veľvyslanec Korčok pri tejto 
príležitosti uviedol, že vznik Československa je udalosťou, ktorú 
si treba pripomínať okrem iného aj preto, že Slováci a Česi moh-
li v októbri 1918 po prvý raz prevziať zodpovednosť za vlastný 
osud. Pripomenul tiež úlohu Slovákov v USA pri zakladaní Čes-
koslovenska i podporu Spojených štátov.
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V rámci mnohých podujatí , ktoré v Prahe pripomínajú 
sto rokov založenia Československa, v Galérii Millenium  
na Malej Strane, pripravili výstavu obrazov a fotografi í zo 
života maliara Ludvíka Strimpla. Prvý krát som sa s týmto 
menom stretol už  v roku 1984, keď som čítal, vtedy ešte len  
v  exile vydané spomienky niekdajšieho ministra spravod-
livosti Prokopa Drtinu: „ Československo můj osud“, ktoré 
vyšli v nakladateľstve 68 Publishers   Josefa Škvoreckého 
v Toronte . Za pomoc pri pašovaní rukopisu  týchto spo-
mienok, okrem iného,  neskoršie odsúdili  Václava Havla 
k päťročnému väzeniu. Ak si dobre spomínam, Prokop Dr-
tina, ktorý bol koncom tridsiatych rokov  tajomníkom prezi-
denta Edvarda Beneša spomína , koľko pre Československo 
významných ľudí  zomrelo v roku 1937. Okrem prezidenta 
T.G. Masaryka  menuje  F.X. Šaldu, Josefa Pekaře a Lud-
víka Strimpla. Predchádzajúce mená mi boli známe, ale 
o Strimplovi  som nevedel  nič iné, len  to, že bol šéfom 
diplomatického protokolu ministerstva zahraničných vecí . 
Kto to vlastne bol Ludvík  Strimpl a prečo ho spomínam 
v časopise  Bradlo? Bol to priateľ Milana Rastislava Štefá-
nika v parížskych rokoch. V Strimplovom byte, podľa  ne-
dávneho článku v Lidových novinách situovanom na Quai 
d´Anjou na ostrove Svätého Ľudovíta,   žil Ludvík Strimpl 
so svojou manželkou Jiřinou a dcérou Evou. Tam sa 13. de-
cembra 1915 stretli dvaja muži. Tridsaťpäťročný podporu-
čík francúzskej armády, astronóm a letec Dr. Milan Rasti-
slav Štefánik a dvadsaťosem ročný právnik a sociológ, už 
dva mesiace emigrant, Dr. Edvard Beneš. Predtým sa zbež-
ne stretli len raz v roku 1905.

Mali moderné povolanie a záujmy. Spomienky na Pra-
hu. Spoločný obdiv k Prof. Tomášovi Garrigue Masarykovi, 
k jeho fi lozofi i dejín, k jeho predstavám o humanizme a re-
alizme v politike. S Masarykom ich spájala myšlienka, v tej 
chvíli skôr iba vízia – využiť svetový konfl ikt a rozkolísanie 
starých hodnôt  i mocenských centier na vytvorenie štátu, 
ktorý by skončil nadvládu Viedne a Budapešti v „krajinách 
koruny Českej a na Slovensku“.

 Ludvík Strimpl  sa narodil 18. novembra 1880 v Pra-
he, do rodiny krajčíra a obchodníka Ludvíka Antonína St-
rimpla.  V detstve hral na husle a začal maľovať. Po matu-
rite na Malostranskom gymnáziu si zvolil cestu výtvarníka 
a začal študovať na Akadémii výtvarných umení v ateliéri 
Vojtěcha Hynaisa, kde však nebol veľmi spokojný. Neskor-
šie pokračoval v štúdiu na Akadémii v Mníchove u Ludwi-
ga von Herttericha,  ktorý mu ako učiteľ lepšie vyhovo-
val a tu našiel aj svoj spôsob maľby. Zároveň navštevoval 
v Hroznovej Lhote maliara  Joža Úprku, ktorého tvorivý 
štýl ho taktiež inšpiroval. V rokoch 1903-1904 sa zdržia-
val  v Detve, spoločne so sochárom Františkom Úprkom a 
vytvoril rad skíc a obrazov s vidieckymi námetmi. Práve 
na spomínanej výstave má návštevník niektoré z nich vi-
dieť. Neskoršie navštevuje Bruggy a Bretónsko, kde maľuje  

obrazy v expresionistickom duchu so žánrovými a sociál-
nymi motívmi. V roku 1904 sa natrvalo usadzuje v Paríži, 
zariaďuje si vlastný ateliér a stretáva sa  tu s tvorbou gene-
račne staršej skupiny českých  maliarov – Alfonsa Muchu, 
Václava Brožíka a Ludvíka Marolda, ktorého secesný štýl  
hladkej lavírovanej kresby výrazne ovplyvnil jeho ilustrá-
torskú tvorbu. Bližší kontakt  však nadväzuje  so svojimi 
generačnými druhmi Tavíkom Františkom Šimonom, Mario 
Korbelom, Františkom Michlom, Otakarom Španielom ale-
bo Bohumilom Kafkom. Vtedy prostredníctvom Bohumila 
Kafku sa zoznamuje aj s Milanom Rastislavom Štefánikom. 
Musím tu poznamenať, že Kafka priateľstvo so Štefánikom 
neskôr aj umelecky zúročil. Je autorom jeho sochy v Pra-
he na Petříne pri Štefánikovej hvezdárni a v Bratislave pri 
Slovenskom národnom divadle. Štefánik bol šarmantný, ale 
až pobyt vo Francúzsku z neho urobil šviháka s dokonalým 
vystupovaním.

F.X.Šalda vo svojej brilantnej eseji „Osobnost Milana 
Rastislava Štefánika“  o tom napísal:

„Teprve pobyt v Paříži, styk s francouzskou společností 
a vědou, s francouzským uměním rozvinuly, zdá se všecky 
síly Štefánikovy osobnosti. Ze Štefánika stal se v Paříži do-
konalý gentleman, světový člověk ušlechtilé kultury vnějš-
kově i vnitřní. Bylo-li na něm co provinciálního, odpadlo to 
samo sebou ve velkém světě pařížském, kam pronikl záhy po 
svém přesídlení. Neboť jako Slovák měl Štefánik již přiroze-
nou vlohu k opravdové noblese i vnějškové. Třebas to znělo 
mnohému našinci, neznalému skutečnosti , pravděpodobně: 
na Slovensku, mezi slovenskou inteligencí bylo vždy mno-
hem méně baráčnictví a maloměšťáctví než mezi inteligenci 
českou a mnohem více talentu k opravdovému světoobčan-
ství než u nás“.

 Podľa  Bohumila Kafku, ako uvádzajú Lidové noviny, 
to Strimpla inšpirovalo, aby vytvoril dve  Štefánikove  ka-
rikatúry: na jednej je zachytený v „nemotornom postoji“ a  
pokrčených  šatoch“ s dáždnikom, na ktorého rúčke je vyre-
zaná hlava husi a tragač a na tej druhej  „je Štefánik elegant-
ne oblečený, okolo neho na zemi  kopa kufrov s nálepkami 
hotelov zo všetkých svetadielov a v pozadí je automobil.“

V roku 1912 sa manželom Strimplovým narodilo dievčat-
ko,  ktoré pri krste dostalo  meno Eva a kmotrom sa stal Mi-
lan  R. Štefánik. Ten podľa jej svedectva byt rodičov navšte-
voval pravidelne. V septembri 1914 prežil u Strimplových 
rekonvalescenciu po prepustení z nemocnice,  počas ktorej 
dospel k rozhodnutiu vstúpiť do francúzskeho vojenského 
letectva.   

Ludvík Strimpl v predvojnovom období sa uplatňuje pre-
dovšetkým ako ilustrátor, vďaka čomu si vybudoval v Paríži  
umelecké renomé. Svojimi bravúrnymi kresbami ilustruje 
mnohé diela, ktoré vydávalo nakladateľstvo Calmann – 
Lévy, autorov ako boli Gabriel D´Annunzio, Rudyard Ki-
pling alebo H.G. Wells. Návštevník výstavy má možnosť 

Výstava Ludvíka Strimpla v Prahe
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vidieť dobové časopisy pre ženy a módne žurnály, v ktorých 
publikoval svoje ilustrácie.

Ludvík Strimpl  sa pohyboval v spoločnosti kľúčových 
osobností pre vznik Československej republiky. Okrem pri-
ateľstva s Milanom R. Štefánikom sa zblížil s Edvardom 
Benešom, ktorého bol asi jediným skutočným priateľom. 
Dosvedčovala by to aj skutočnosť, že v Sezimovom Ústí 
mali vedľa seba parcely, na ktorých si dali  postaviť vilky. 
Strimplova vila  je  dodnes  v majetku rodiny. V tridsiatych 
rokoch k nim pribudla tretia parcela, kde  si dal postaviť 
vilku Zdeněk Fierlinger. Ten tiež  v medzivojnovom obdo-
bí patril k blízkym Benešovým priateľom, ale Beneš sa po 
skončení druhej svetovej vojny v ňom  trpko sklamal. Po 
smrti Jana Masaryka ho odmietol menovať ministrom za-
hraničných vecí, o čo Fierlinger veľmi usiloval.

Ludvík Strimpl sa aktívne zapojil do protirakúskeho za-
hraničného odboja. Je jeden zo zakladateľov Českého komi-
tétu zahraničného, neskoršie sekretárom Československej 
národnej rady. Ako jeden z najbližších spolupracovníkov 
a tajomník Edvarda Beneša sa podieľal na propagačných 
a diplomatických aktivitách Národnej rady. Počas celého  
toho obdobia  neprestával byť výtvarne aktívny: pre kance-
láriu Národnej rady namaľoval portrét Františka Palackého 

a spoločne s Emilom Purghartom navrhol znak, ktorý legio-
nári nosili na čapiciach.

S výtvarnou aktivitou ale v povojnových rokoch prestá-
va. Vstúpil do služieb novovznikajúceho Ministerstva za-
hraničných vecí. Pracoval ako vedúci kabinetu Edvarda Be-
neša, od roku 1922 sa stal vyslancom v Bruseli. V roku 1927 
sa vrátil do Prahy a stal sa šéfom diplomatického protokolu 
Ministerstva zahraničných vecí, kde pôsobil až do konca 
svojho života.

Ludvík Strimpl zomrel celkom nečakane na kompliká-
cie po operácii slepého čreva 20. decembra 1937. Okrem 
prezidenta Beneša a jeho manželky sa pohrebu zúčastnil aj 
predseda vlády Milan Hodža a ďalšie významné osobnosti. 
Na Olšanoch, kde má svoj hrob, sa s ním rozlúčil Bohdan 
Pavlů. Výstava  v Galérii Millenium, ako mi povedal  St-
rimplov pravnuk Filip Outrata, je vlastne prvou  výstavou 
jeho prác.  Je doplnená  aj fotografi ami, medzi ktorými ne-
chýba ani skupinová fotografi a s Milanom R. Štefánikom 
a jedna nim  podpísaná na Strimpla adresovaná pohľadnica.  
Z rodinného majetku  tiež  pochádza vystavená  Štefánikova 
ruka, ktorú posmrtne zhotovil Otakar Španiel.

Vojtech Čelko  

VIII. ročník SIAF 2018 - 1. a 2. september 2018
Medzinárodné letecké 

dni sa tradične organizujú 
na leteckej základni Sliač, 
ktorá je domovom taktic-
kého krídla Otta Smika. 
Súčasťou rozsiahleho pro-
gramu je prezentácia rôz-
nych súčastí slovenských 
ozbrojených síl.

Tohtoročný Slovak International Air Fest - SIAF 2018  sa 
niesol v znamení 100. výročia československého letectva a  
teda aj významných osobnostiach-letcoch československého 
letectva.

Slovíčko „významný“ však z tohto pohľadu môže znamenať 
pre každého niečo rozdielne.  Osobnosťou československého 
letectva číslo jeden bol pre Slovákov nesporne letec - generál 

M.R. Štefánik, ale aj  mnohí ďalší letci, či už bojovali v prvej 
či druhej svetovej vojne alebo   lietali v minulosti  a lietajú  aj 
v súčasnosti.

Anketa Zlaté krídla – Národná cena letectva SR – vzdala 
poctu osobnostiam, ktoré nesporne tvori  súčasť desiatich de-
kád československého letectva. Anketa každoročne zviditeľńu-
je a oceňuje osobnosti,projekty či inštitúcie slovenského letec-
tva. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská letecká agentúra. K 
tohtoročným víťazom patria genmaj. In mem. Otto Smik, Akro-
batická skupina Biele Albatrosy, genmjr. Ing. Leonard Sabol, 
prof. Ing.Štefan Klein, ak.sochár, plk.v.v. doc. Radomír Orlita. 
Do kategórie Prínos v letectve aj tohto roku zapísali viaceré 
významné osobnosti a inštitúcie.

Sté výročie vzniku ČSR  SIAF oslávili aj vydaním unikátnej 
spomienkovej eurobankovky, ktorá zobrazuje akrobatickú sku-
pinu Biele Albatrosy.

74. výročie vzniku Slovenského národného povstania
Každoročne organizuje Múzeum SNP z úcty k národným 

dejinám, na ktoré generácie nesmú zabudnúť  centrálne spo-
mienkové slávnosti. Spravidla majú dôstojný  ofi ciálny rá-
mec,ktoré dopĺňa kultúrny program.

I tohtoročným oslavám prialo slnečné počasie  a tak veľký 
počet účastníkov  počas dvoch dní  sledovalo zaujímavý pro-
gram.

Predvečer osláv už roky patrí slávnostnému koncertu 
v areáli Múzea, ktorý pripravuje Štátna opera v Banskej Bys-
trici.

28. augusta  sa uskutočnila  jazda dobovej cyklistickej es-

kadrony zo Zvolena do Banskej Bystrice
Druhý deň osláv začal  preletom leteckej techniky OS SR, 

vztýčením vlajky Čestnou strážou OS SR a kladením vencov. 
34 veľvyslancov rôznych krajín poctilo svojou prítomnosťou 
spomienkovú slávnosť.

Príjemným prekvapením pre účastníkov osláv bolo, že 
slovenskú hymnu zaspieval na úvod ofi ciálnej časti programu 
priamy účastník SNP, 90-ročný Vladimír Strmeň s Vojenskou  
hudbou. Prítomných privítal  v areáli Múzea SNP Stanislav Mi-
čev. 

K prítomným účastníkom sa prihovorili postupne prezident 



strana č. 23                               BRADLO č. 76

Výstava o M. R. Štefánikovi a čs. légiách v Bratislave
Poisťovňa Generali, a.s. Bratislava, inšpirovaná knihou 

talianskeho autora S. Tazzera „Vlastenci alebo zradcovia? 
M. R. Štefánik e la Legione ceco-slovacca“, ktorej sloven-
ské vydanie spolusponzorovala, sa rozhodla usporiadať v 
rámci storočnice 1918-2018 výstavu na túto tému. K verni-
sáži a samotnej výstave nám Poisťovňa Generali poskytla 
nasledujúce údaje:

„Výstavu Milan Rastislav Štefánik a československé 
légie“ slávnostne otvorili predseda predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ poisťovne Generali – Roman Juráš, riaditeľ 
inštitucionálnych vzťahov a hlavný ekonóm Generali CEE 
Holding – Miroslav Singer a historik a veľký odborník na 
tému M. R. Štefánika – Pavol Kanis v utorok 9. októbra 2018 

vo foyer poisťovne Generali za prítomností viacerých hostí 
a novinárov. 

Na vernisáži výstavy boli prítomní aj dvaja členovia 
Československej obce legionářskej v uniformách českoslo-
venských legionárov, pôsobiacich v Rusku. Práve Česko-
slovenská obec legionářská na výstavu zapožičala 3 unifor-
my československých legionárov z Francúzska, Talianska 
a Ruska. Výstavu moderovala Zlatica Puškárová, ktorá sa 
priznala, že je veľkou obdivovateľkou osobnosti M. R. Šte-
fánika.

„Výstava Milan Rastislav Štefánik a československé lé-
gie“ približuje významné diplomatické kroky M. R. Štefánika, 
ako aj jeho pričinenie sa o vznik organizovaných vojenských 

SR Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko a premiér SR 
Peter Pellegríni.

Prezident SR ocenil 6 slovenských vojnových generálov 
in memoriam – Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Júliusa Noska, 
Karola Peknika, Viliama Žingora a Jána Černeka. Ďakovnou 
medailou prezidenta SR a vymenovaním do generálskej hod-
nosti in memoriam ocenil Ľudovíta Kukorelliho.

Prítomných oslovil svojim prejavom aj posledný žijúci letec 
čs.perutí v RAF gen.major Emil Boček z ČsOL.

S príhovorom a vyznamenaním 6-tich zaslúžilých členov 
SZPB vystúpil predseda Ústrednej rady SZPB Pavol Sečkár.

Z pódia odznela aj  modlitba gen.biskupa ECAV na Sloven-
sku Miloša Klátika.

Zaujímavou  bola kompozícia  kultúrneho programu počas  
ofi ciálnych vystúpení, v ktorých zaznela Modlitba pre Martu 
v podaní Jany Orlickej, ale aj vystúpenie folklórneho súboru 
Zemplin a na záver Juraj Benetin z kapely Korben Dallas, ale 
s Vojenskou hudbou zaspieval  pieseň „Na Kráľovej holi“, ktorú 
spolu s ním unisono spievalo celé hľadisko.

Múzeum SNP vydalo pri tejto príležitosti druhú suvenírovú 
eurobankovku ako hold železniciam a povstalcom, ktorí bojo-
vali v pancierovom vlaku Štefánik.

22. september - Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky
V rokoch 1848 a 1849 sa odohrala revolúcia, v ktorej hrdí 

a odhodlaní Slováci pod vedením národných buditeľov Štúra, 
Hurbana, Hodžu a ďalších, prvý raz v novodobých dejinách 
dokázali so zbraňou v ruke bojovať za svoje ideály.

Bojovali za svoju samostatnosť, za práva nášho národa, 
za rodnú reč, no predovšetkým bojovali za vlastnú slobodu. 
Slovenskí dobrovoľníci sa postavili proti vtedajšej uhorskej 
vláde v snahe vyčleniť sa z Uhorska. Hoci nie všetky bitky 
boli víťazné, práve tá, ktorá sa odohrala pred 170-timi rokmi 
22. septembra tu na týchto miestach, ňou bola. História bojov 
slovenských dobrovoľníkov je veľmi dôležitá  i pre vojenskú 
históriu Slovenska a práve na počesť víťaznej bitky bol 22. 
september z roku 1848 uznaný za Deň ozbrojených síl Slo-
venskej republiky. My si dnes pripomíname 25. výročie ich 
existencie. Odkaz slovenských dobrovoľníkov z meruôsmych 
rokov je odkazom, ktorý je prameňom našej národnej hrdosti 
a nevyčerpateľným zdrojom inšpirácií aj pre budúce generácie 
slovenského národa. Som nesmierne rada, že o obnovu diela 
architekta Dušana Jurkoviča sa zaslúžil najmä Klub generálov 
Slovenskej republiky, ktorý sa z vlastnej iniciatívy podujal pred 
9 rokmi upraviť a skrášliť tento pamätník prvého víťazného 
boja hurbanovských dobrovoľníkov, čím páni generáli ukázali 
svoje veľké vlastenectvo a lásku k vlasti. A tento ich čin by 
mal byť príkladom a dokázať aj nám občanom, že história me-
ruôsmych rokov devätnásteho storočia, história prvej Sloven-
skej národnej rady a jej bojov by nám nemala byť ľahostajná 
pretože tieto historické udalosti boli začiatkom k samostatnosti 
Slovenskej republiky a sú jedným z oporných pilierov tradícií 
Ozbrojených síl SR. Tu na tomto mieste sa chcem poďakovať 
zástupcom Klubu generálov, pánovi ministrovi Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky a všetkým  ich zložkám za zachovávanie 
tradícií oslavy Dňa ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom 
na týchto pamätných miestach. K vojenskej histórii neodmys-
liteľne patria aj odvážni muži z Čiech a Moravy a ich vojenskí 
velitelia Bedřich Bloudek, Bernard Janeček, František Zach, 
ktorí stáli pri nás Slovákoch v osudových chvíľach. Aj im treba 
vzdať úctu a hold za to, že nám v pravú chvíľu podali pomocné 
bratské ruky a toto je svetlý príklad slovanskej vzájomnosti a 
zároveň aj pripomenutie 100-tého výročia vzniku Českoslo-
venskej republiky. Takými odvážnymi mužmi podbradliansko-
-podjavorinského kraja boli aj v histórii prvej a druhej svetovej 
vojny: vedec, astronóm, pilot, diplomat, generál a minister Mi-
lan Rastislav Štefánik, velitelia partizánskych oddielov Miloš 
Uher a Ján Repta. Nemôžem zabudnúť aj na tu prítomných 
priamych účastníkov bojujúcich v druhej svetovej vojne pánov 
Emila Bočeka, Václava Kuchynku, Tichomíra Mirkoviča, Karo-
la Kunu, Branislava Tvarožka a pána Jána Krutého posledné-
ho žijúceho člena partizánskeho oddielu Jána Reptu.                                  
Na hrdinov, ktorí bojovali vo vojnách a mnohí z nich položili 
svoj život za to, aby sme mohli slobodne žiť, by sme nemali ni-
kdy zabudnúť. Sloboda a mier nie sú samozrejmosťou a nám, 
ktorí sme hrôzy vojny nezažili je potrebné tieto skutočnosti ne-
ustále pripomínať aj takouto oslavou dnešného sviatku.                                  
Preto buďme hrdí na hrdinov doby minulej, ale buďme hrdí aj 
na odvážne skutky a statočnosť všetkých slovenských vojakov 
počas dvadsiatichpiatich rokov existencie našich ozbrojených 
síl, ktorými doma i v zahraničí prejavili a prejavujú oddanosť a 
lásku k svojej vlasti, pri plnení nebezpečných úloh s nasade-
ním vlastného života.

Eva Ušiaková
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jednotiek Čechov a Slovákov, pôsobiacich v zahraničnom 
odboji. Výstava obsahuje unikátne exponáty zo súkromnej 
zbierky, napríklad originálny denník československého legi-
onára so stále dobre čitateľnými zápiskami z obdobia I. sve-
tovej vojny, náborové pohľadnice, znak Československej 
národnej rady a československého vojska počas I. svetovej 
vojny, portrét československého legionára v Taliansku, pa-
mätný list legionára v ozdobnom ráme, či množstvo historic-
kých fotografi i. Zaujímavé sú aj uniformy československých 

legionárov, ktorí počas prvej svetovej vojny pôsobili v Ta-
liansku, Francúzsku a Rusku. Výstava o M. R. Štefánikovi 
a československých légiách je prístupná širokej verejnosti 
vo foyer budovy Westend Square až do 9. novembra 2018.“

Veríme, že niektorí členovia Spoločnosti M. R. Štefánika 
využili túto možnosť a pri návšteve Bratislavy si naplánovali 
aj cestu k budove Poisťovne Generali na Lamačskej ceste 
č. 3/A. 

Ladislav Koudelka

 Kde bol Štefánik 28. októbra 1918? V 
Paríži?  V Ríme? Alebo vari v Londýne? 
Nie, bol až v Tokiu. Čo robil v kritickom 
čase, tak ďaleko od domova? Odpoveď 
treba hľadať v archívoch a v memoároch  
účastníkov dávnych udalostí.

Všetci traja spoluzakladatelia ČSR sa 
nachádzali  pred 100 rokmi,  na prelome  
októbra  a novembra, v cudzine. Tomáš G. 
Masaryk vo Washingtone, Edvard Beneš v 
Ženeve a  Milan R. Štefánik v Tokiu.

Profesor Susumu Nagayo, japonský 
slavista z prestížnej univerzity Waseda 
preskúmal svojho času archív tamojšie-
ho ministerstva zahraničných vecí  a ob-
javil materiály týkajúce sa Štefánikovej 
návštevy. Napríklad telegram   japonské-
ho generálneho  konzula v USA , kde sa 
oznamovalo, že ,,generál česko-slovenskej 
armády“  odcestoval v sprievode siedmich 
osôb do ríše vychádzajúceho slnka z prísta-
vu San Francisco loďou Korea  Maru  už 
24. septembra 1918. 
Čo bolo účelom Štefánikovej cesty? 

Podľa japonského diplomata ,,vojna na 
Sibíri“.  Japonci takto nazývali boje, ktoré 
prebiehali v tom čase medzi armádou sovi-
etskeho Ruska a tzv. bielou gardou, ktorú 
podporovalo  spojenecké intervenčné voj-
sko a česko - slovenské légie. Japonsko, 
ktoré  do prvej svetovej vojny vstúpilo 
po boku Veľkej Británie už v roku 1914, 
vyslalo na ruský Ďaleký východ  koncom  
júla 1918  takmer  70 tisíc vojakov,  čo 
bolo trikrát viac  ako ostatní spojenci (Briti, 
Francúzi, Američania). Počtom príslušní-
kov sa japonský expedičný zbor vyrovnal 
našim légiám. 

Rezort diplomacie Japonského cisárstva 
si ešte pred Štefánikovou návštevou zaob-
staralo o ňom základné údaje.  Materiál 
dochovaný v štátnom archíve nesie názov 
,,Stručný životopis doktora Štefánika“. Už 
na začiatku sa uvádza, že  ,,podpredseda 
Česko-slovenskej národnej rady (resp. Do-
časnej vlády), je uhorský Slovák, narodený 
v Košariskách (blízko Brezovej) na Sloven-

sku“.  Dokument potom vymenúva Štefá-
nikove zásluhy a popisuje jeho bleskovú 
kariéru:

,,Nemá ešte ani 40 rokov, ale už urobil 
skvelú kariéru vo vede, vojenskej službe a 
v diplomacii“, stálo v tomto dokumente.  
,,Postupne ho povýšili na majora, potom 
na plukovníka a v máji 1918 sa stal na-
koniec generálmajorom(!)“ V skutočnosti 
išlo o povýšenie na brigádneho generála, v 
japonskej armáde však takáto hodnosť ne-
existovala.

Zdá sa teda, že japonské vládne orgány 
boli dobre informované o tom, kto k ním 
prichádza. Štefánik navyše niesol so sebou 
odporúčajúci list japonského veľvyslanca v 
Paríži pre zástupcu ministra zahraničných 
vecí Šidehara Kidžúró, v ktorom sa uvá-
dzalo: ,,Generál. M.R.Štefánik po dohode 
s francúzskou vládou má pricestovať do 
našej ríše, aby skoordinoval japonskú ar-
mádu s česko - slovenskou armádou v Rus-
ku. Prosím Vás, aby ste sa s ním pri jeho 
návšteve stretli a vypočuli ste si podrobne 
jeho názory“.

Priblížme si teraz túto Štefánikovú misiu 
podrobnejšie. 

O tom, že generál Štefáník spolu s franc-
úzskym generálom Maurice Janinom pod-
niknú cestu cez Spojené štáty do Japonska 
a odtiaľ do Ruska sa rozhodlo ešte v júli 
1918. Misia dostala pokyny od spojenec-
kej Najvyššej vojenskej rady, francúzskeho 
Ministerstva vojny a Česko - slovenskej 
národnej rady (ČSNR), vtedy najvyššieho 
orgánu čs. zahraničného odboja. Cieľom 
misie bolo skoordinovať postup  česko - 
slovenských légii nielen s japonským ex-
pedičným zborom, ale so spojeneckými 
základňami v Ľadovom mori a  s bielo-
gvardejskymi skupinami v južnom Rusku. 
Spoločne mali vytlačiť z Ruska nemeckú 
armádu a zvrhnúť tam boľševickú vládu.

Štefánik so svojím pobočníkom, kapi-
tánom Ferdinandom Píseckym a dvoma 
francúzskymi dôstojníkmi opustil Paríž už 
19. augusta, Janin so sprievodom ich nasle-

dovali o týždeň. 
Do New Yorku priplávala loď, na ktorej 

cestoval Štefánik 2. septembra 1918. V ten 
istý deň vláda USA oznámila, že zahranič-
né česko-slovenské vojsko pokladá za spo-
jenecké a ČSNR za (dočasnú) česko - slo-
venskú vládu. Bol to výsledok úsilia T. G. 
Masaryka, ktorý sa nachádzal v Spojených 
štátoch už od mája 1918 a viackrát roko-
val s americkým prezidentom Woodrowom 
Wilsonom. Okrem iného aj o pomoci na-
šim légiám v Rusku a o vystupňovaní 
spojeneckej intervencie proti boľševikom. 
Wilsonovi dokonca navrhol, aby veliteľom 
intervenčných vojsk na Sibíri bol Japonec 
alebo Francúz.

Štefánika o tom  informoval pri ich 
stretnutí vo Washingtone. Ten však na-
mietol: ak má byť veliteľom Japonec, čo  
potom bude robiť na Sibíri generál Janin, 
ktorého už nominovala francúzska vláda? 
Masaryk tvrdil, že to počuje prvýkrát.  O 
týždeň pricestoval do Ameriky samotný 
Janin. Po spoločných rozhovoroch s Masa-
rykom, ministrom zahraničných vecí USA 
Robertom Lansingom  a náčelníkom štábu 
americkej armády generálom Peytonom C. 
Marchom sa problém vyriešil. Prednosť 
dostal Francúz.

Kým Janin ostal ešte na niekoľko dni v 
Amerike, Štefánik odcestoval prvým voľ-
ným lodným spojom do Japonska. Me-
dzitým sa totiž dozvedel o vzrastajúcich 
problémoch česko - slovenského vojska v 
Rusku. Podľa týchto správ sa v ňom roz-
máhal chaos a dezorganizácia. Legionári 
mali plné zuby vojny a chceli sa vrátiť do-
mov. 

Cestou do Japonska pri krátkej zástavke 
lode v Honolulu na Havajských ostrovoch 
poslal Štefánik 1. októbra 1918 Masaryko-
vi list. Nabádal ho, aby vydal vyhlásenie 
adresované vládam spojencov a  pokúsil sa 
vyvrátiť ich pochybnosti ohľadne budúce-
ho štátu Čechov a Slovákov. Vo vzduchu 
stále visela otázka, či Rakúsko -Uhorsko 
ostane na mape Európy alebo z nej po 

Štefánika zastihol vznik ČSR v TokiuŠtefánika zastihol vznik ČSR v Tokiu
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vojne zmizne. ,,Československý štát bude 
utvorený, pretože...náš národ má vôľu ho 
utvoriť,“ písal. ,,Toto bude treba povedať 
spojencom jasne.“ List zároveň obsahoval 
námety, čo by takáto proklamácia mala ob-
sahovať, vrátane charakteristiky dočasnej 
česko - slovenskej vlády. Štefánik Masary-
ka splnomocnil, aby vyhlásenie podpísal i 
jeho menom.

 Do Japonska pricestoval Štefánik 12. 
októbra 1918. Mesiac predtým uznala ja-
ponská vláda práva ČSNR i česko - sloven-
ského zahraničného vojska. Štefánik teda 
mal rokovať s predstaviteľmi spojeneckej 
krajiny. Už 15. októbra ho prijal Šidehara 
Kidžúró, ktorému navrhol eskaláciu ja-
ponského expedičného zboru v Sibíri  a 
ponúkol mu aj vyslanie japonských dôstoj-
níkov do česko - slovenských légií. O deň 
neskôr tieto návrrhy predložil aj na rokova-
ní s premiérom Takaši Harom. Okrem toho 
žiadal výstroj, výzbroj a lieky pre legioná-
rov.

V tom čase sa Štefánik dozvedel o ďal-
šom zhoršení situácie našich légii v Rusku. 
Úspešne pokračovala ofenzíva Červenej 
armády, légie a intervenčné zbory museli 
opustiť stredné Povolžie. Podľa posled-
ných správ atmosféra v légiách bola taká 
vážna, že prítomnosť Štefánika tam bola 
viac ako nevyhnutná. V Tokiu teda netrpez-
livo čakal na príchod Janina, aby spoločne 

vyrazili na ďalšiu cestu do Vladivostoku. 
Ako keby toho nebolo málo, postihol 

Štefánika záchvat žalúdočnej choroby, kto-
rou trpel dlhodobo a na ktorej sa podpísalo 
i jeho pracovné vypätie. Ujala sa ho rodina 
českého veľkoobchodníka v Tokiu Vojtě-
cha Trnožku. Na niekoľko dní ho umiest-
nili do horského kúpeľného strediska Mia-
noštita, aby si trocha oddychol.

Už 24. októbra sa však stretol s Janinom 
a o deň na to dostal telegrafi ckú sprácu, že  
pred týždňom(!) vydal Masaryk ,,Vyhláse-
nie o nezávislosti československého národa 
jeho dočasnou vládou“, ktoré vošlo do de-
jín pod názvom Washingtonská deklarácia. 
Bol pod ňou podpísaný spolu s TGM a s 
Benešom už ako minister národnej obrany. 

Ako vyplýva z Píseckého denníka a 
Janinovych pamätí, Štefánik mal k textu 
vyhlásenie viacero výhrad a poznámok. 
Týkali sa najmä charakteru budúceho spo-
ločného štátu a jeho ústavného poriadku. 
Kým Masaryk sa inšpiroval najmä americ-
kou Deklaráciou nezávislosti , Štefánik bol 
za konzervatívnejšie riešenie. ,,Bál sa, že 
(deklarácia) nám ublíži u niektorých spo-
jencov, ktorým sa nebude páčiť jej rozhod-
né pokrokárstvo,“ zapísal si Písecký.

Štefánik podobne ako Masaryk bol za 
republikánske zriadenie v ČSR, ale upo-
zorňoval, že aj republika sa môže zvrhnúť 
na tyraniu. Preto navrhoval, aby parlament 

bol dvojkomorový a poistil sa tak senátom, 
a aby prezident bol ,,prvým úradníkom“, 
nie viac, pod pravidelnou kontrolou Naj-
vyššieho súdu.

Štefánik kriticky posudzoval aj snahy 
jednotlivých spojeneckých mocnosti, pre-
dovšetkým Spojených štátov  o hegemóniu 
pri ich intervencii v Rusku. USA sa v tejto 
súvislosti obávali najmä rozpínavosti Ja-
ponska a mali na to aj vážne dôvody. Štefá-
nik to zistil počas rozhovoru s americkým 
veľvyslancom v Tokiu 28. októbra 1918. 
Ten ho navštívil v hotelovom apartmáne, 
lebo choroba znovu pripútala generála na 
lôžko.

Ako vieme, v rovnaký deň oznámil  Ná-
rodný výbor v Prahe vznik česko - sloven-
ského štátu. Štefánik sa o tom dozvedel 
až 8. novembra 1918, spojenie medzi Eu-
rópou a Japonskom bolo aj vzhľadom na 
vojnové pomery dosť zlé. Správa o prijatí 
Martinskej deklarácia ho dostihla až 11. 
novembra v japonskom prístave Shimo-
nosekí, odkiaľ mal namierené do Vladi-
vostoku. Pobočníkovi sa údajne zveril so 
svojimi obavami, že Slováci ,,sadnú na lep  
Maďarom“, nechajú sa zviesť ich sľubmi. 
Preto by vraj  najradšej bol teraz doma, ale 
nemôže, lebo musí byť pri vojsku. Mal, sa-
mozrejme, na mysli naše légie v Rusku.

Vladimír Jancura

Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E
Ďakovné bohoslužby

 V cirkevnom zbore ECAV vo Vranove 
nad Topľou sa v nedeľu 28. 10. 2018 konali 
slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. 
výročia vzniku Česko-Slovenskej republiky 
a 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.

V kázni zborového farára M. Vargovčáka 
a v príhovore príslušníka zboru a člena Spo-
ločnosti M. R. Štefánika sa hovorilo o príno-
se slovenských evanjelikov pri vzniku ČSR, 
o úlohe Milana Rastislava Štefánika a legi-
onárov, o domácom a zahraničnom odboji. 
Ocenená bola aj organizátorská práca via-
cerých slovenských osobností pri uvádzaní  
nového štátu do života, čo bola nesmierne 
ťažká úloha. Zborový farár prečítal Vyhláse-
nie  Predsedníctva  ECAV  na Slovensku, 
ktoré tiež vyzdvihlo podiel evanjelických vz-
delancov pri vzniku Česko-Slovenska i pri 
iniciovaní Martinskej deklarácie a pri udrža-
ní a rozvíjaní nového štátu.

Martin Michálek

Beh okolo Československa
trval skoro pol roka

Keď lekár Petr Kuchař v roku 2009 po 24 

hodinách  behu zdolal  170 km, napadla ho 
myšlienka, osláviť 100. výročie vzniku ČSR 
v roku  2018  behom pozdĺž hraníc Čes-
ko- Slovenska. Narodil sa v Dětmarovici-
ach-prihraničnej obci pri Karvinej  v dome 
č. 427, odkiaľ začal svoj beh… Len tak sa 
však  rozbehnúť nedá, preto sa pripravoval 

už od roku 2016: kúpil si mapy českého a 
slovenského pohraničia a študoval trasu. 
Naplánoval si etapy tak, aby žiadna nebola 
dlhšia ako  30 km. Keďže prvá etapa mera-
la 39 km, usúdil, že bude  musieť  do svoj-
ho plánu zapojiť aj manželku Věru. MUDr. 
Kuchař je lekár-internista, už dôchodca. 

Aby si zrealizoval svoj sen – predal svoju 
ordináciu  a kúpili si obytný  automobil. Viac 
ako 3 tisíc km  vo viac ako  sto  etapách, 
po troch dňoch behu tak, aby nasledoval 
deň voľna a po mesiaci 4-5 voľných dní….
Počas behu sa k nemu pridávalo množstvo 
bežcov, ktorí mu takto  vyjadrovali podporu.  
Jednou z bežcov bola aj Ing. Daniela Hrico-
vá z Košíc.  Bežci sa symbolicky stretli pri 
pamätníku Medzinárodného maratónu mie-
ru v Turni nad Bodvou, odkiaľ v roku 1924 
sa bežal prvý maratón presne 28. októbra v 
deň 6. výročia vzniku ČSR. MUDr. Kuchařo-
vi venovala S MRŠ knihu M. Gallovej „Posol 
hviezdnych diaľav“ a pár drobností, ktoré 
mu budú pripomínať jedného zo zaklada-
teľov spoločného štátu  Čechov  a Slovákov.    
MUDR. Petr Kuchař začal behať na podnet 
svojich pacientov až ako 43 ročný, má ube-
hnutých 226  maratónov. Jeden   maratón – 
ten košický – mu ešte chýba. Sľúbil,že keď 
dobehne do cieľa  28. 10. 2018, jeho ďalším 
cieľom budú Košice. Už teraz sa tešíme na 
jeho účasť.

Daniela Hricová
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List na Slovensko
Letošní rok byl jak známo, mimořádně 

bohatý na výročí, které si zasloužily mi-
mořádnou pozornost. Samozřejmě tím 
největším a nejdůležitějším výročím, bylo 
bezesporu datum vzniku Československé 
republiky před sto lety.

V České republice proběhly oslavy prak-
ticky v každém městě a 28. říjen je i státním 
svátkem. Důvod k připomenutí historických 
událostí, vyzdvižení zásluh hlavních tvůrců 
nové republiky, bilancování sta let soužití 
dvou národů.

Je logické, že v České republice byly 
vzpomenuty více historické zásluhy první-
ho prezidenta mladého státu T. G. Masary-
ka a na Slovensku zase převažoval důraz 
na osobnost M. R. Štefánika.

Nikomu a ničemu to však v zásadě ne-
vadilo. Naprostá většina hodnocení seri-
ózních novin, publikací a osobností obou 
národů zdůrazňovaly fakt, že bez vzájem-
né spolupráce tak rozdílných osobností, 
jako byly T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a 
E. Beneš, by samostatná Československá 

republika nikdy nevznik-
la. Dílčí nedorozumění 
či dokonce fauly se zce-
la určitě odehrály, ať už 
úmyslné či neúmyslné a 
neméně důležité je, aby 
historici i tyto fakta za-
znamenali, ale výsledek 
této hektické spolupráce 
je dílo, které ovlivnilo na-

prosto zásadně životy obou národů a cel-
kové dění v celé Evropě. Dílo zachraňující 
oba národy doslova před zánikem.

Ano, každý národ má své hrdiny, kte-
ří ale obětovali sebe i své životy za svou 
vlast. Vlast, ve které se narodili, žili a která 
především existovala většinou již mnoho 
staletí.

Dnes už si tak vůbec neumíme před-
stavit, že někdo obětuje naprosto vše ve 
prospěch něčeho, co je jen sen a idea, ale 
k uskutečnění je nekonečně daleko, nebo 
spíše nedosažitelně. A přesto. T. G. Ma-
saryk, M. R. Štefánik a E. Beneš museli 
vynaložit obrovské úsilí, znalosti, fi nanční 
prostředky a dát všanc profesní kariéry a 
v případě Štefánika i zdraví, aby krok za 
krokem probojovávali myšlenku společné-
ho státu až k jeho realizaci. I ve světě počin 
velmi ojedinělý a světem také obdivovaný.

Proto mě velmi potěšilo, když v tom-
to duchu hodnocení dějin, proběhla i val-
ná hromada Společnosti M. R. Štefánika 
v Piešťanech, kde jsem měl tu čest být po-

zván jako zástupce Masarykova demokra-
tického hnutí Kopřivnice, společně s paní 
Janíkovou, která zastupovala kopřivnickou 
Obec Slováků.

A nejen hodnocení dějin a soužití Čechů 
a Slováků a kultivované osamostatnění je 
to, co mě na této akci zaujalo. Bohatost 
činnosti a hlavně boj s úřední mocí za usta-
novení dne vzniku republiky jako státního 
svátku si zaslouží úctu, publicitu a podporu 
nejen na Slovensku, ale i u nás, kde tyto 
otázky řešit nemusíme. Myslím, že naší 
povinností je, pokud stále mluvíme o péči o 
odkaz těchto velikánů v našich společnos-
tech, věnovat maximum pozornosti souhrn-
nému dílu zakladatelů státu. Pozornost a 
především úsilí dostat do povědomí pře-
devším mladé generaci smysl jejich obětí 
a myšlenky, o nichž jsme přesvědčeni, že 
stále platí a místy znějí i jako varování.

V Čechách, na Moravě i na Slovensku 
často slýchám, že by dnes bylo potřeba 
nového Štefánika, nového Masaryka. Nic 
proti tomu, ale nebylo by lepší, kdybychom 
vlastnosti těchto mužů pěstovali sami 
v sobě? Asi nikdo z nás nedosáhne jejich 
velikosti, ale jsem si jist, že snaha vzdělá-
vat se, kultivovat společenské a politické 
prostředí a v tomto duchu vychovávat i ge-
neraci následující, by se zakladatelům stá-
tu líbilo víc, než vzývání jejich nereálného 
návratu.

Lubomír Sazovský

Máme veľa spoločného

Dňa 22. októbra 2018 sa v ZŠ Kopčany 
uskutočnilo projektové vyučovanie k Me-
dzinárodnému dňu školských knižníc. Ško-
la svojimi  aktivitami   naplnila tému „Sku-
točné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 
rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Náš  
zámer bol nazvaný „Máme veľa spoločné-
ho“.  Cieľom projektového dňa bolo získa-
vanie, spracovanie a prezentácie  infor-
mácií o vzniku Československej republiky.  
Aktivity boli zamerané na prácu v školskej 
knižnici  s literatúrou a internetom, výtvarné 
úlohy, besedu, hudobné vystúpenia žiakov, 
športové súťaženie, varenie, sadenie Stro-
mu slobody.

Žiaci 1.- 4. ročníka počas projektové-
ho dňa, ktorý trval štyri vyučovacie hodiny,  
plnili výtvarné úlohy, maľovali vlajky SR 
a ČR, zoznámili sa s najvýznamnejšími 
českými spisovateľmi, čítali rozprávky. Pri 
prednese prvákom pomáhali  deviataci,  
deti počúvali české texty známych autorov, 
skladali pexeso, kreslili slovanský strom 
lipu.

Žiaci 5. ročníka pracovali s prezentá-
ciou o vzniku Československa, sledovali 
českú rozprávku, ilustrovali ju, kreslili vlajky 
SR a ČR, zaspievali štátne hymny oboch 
republík. Zhotovili plagát o najznámejších 
českých  a slovenských výrobkoch. Šies-
taci mali spestrený program  hudobným 

vystúpením žiaka Alexandra, ktorý sa pre-
zentoval hrou na gitaru výberom českej 
tvorby a českých ľudových piesní; spoluži-
aci vytvorili  spoločný plagát, kde zmapova-
li najznámejšie české historické pamiatky. 
Siedmaci venovali veľkú prípravu sadeniu  
„Stromu slobody“ - lipe. Samotná výsadba 
sa začala o 11:00 hodine  pred budovou 
školy. Na slávnosti sa zúčastnili  všetci ži-
aci, učitelia, predstavitelia obce, verejnosť. 
Žiaci 7. A spoločne s triednou učiteľkou 
pripravili program, najmladší  na sadenicu 
priväzovali trikolóry. Zaznela pôvodná čes-
koslovenská hymna. Celý akt  mal sviatoč-
ný charakter. 

Ôsmačky ešte predtým venovali čas 
vareniu halušiek a zemiakových placiek, 
národných jedál, ktorými ponúkli žiakov a  
učiteľov. Chlapci ôsmaci a deviataci zápolili 
v športových súťažiach. Postavili dve druž-
stvá, jedno „slovenské“ a druhé „české“, 
ozdobené menami najznámejších  špor-
tovcov oboch krajín. Po skončení súťaže 
sledovali český fi lm, počúvali českú klasic-
ké hudbu a čítali českú literatúru. Spoločne 
vytvárali PowerPoint prezentáciu  História 
1918. Deviatačky  sa venovali najmenším 
žiakom, čítali im české rozprávky a roz-
právali sa s nimi o obsahu deja. Pomáhali 
deťom pri plnení prváckych úloh, maľovali 
s nimi vlajky SR a ČR. Po spoločnej čin-
nosti s prvákmi deviataci plnili pridelené 
úlohy na vytvorení plagáta slovenských 

a českých športovcov. Okrem toho mali za 
úlohu vytvoriť svojim pohľadom prezentá-
ciu  „100 rokov od vzniku Českosloven-
ska“, ktorú použijú na hodinách dejepisu. 
Všetky svoje výstupy prezentovali v učebni 
slovenského jazyka, resp. školskej knižnici 
na nástenkách. So všetkými zhotovenými 
obrázkami, prezentáciami či plagátmi budú 
žiaci pracovať na nasledujúcich vyučova-
cích hodinách. 

Súčasťou projektového programu bola 
aj beseda s  Mgr. P. P. Uhlíkom, čestným 
predsedom Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika. Začala o 10:00 hodine za účasti 
35 vybraných žiakov školy. Tématickým ci-
eľom  bolo priblíženie života a diela M. R. 
Štefánika i  T. G. Masaryka,  ich zásluhy 
na vzniku prvej ČSR  28. októbra 1918 a 
zdôraznenie významu Martinskej deklará-
cie z 30. októbra 1918. Pán Uhlík bol prí-
tomný i na sadení spomínaného „Stromu 
slobody“.

Projektový zámer dopadol nad naše 
očakávania a stanovené ciele. Žiaci vy-
riešili množstvo zaujímavých úloh, ktorými 
ich veku primerane opísali vznik Českoslo-
venskej republiky a vzdali hold jej tvorcom. 
Projektový deň mal zaujímavý, na zážitky 
bohatý priebeh a slávnostný charakter.

Mgr. Jana Jurčíková
riaditeľka ZŠ Kopčany
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Oslavy 100 let vzniku Československa 
ve Frenštátě pod R.

Přesně na 28.10. 2018 byly naplánová-
ny oslavy stého výročí založení Republiky. 
Při této příležitosti pozvali frenštátští čle-
nové Klubu Masarykova demokratického 
hnutí Kopřivnice členy Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika k účasti na této akci. 
Pozvání přijali Ing Ján Tatara a Mgr. Mária 
Gallová. Vzhledem k povinnostem při osla-
vách tohoto výročí na Slovensku, nemohli 
se v tomto termínu frenštátských oslav zú-
častnit. Přesto však věnovali část svého 
nabitého programu a při cestě 27.10.2018 

na oslavy výročí v Kopřivnici udělali krát-
kou zastávku ve Frenštátě p.R. Zde u pa-
mátníku TGM v lesoparku na Horečkách 
položili kytici a poklonili se památce zakla-
datele Republiky. Před odjezdem do Kop-
řivnice krátce pobesedovali s MUDr. Petrou 
Šmajstrlovou a Ing. Zdeňkem Sazovským 
členy Klubu MDH .

Frenštátské oslavy byly zahájeny na 
stejném místě v 11:00 hodin. Ranní oblo-
ha nadělala vrásky pořadatelům, neboť se 
snášel vytrvalý déšť. V jedenáct hodin déšť 
ustal a cestu na Horečky si našlo cca 150 

občanů Frenštátu a okolních obcí. Ve vy-
stoupeních řečníků zazněla také ocenění 
přínosu Milana Rastislava Štefánika, který 
svými kontakty otevřel Masarykovi dveře 
k politikům. Bez této významné pomoci 
MRŠ, by samotný TGM jen těžko prosazo-
val myšlenku nového státu.

Ještě jednou si dovoluji poděkovat Ing. 
Jánu Tatarovi a Mgr. Márii Gallové za jejich 
návštěvu a věřím, že se zase setkáme.

Text a foto: Zdeněk Sazovský

Významných dejinných udalostí v 
našej bohatej minulosti v rokoch spájaj-
úcich sa s číslom osem je naozaj veľa. 
Tie najdôležitejšie už dávnejšie v kniž-
nej forme spracoval historik a archeológ 
Dušan Čaplovič. S odstupom dvoch de-
saťročí sa k magickým osmičkám slo-
venskej histórie vrátil, aby svoje texty 
obohatil, doplnil a rozšíril. Vzniklo tak 
druhé, podstatne prepracovanejšie a 
bohatšie dielo. V ôsmich kapitolách au-
tori popisujú kľúčové javy a udalosti v 

dejinách nášho národa, ktorý postupnými krokmi a po veľmi kľu-
katej ceste kráčal k štátnosti. Predstavuje plodnú medzigeneračnú 
spoluprácu. Vytvára čitateľsky veľmi príťažlivé dielo nielen svojím 
textom, ale aj bohatým grafi ckým spracovaním. Záver knihy tvorí 
Kalendárium osmičkových rokov, ktoré začína v piatom storočí 
a končí dátumom 26. apríl 2018, kedy bola na Bratislavskom hrade 
otvorená výstava k 100. výročiu vzniku Československa. 

Publikácia potvrdzuje autorskú erudíciu, svieže pero, znalosť 
dejín a mimoriadny prehľad. Kniha „Osmičky v našich dejinách“ 
od autorov Dušana Čaploviča a Miloslava Čaploviča  bola inaugu-
rovaná   za účasti oboch autorov  na Bratislavskom hrade 21. júna 
2018. Knihu vydalo vydavateľstvo Perfekt a do života ju uviedli  
Ivan Gašparovič a Ľubomír Feldek.

Sláva šľachetným
Významní muži 

česko - slovenskej di-
plomacie: Štefánik, 
Pavlů, Osuský, Ho-
dža, Szathmáry, Palic, 
Hurban, Slávik, Krno, 
Papánek a Clementis. 
Jedenásť diplomatov 
– desať Slovákov a je-
den rodený Moravák, 
žijúci na Slovensku. 

Okrem povolania“ diplomata“ navyše spisovatelia, básnici, legio-
nári, politici, medzinárodní právnici. Ich dramatické životné a  pro-
fesionálne osudy v mnohom osvetľujú nielen dobu, v ktorej žili, ale 
aj súvislosti a  podmienky, ktoré ich konanie ovplyvňovali a ktoré 
spätne aj oni formovali. To, čo túto skupinu  „ diplomatických pio-
nierov“ – inak osobnostne a generačne rôznorodú – ozvláštňovalo 
a čo mali spoločné bolo silné národné povedomie s dôrazom na  
všeľudské univerzálne hodnoty, hrdé vlastenectvo, pevné evanjelic-
ké korene a väzby, boj za demokraciu a česko-slovenskú štátnosť, 
odpor k dvom totalitám 20. storočia, ale aj sklon k  dobrodružnosti, 
túžba vykročiť z malosti a bezvýznamnosti „ domáceho humna“ 
a byť pri tom, kde sa niečo veľké deje.

Naše moderné dejiny, či ich sledujeme „zvnútra“ alebo v európ-
skych súvislostiach, nadobudli dynamiku začiatkom 20. storočia. 

Odporúčame  do  Vašej  pozornosti  nové  knihyOdporúčame  do  Vašej  pozornosti  nové  knihy
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Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ

* V mesiaci  jún, 8.6.2018, pripravilo 
mesto Brezová pod Bradlom  pri Chate 
na Bradle športovú akciu Štefánik  mini 
trail, ktorej sa zúčastnili deti a mládež 
vo všetkých vekových kategóriách od 
benjamínkov po juniorov, ktorá vo ve-
černých hodinách  vyvrcholila štartom 
dospelých pretekárov z Bradla do Bra-
tislavy.

*11. júna 2018 sme privítali na bese-
de medzi žiakmi 8. a 9. očníka ZŠ Mgr.
Máriu Gallovú zo Spoločnosti M.R.Šte-
fánika. Marika Gallová priblížila osob-
nosť Štefánika obrazom i slovom. Žiaci 
sa mohli zapozerať do dokumentárne-
ho fi lmu „Poroba“ z autorského pera 
a kamery dr.Pavla Kanisa z  pripravo-
vaného štvordielneho DVD Štefánik 
– príbeh hrdinu. Sme veľmi radi, že aj 

touto formou môžeme žiakom pred-
staviť organizácie a ich predstaviteľov,  
ktorí sa zasluhujú o šírenie odkazu 
M.R.Štefánika.

Gabriela Aláčová

* V RTVS - Slovenskom rozhlase sa 
uskutočnila v júli 2018 beseda  o M. R. 
Štefánikovi a mieste jeho posledného 
odpočinku, ktorý zrealizoval  redak-
tor Tomáš Gerši s Máriou Gallovou 
a Matúšom Valihorom,

* V dňoch 9.-11. októbra 2018 
v MsKS Fontána v Piešťanoch, na  me-
dzinárodnom astronomickom fi lmovom 
festivale ASTROFILM  bol  v prvý deň 
jeho trvania z podnetu S MRŠ premi-
etnutý fi lm Dušana Trančíka pod ná-
zvom SVETLÉ MIESTO. Film hovorí 

o osobnostiach politického, kultúrneho 
a spoločenského života na moravsko-
-slovenskom pomedzí, kde sa začiat-
kom 20.storočia odohralo historické 
zblíženie Čechov a Slovákov. Luhačo-
vice – prvé  kúpeľné mesto v českých 
rukách sa hlásilo k slovanskej kultúre. 
Originálne stavby Dušana Jurkoviča 
a zvlášť jeho Slovácka búda, v ktorej 
bola po prvýkrát vyslovená myšlienka 
československá  národa, ale celý ob-
sah  fi lmu zanechali v návštevníkoch 
hlboký dojem.

* „Ahoj Slovensko“ je názov populár-
neho programu  STV 2, kde  6. novem-
bra 2018  bola  hosťom relácie aj Mária 
Gallová, ktorá v programe rozprávala o 
živote  M. R. Štefánika  a S MRŠ.

Na scénu sme ako moderný politický národ vlastne vstúpili v čase, 
keď bol v pohybe celý svet, pričom ani my sme neostali bokom. 
Keďže personifi káciou modernej národnoštátnej identity sú osob-
nosti, ktoré ju tvoria, pozeráme sa na minulosť aj cez prizmu ich 
osudov. Pričom neskromne a bez zbytočnej malovernosti môžeme 
konštatovať, že minimálne týchto jedenásť diplomatov sa vo sve-
te „veľkej politiky“ nestratilo, na naopak, osvedčilo. Pre generácie 
ich následovníkov je inšpiratívne, že rukopis týchto mužov, ktorí 
sa učili „diplomatickému remeslu“ takpovediac „za pochodu“, na-
chádzame pri zásadných a zlomových udalostiach našich i sveto-
vých dejín – pri kreovaní štátnosti, Spoločnosti národov, Deklarácii 

Spojených národov, Charte OSN, jednoducho všade tam, kde znel 
hlas demokracie a slobody. A tak platí dvojnásobné zvolanie: „sláva 
šľachetným“.

Slavomír Michálek

V roku 2018 vyšli aj ďalšie knihy približujúce život
M. R. Štefánika:

Mariana Čengel Solčanská: Generál M. R. Štefánik
Jozef Banáš: Prebijem sa! – Štefánik, muž železnej vôle

Blanka Kovarčíková: Lásky Milana Rastislava Štefánika

V pražskom secesnom  Obecnom dome na Námestí republi-
ky  sú  vpísané dejiny našich národov.  Dodnes rezonuje udalosť 
októbrového sychravého dňa, keď piati odvážni muži svojim 
podpismi zmenili  mapu Európy a chod histórie: vyhlásili nezá-
vislosť  Československa. Štyria Česi a jeden Slovák:  Antonín  
Švehla, Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro 
Šrobár. Každý s pocitom a ťarchou spoluzodpovednosti za osud 
oboch národov - ešte existovalo Rakúsko-Uhorsko, cisár ešte 
neabdikoval,  prvá svetová vojna sa ešte neskončila,....  Kaž-
dý  z nich si uvedomoval riziko, ktoré  hrozilo – napriek tomu  
podpísali dokument, jeden z najdôležitejších v existencii našich 
dvoch krajín.

Antonín Švehla: nemal akademické vzdelanie, ale takú 
charizmu, že sa stal prirodzeným vodcom nielen Agrárnej stra-
ny, ale aj v celorepublikovej politike. V prvej republike prevzal 
post ministra vnútra, potom v rokoch 1922 – 29 bol predsedom 
troch vlád. Mal neobyčajnú schopnosť  jednať s ľuďmi.

 Alois Rašín mal skôr prednosti ľudské ako odborné. Bol sk-
úsený rečník, vynikajúci dôslednosťou a vôľou. Vo vláde novej 
republiky mu pripadlo kreslo ministra fi nancií. Jeho opatrenia 
prispeli k stabilizácii vojnou zničeného hospodárstva. V roku 

1923  bol na neho spáchaný atentát, zraneniam  podľahol. Je 
známy jeho výrok „Za službu národu sa neplatí“.

František Soukup: právnik, v novej prvorepublikovej vlá-
de minister spravodlivosti, bol aktívny počas celej existencie 
republiky. V roku 1920 získal senátorské kreslo v Národnom 
zhromaždení, jeho kariéra sa skončila zánikom republiky, ktorú 
miloval. V nacistickom väzeni strávil niekoľko  mesiacov. Zo-
mrel v roku 1940.

Jiří Stříbrný: po podpise vyhlásenia nezávislosti sa osob-
ne vybral na rokovanie s veliteľom rakúskej vojenskej posád-
ky v Prahe a presvedčil ho, aby armáda proti aktu nezakročila. 
Jeho osud bol dramatický,  miestami  plný až  nepochopiteľ-
ných zvratov v myslení a konaní politika. Nenašiel spoločnú reč 
s E.Benešom (ani po kapitulácii Československa v roku 1938 
-  stiahol sa aj z verejného života). Zomrel v roku 1955 – buď 
vo Valdiciach alebo v Ilave.

Vavro Šrobár: jediný Slovák, kontroverzný politik. Pre-
nasledovala a väznila ho uhorská vláda za protištátnu činnosť, 
kritizovala ho SNS za čechoslovakizmus, nechápu ho  mnohí 
súčasníci. Jeho život bol život paradoxov. Osobne sa pričinil 
o uzákonenia  slovenskej národnej hymny a štátneho znaku. 
V jeho živote treba vidieť  osobnú statočnosť človeka, ktorý 
obetoval za Slovensko všetko a takmer vždy zostal v rozhoduj-
úcej chvíli sám. Zodpovednosť tiež musel znášať sám.

Muži 28. októbra 1918
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Našli sme na internete -  prečítali sme  za vás – Našli  sme

PARK PLK. A. DOMANA VO ZVOLENE

V roku 1989 Alexandra Domana, dôstojníka  českosloven-
skej armády rehabilitovali a povýšili ho do hodnosti plukovníka. 
V roku 1996  Alexander Doman zomrel. Od roku 2006/ február/ 
jeden z parkov vo Zvolene nesie jeho meno „Park Plukovníka 
Alexandra Domana.“ Jeho manželka, Ailsa Domanová/ pô-
vodom Angličanka,* 1927/ ako jediná žena so slovenským ob-
čianstvom  získala Rad Britského impéria .V roku 2006 jej ho 
udelila  v Londýne anglická kráľovná Alžbeta II „ za služby ve-
teránom druhej svetovej vojny a za osobný prínos k budovaniu 
dvojstranných vzťahov medzi Veľkou Britániou a SR.Od prezi-
denta Ivana Gašparoviča v roku 2008 prevzala  Rad Bieleho 
dvojkríža. Ailsa žila vo Zvolene, v súčasnosti žije na Záhorí.

Bankovky sú malými umeleckými dielami chránenými zla-
tom. Medzi najkrajšie  platidlá  sveta patria aj  niektoré ban-
kovky  z bývalého Československa. Patrí k nim napr.  50- ko-
runáčka z roku 1945, ktorú zdobil portrét Milana Rastislava 
Štefánika.  Vláda v Londýne  ich dala  tlačiť  počas druhej sve-
tovej vojny. Od roku 1943 čakali zatvorené v debnách- nebol 
na nich ani rok vydania.

„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ - slávny výrok M. 
R. Štefánika bol a je životných krédom mnohých Slovákov. Aj 
tých, ktorí odišli hľadať šťastie do sveta. Najvyššie v USA sa 
z nich dostal Ján (John) Slezák, rodák zo Starej Turej, ktorý  
za prezidenta Dwighta Eisenhowera bol námestníkom ministra 
obrany USA. Ján Slezák sa s M. R. Štefánikom stretli v roku 
1917 vo Washingtone. Mohli sa stretnúť aj v Košariskách, ktoré 
J. Slezák navštevoval v rannom detstve.  Vekový rozdiel však 
medzi nimi bol 16 rokov. V čom je však  podobnosť medzi M. 
R. Štefánikom (MRŠ) a J. Slezákom (JS)? Podobajú sa šírkou 
záujmov, mnohorakosťou talentov boli z rodu renesančných 
osobností. Kariéru robili v politike, diplomacii a armáde – MRŠ 
vo francúzskej, JS v americkej a obaja dosiahli generálsku 
hodnosť. Vynikli aj v iných sférach poznania: MRŠ v aviatike, 
astronómii a meteorológii, JS v strojárstve a v manažmente 
ľudských zdrojov… Viac si  tejto zaujímavej osobnosti „povie-
me“ v nasledujúcom čísle Bradla.

POZORUHODNÉ DOKUMENTY V ARCHÍVE
V BOJNICIACH

Štátny archív v Trenčíne – pracovisko Archív Bojnice uchováva 
okrem iných pokladov aj časopis Hornej Nitry Náš kraj. Tento 
časopis vychádzal od 31.12.1919 do roku 1944 ako dvojtýž-
denník a v jeho redakcii pracovala vtedajšia intelektuálna eli-
ta Prievidze a okolia. Preto je bohatým prameňom informácií 
o dianí v politickej, ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej ob-
lasti na Hornej Nitre a o významných udalostiach na Slovensku 
v danej dobe. V Našom kraji z 1. júla 1928 na s. 2 je článok 
o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

Článok Oslavy M. R. Štefánika na Bradle prináša informáciu 
o ofi ciálnom sprístupnení mohyly M. R. Štefánika na Bradle a 
jej slávnostnom odovzdaní verejnosti 23.9.1928. V úvode  sa 
píše: 
„Národe! Oznamujeme Ti, že mohyla Tvojho bohatiera gene-
rála M. R. Štefánika sa dostavuje a jej slávnostné odhalenie 

bude 23. septembra pod protektorátom a za osobnej účasti 
hlavy štátu T. G. Masaryka.
Pred dovŕšením desiateho výročia slobody nech reprezentan-
ti celého národa sídu sa na mohutných terasách bradlanskej 
mohyly, aby odovzdali svoj hold tvorcovi našej štátnej a národ-
nej neodvislosti a jeho mŕtvym spolupracovníkom, ktorým kosti 
tlejú vo všetkých končinách sveta.“ 
Ďalej je tu uverejnený program slávností v Bratislave, na Bre-
zovej a na Bradle a tiež pokyny organizačného výboru. Vy-
plýva z nich, že na prepravu účastníkov boli zabezpečené aj 
zvláštne vlaky. Tým, ktorí mali záujem zúčastniť sa slávnosti a 
prihlásili sa do 31. augusta, boli zaslané legitimácie, na zákla-
de ktorých sa mohli „dožadovať  50 proc. sľavy na železnici-
ach, výhod dopravných, ubytovacích a stravovacích.“
Článok dôstojne informoval o významnej udalosti a obsahoval 
podrobné pokyny, ktoré sú svedectvom toho, s akou starostli-
vosťou bola slávnosť pripravovaná. Článok nie je podpísaný, 
preto možno predpokladať, že táto informácia bola prevzatá a 
v danom čase publikovaná na celom Slovensku.

V Našom kraji z 1. októbra 1928 na s. 2 je článok U generála 
M. R. Šfefánika na Sibíri. (Zo zápiskov dobrovolca) Slov. 
Hlasy roč. III., č. 1. Autorom článku je zrejme niekto z členov 
delegácie, ktorá je popísaná v texte. Tu opisuje udalosť, ktorá 
sa odohrala v Omsku pred Vianocami 1918. V úvode vykres-
lil Štefánika tak, ako ho poznali legionári v Rusku  po vzniku 
Česko-Slovenskej republiky: ... „Štefánik však nechal čakať 
doma 13-miliónový národ a cez oceán a Ameriku ponáhľal sa 
k nám, hrstočke, na Sibír, aby zistil skutočný stav našej armá-
dy a pomohol odstrániť prekážky, ktoré sa našej evakuácii do 
vlasti stavaly v cestu. Štefánik, hoc smrteľne chorý, putoval 
u nás od pluku k pluku, od  baterie k baterii, prijímal deputácie, 
presvedčoval sa o našom stave, odobroval, kde bolo treba aj 
karhal, slovom, robil ako prvý minister vojenstva osvobodenej 
vlasti všetko, čo bolo v jeho silách, aby duševne i fyzicky až do 
morku kosti vyčerpaná armáda sibírska bola ako celok zachrá-
nená, na východ cez Vladivostok domov evakuovaná“. 
21. decembra 1918 priviedol veliteľ prvého záložného pluku 
br. major Jozef Kroutil 6-člennú deputáciu na návšetvu k Šte-
fánikovi. Jej členmi boli práporčíci Pavel Kuna a J. Kujan, spo-
lupracovník náborového odboru Odb. Nár. Rady, strelec Ma-
tej Miškóci, slobodník prvej roty M. Durinda, strelec 10. roty 
J. Šoltés, strelec guľometnej komandy J. Bojkovský. Priebeh 
návštevy a úctivý pozdrav generálovi Štefánikovi od sloven-
ských vojakov, ktorý predniesol Miškóci,  sú opísané veľmi vr-
úcne. Pozdrav končil slovami: Nemáme ti čo dať, len úprimné 
srdcia naše, vďaku, uznanie a dôveru a v nich sľub, že múd-
re Tvoje rozkazy budeme bezpodmienečne poslúchať v tom 
povedomí, že len v plnej dôvere v Tvoje vedenie môžeme sa 
dostať do svobodnej československej republiky na čarokrásne 
Slovensko naše. Sláva Ti, brat generál!“ Niekoľko dní po tejto 
návšteve organizovali slovenskí legionári večierok na počesť 
generála Štefánika s umelecky vypracovaným slovenským 
programom, ako sa uvádza v zápiskoch. Celý článok je pre-
dchnutý hlbokou úctou a bezhraničnou dôverou, ktorú precho-
vávali legionári k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Sylvia Maliariková
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Po XXVIII-my krát sa zišli čle-
novia Spoločnosti Milana Rastisla-
va Štefánika 17. novembra 2018 v 
priestoroch hotela Park v Piešťa-
noch, aby rokovali o činnosti – vy-
konanej aj plánovanej – v období 
vrcholiacich osláv 100. výročia 
vzniku Československej republiky a 
zhodou náhod aj termín stretnutia  
bol slávnostný – 17. november Deň 
boja za demokraciu. Na úvod zazne-
li slovenská a česká hymna a býva-
lý riaditeľ Divadla A. Bagara v Nitre 
Ján Greššo zarecitoval dve básne: 
Holandia od Jána Smreka a Môj 
vzorec od Milana Rúfusa. Zároveň 
pripomenul niekoľko aktuálnych ci-
tátov z knihy o Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi. 

Valné zhromaždenie S MRŠ mo-
derovala Mgr. Mária Gallová, kto-
rá privítala všetkých účastníkov a  
hostí – zástupcov partnerských or-
ganizácií  a sympatizantov S MRŠ. 
Na úvod zdôraznila, že Spoločnosť 
ako občianske združenie pracuje 
bez rozdielu konfesie či národnosti 
a prináša svoje plody aj v zahrani-
čí. Účastníci si minutou ticha uctili 
členov, ktorí v období od XXVII. VZ 
opustili  rady členov S MRŠ. Zabla-
hoželala  členom SR, ale aj prítom-
ným členom S MRŠ k úspechom 
v posledných komunálnych voľbách  
či už na poste nových a staronových  
primátorov  a starostov miest a obcí, 
ako aj členom zastupiteľstiev. 

 VZ jednohlasne schválilo bez 
doplnkov rokovací program. 

Pracovné predsedníctvo S MRŠ 
tvorili členovia SR SMRŠ: doc. Dr. 
Jozef Božik,  Mgr.Mária Gallová, 
Mgr.Eva Ušiaková a Ing.Ján Tatara.

Za členov mandátovej a návrho-
vej komisie boli zvolení Ing. Jaroslav 
Bartanus, Marta Koudelková a  doc.
Ing. Igor Štubňa.

Zápisnicu z VZ  písala PhDr. Ru-
žena Kormošová PhD.

Správa o činnosti od posledného 
VZ mala tri časti, ktoré postupne do-
pĺňali Ing. Ján Tatara, dr. Jozef Bo-
žík a PhDr. Pavol Kanis. Ján Tatara 
v správe konštatoval, čo všetko sa 
dialo v S MRŠ počas roka 2018:

- SMRŠ sa spoludieľala na Dni 
školských knižníc Slovenska, ktorý 
sa uskutočnil pod patronátom mini-
sterky školstva  SR M. Lubyovej  a 
bol zameraný na osobnosť M. R. 
Štefánika,  

- SMRŠ sa  zúčastnila v  meste 
Kopřivnice na slávnosti pri pomníku 
padlých a odhalení pamätnej tabule 
MRŠ, 

- zdôraznil spoluprácu s Hvezdár-
ňou v Hurbanove pri príprave konfe-
rencie Muž slnka a iniciatívu vysa-
denia 100 ruží Generál Štefánik s 
prednostným vysadením v Brezovej 
pod Bradlom, v Košariskách a Ivan-

ke pri Dunaji (dnes  je už  veľa záu-
jemcov vo viacerých mestách a de-
dinách), 

-  kladne hodnotil  účasť  dele-
gácie  S MRŠ   24. mája 2018 na 
oslavách storočnice v Ríme, ktorej 
sa zúčastnila  spolu s Nadáciou M. 
R. Štefánika ,

- vyzdvihol spoluprácu s viace-
rými spoločenskými organizáciami 
a občianskymi združeniami (Klub 
generálov OS, Československá 
obec legionárska a i.)

Predseda SMRŠ doc. Paed-
Dr. Jozef Božik, PhD.  pokračoval  
v hodnotení činnosti Spoločnosti 
S MRŠ , ktorá sa snaží napĺňať ví-
zie, hlavne osvojovanie a šírenie 
informácií o živote M. R. Štefánika, 

k budovaniu česko – slovenskej vzá-
jomnosti. Konštatoval, že Spoločno-
sť  MRŠ má v súčasnosti 13 klubov 
a  niekoľko desiatok sympatizantov, 
ktorí nie sú organizovaní v kluboch. 
Predseda poďakoval predsedom  i 
členom klubov, že v mieste bydliska 
sa snažia o pripomínanie a zdôraz-
ňovanie osobnosti Štefánika. 

SMRŠ si pripomenula aj 170. vý-
ročie 1. SNR (na čele stáli rodáci J. 
M. Hurban, Ľ. Štúr), 1. ČSR a naj-
väčšieho Slováka M. R. Štefánika, 
50. výročie pražskej jari na čele kto-
rej stál A. Dubček, ale aj   okupáciu 
Československa vojskami VZ. 

SR SMRŠ  v uplynulom roku 
uskutočnila preregistrovanie 600 
členov a vydali  sa nové legitimá-
cie. Najväčšie aktivity však vyvinul 
v tomto roku čestný člen SMRŠ Dr. 
Pavol Kanis so zameraním na získa-
nie podpisov backrandu 100 osob-
ností a požiadania prezidenta SR, 
predsedu vlády SR, aby pomohli 
v NR SR ustanoviť pohyblivý sviatok 
v poslednú októbrovú nedeľu na po-
česť 28. októbra pri príležitosti 100. 
výročia ČSR. 

Čestný člen SMRŠ Dr. Pavol 
Kanis podrobne informoval VZ s ini-
ciatívou „Výzva Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika poslancom Ná-
rodnej rady SR“ (Príloha časopisu 

Bradlo č. 75/2018) predloženej 11. 
júna 2018.  Podrobná správa  o tejto 
aktivite je  v Bradle č. 76/ 2018.

 Správu o hospodárení S MRŠ 
za rok 2017 a 2018 predniesla pod-
predsedníčka Správnej rady Mgr. 
Eva Ušiaková a Správu Dozornej 
rady S MRŠ predniesol  Ing. Ján 
Tatara.

Na základe odporúčania Správ-
nej rady S MRŠ bol prečítaný 
a schválený návrh na:

- udelenie ŠTÁTNEHO VYZNA-
MENANIA pri príležitosti štátneho 
sviatku SR 1.januára gen. Svetozá-
rovi Naďovičovi, jednému z organi-
zátorov odsunu Sovietskej armády z  
územia ČSFR.

 -Valné zhromaždenie S MRŠ na 

základe návrhu  SR S MRŠ navrh-
lo a udelilo ČESTNÉ ČLENSTVO 
osobnostiam za mimoriadne zásluhy 
a hlásanie dobrého mena:

- Dr. h.c. prof. Ing. Dušanovi 
Bakošovi DrSc, predsedovi N MRŠ 
za dlhoročnú spoluprácu,

- Dr. Ferdinandovi Vrábelovi 
za neúnavné propagovania osoby 
M.R.Štefánika a jeho légií medzi ve-
rejnosťou, ale hlavne medzi mláde-
žou na území Českej a Slovenskej 
republiky,

- MUDr. Pavlovi Budinskému 
PhD z ČsOL za dlhoročnú úspešnú 
spoluprácu.

Za  udelenie  čestného členstva 

sa  za ocenených  poďakoval prof. 
Dušan Bakoš, ktorý zároveň  po-
zdravil za Nadáciu MRŠ Valné zhro-
maždenie S MRŠ.

- POĎAKOVANIE a UZNANIE S 
MRŠ Základnej škole v Lučenci za 
šírenie myšlienkového odkazu M. 
R. Štefánika, za spoluprácu a pod-
poru pri realizovaní kultúrno-vzde-
lávacích podujatí na Slovensku  pri 
príležitosti 90. výročia školy, ktorá 
od roku 2008 nesie čestný názov 
ZŠ  M. R. Štefánika,   Poďakovanie 
na slávnostnej  akadémii odovzdala 
Mgr. Mária Gallová.

 Valné zhromaždenie   pozdravili  
viacerí prítomní, hostia, zástupcovia 
organizácií, s ktorými S MRŠ spolu-
pracuje. Všetci vystupujúci sa pozi-
tívne vyjadrili k súčasnej spolupráci 
na princípoch partnerstva, kolegia-
lity i osobných kontaktov, ktoré pre-
rastajú do užšieho vzťahu. Budú sa 
snažiť, aby  sa v nastúpenej ceste 
nepoľavilo a aj v budúcnosti kontak-
ty a skúsenosti využívali v prospech 
svojich i našich členov pri šírení 
dobrého mena Slovenskej republi-
ky. Niektorí hostia predniesli zdra-
vicu a zaželali SMRŠ veľa zdravia, 
šťastia a trošku nepokoja, lebo M. 
R. Štefánik bol človek s nepokojnou 
dušou, čo ho poháňalo vpred.

Svoju neúčasť  na Valnom zhro-
maždení ospravedlnili: predsedovia  
Trenčianskeho a Trnavského samo-
správneho kraja, ako aj čestný pred-
seda N SMRŠ a čestný člen S  MRŠ, 
ktorí do ďalších dní činnosti zaželali 
Spoločnosti mnohé úspechy.

Valnému zhromaždeniu S MRŠ  
prostredníctvom mailov boli doru-
čené aj blahoželania od čestného 
člena  SMRŠ doc. Ing. Branislava 
Lacka, od predsedničky  Masaryko-
vej spoločnosti doc, Evy Broklovej a 
predsedničky Spolku rodákov v Du-
najskej Lužnej Ing. Oľgy Reptovej.

Mgr. Peter Uhlík – čestný pred-
seda S MRŠ kladne hodnotil aktivity 
k 100. výročiu ČSR, výlet do Álp i na 
Liptov.

PhDr. Vojtech Čelko – za Spo-
ločnosť M. R. Štefánika v ČR so 

XXVIII. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Pohľad na účastníkov VZ

Odovzdanie Pamätnej medaily z Břeclavi J. Tatarovi
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sídlom v Prahe pozdravil rokovanie 
a oboznámil s činnosťou i oslavami 
na Petříne pri pomníku generála 
Štefánika.

Lubomír Sázovský za Masaryko-
vo demokratické hnutie z Kopřivníce  
informoval, že bol podaný v súvis-
losti s málo propagáciou osobnosti 
návrh, aby sa dala osobnosť Štefá-
nika na úroveň Masaryka v Českej 
republike,  v meste za účasti S MRŠ 
odhalili plastiku (sochár Ladislav 
Galko) a odovzdal predsedníctvu VZ 
knihy Masaryk a Kopřivnice. 

Václav Vaněk – hovoril o spolu-
práci s mestom Břeclav, pri príleži-
tosti 100. výročia ČSR obnovili pa-
mätník legionárom a vydali medailu 
s portrétmi Masaryka, Beneša a Šte-
fánika, ktoré za dlhoročnú spoluprá-
cu odovzdal bývalému predsedovi 
SMRŠ Ing. Jánovi Tatarovi. 

Ing. Peter Matejčík  zo SLZ gen.
Štefánika– hodnotil spoluprácu OZ, 
ktoré združuje aktívnych vyslužilých 
vojakov, letcov a sympatizantov.

Ing. Ladislav Koudelka z Prie-

vidze predstavil preklad knihy, kto-
rá bola vydaná pri príležitosti 100. 
výročia prebratia bojovej zástavy 
legionárov z rúk V. Orlanda v Ríme 
v Taliansku 24. mája 1918 a priblížil 
oslavy, ktoré sa konali pri pamätníku 
Viktora Emanuela II. v Ríme pri tejto 
príležitosti. Kniha vyšla vo vydava-
teľstve KANIMEX.

Dr. Ružena Kormošová – za 
klub v Spišskej Novej Vsi zdôrazni-
la výnimočnosť regiónu Spiša, kto-
rý dvakrát navštívil M. R. Štefánik 
(1907 a 1913). Žila tu jeho sestra 
Oľga v Spišských Vlachoch, v Levo-
či a Spišskej Novej Vsi pôsobil brat 
Ladislav, na gymnáziu maturoval 
jeho synovec Pavol Štefánik a zo 
spišského travertínu kamenári Migli-
eriniovci zo Spišských Vlách vytvorili 
mohylu na Bradle. Činnosť klubu sa 
v tomto roku niesla v znamení 90. 
výročia úmrtia Štefánikovej matky, 
ktorá zomrela v Spišskej Novej Vsi 
7. júna 1928. 

Ing.plk. Richard Zimányi z MO 
SR zhrnul spoluprácu  MO SR a S 

MRŠ a navrhol  rozšírenie spoluprá-
ce aj do budúcich rokov

Ing.Vladislav Klajban  informoval 
VZ o vydaní   suvenírovej  euroban-
kovky  k 100. výročiu úmrtia M. R. 
Štefánika.

Juraj Moncman z  Trnavy zame-
ral svoj  príspevok viac  smerom k 
spolupráci na báze slovenstva a slo-
vanstva.

Príspevok plk. Jána Paulecha  
viceprezidenta  Zväzu vojakov SR 
pre krátkosť času neodznela a je v  
písomnej podobe  v materiáloch VZ 
SMRŠ.

Medzi hosťami  na VZ S MRŠ   
boli prítomní aj: plk.Pavol Marko za 
Úniu vojnových veteránov SR, Ing,-
Pavol Sečkár za SZPB, novozvolený 
primátor Brezovej pod Bradlom Mgr.   
Jaroslav Ciran, Mgr. Anna Janiková 
za Obec rodákov  v Kopřivnici, za  
SLA a  SIAF  Hubert Štoksa.

Mgr. M. Gallová na záver pred-
niesla rámcový plán činnosti Spo-
ločnosti MRŠ a vyjadrila sa k pod-
pore medzinárodnej dejepisnej 

vedomostnej súťaže gymnázií ČR 
a SR z česko-slovenských dejín 
CHEB 2019.

 Uznesenie – návrh mandátovej 
a návrhovej komisie bol jednohlasne 
prijatý a je v prílohe materiálov VZ 
S MRŠ. 

Mandátová a návrhová komisia 
konštatovala okrem schvaľovacích, 
ukladacích a potvrdzujúcich  bodov, 
že XXVIII. Valného zhromaždenia 
sa zúčastnilo 59 zo 66 pozvaných 
delegátov klubov, členov SR a DR 
SMRŠ a SMRŠ, ktorí sú individuál-
nymi členmi  SMRŠ, 11 z 20 pozva-
ných čestných členov S MRŠ a 13 
hostí.

Na záver stretnutia zaznela hym-
nická pieseň „Kto za pravdu horí“ 
a následne Mgr. Mária Gallová po-
ďakovala delegátom XXVIII. VZ za 
účasť a pozvala ich k spomienko-
vému aktu, ktorý sa uskutočnil pri 
plastike Milana Rastislava Štefánika 
v parku pri Balneologickom múzeu.

- mg -

Jeden z artefaktov viažúcich sa k osobe M. R. Štefánika
Poštová správa Francúzskej Poly-

nézie vydala poštovú známku – hárček 
s desiatimi známkami s portrétom vyni-
kajúceho astronóma Milana Rastislava 
Štefánika. Emisiu naplánovala pri príleži-
tosti konania Svetovej výstavy poštových 
známok Praga 2018, ktorá sa v českom 
hlavnom meste konala v čase od 15. do 
18. augusta t. r. Spolu s hárčekom bola 
vydaná príležitostná pečiatka a obálka 
prvého dňa vydania.

Pre priaznivcov fi latelie je uvedená 
emisia predmetom veľkého záujmu, na-
koľko sa jedná o bohemoslovacikum.

(bohemoslovacikum z. lat. dielo, 
obyč. publikácia, známka a iné, týkajúce 
sa bývalého Československa ako územ-
ného celku bez ohľadu na jazyk a miesto 
vydania)

Pre Čechoslovákov je Štefánik viac 
než len astronómom, preto sa známky 
hneď v prvý deň vydania vypredali. Keď 
som navštívil stánok Poštovej správy 
Francúzskej Polynézie, pracovník sa 
vyjadril v zmysle: „Ten Štefánik je u vás 
nejaký populárny. Z dvesto kusov nám 
zostalo už len posledných päť.“

Známka i pečiatka sú zaujímavým, ni-
elen fi latelistickým materiálom. I priazniv-

ci spisovného jazyka môžu byť spokojní, 
že exotická krajina s úradným jazykom 
francúzskym a tahitským správne napí-
sala meno nášho velikána.

Pavol Tibenský

Pracovníci tahitskej pošty

Hárček s desiatimi známkami

Obálka prvého dňa vydania

Pečiatka

OZNAMUJEME

• V dňoch 2 4.- 26. apríla 2019  Slovenská ústredná hvez-

dáreň v Hurbanove v spolupráci so Spoločnosťou  M.R.Š-

tefánika a  Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri 

SAV usporiada konferenciu : „Muž Slnka“ v priestoroch 

hotela Park v Piešťanoch. Bližšie informácie pre záujem-

cov u usporiadateľov a spoluusporiadateľov podujatia.

• Celoslovenské spomienkové slávnosti na tragické uda-

losti 4. mája 1919 budú dňa 4. mája 2019 v Brezovej pod  

Bradlom a v popoludňajších  hodinách v priestoroch are-

álu na Bradle.

(Pozvánka na podujatie bude uverejnená na www stránke  

SMRŠ a mesta Brezová pod Bradlom)
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Naši jubilanti
Vážení priatelia, vzhľadom na skutočnosť, že 

sme v prvom polroku 2018 z technických dôvo-
dov neblahoželali našim milým jubilantom z ra-
dov členov a sympatizantov Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika, robíme tak dodatočne za 
celý kalendárny rok 2018.

50-ku oslávili
22.1. Agáta Krajčovičová z Brezovej pod 
Bradlom
29.1. Ján Maniaček ml. z Nitry
16.2. ThDr.Eva Juríková  zo Starej Turej
6.7. Viera Smejkalová  z Brezna
17.7. Danka Kubušová z Brezna
4.9. Lenka Stančíková z Brezovej pod Bradlom
10.11. Pavol Sadák z Brezovej pod Bradlom
26.12.Gabriela Haková z Brezovej pod Bradlom

55-te narodeniny oslávili
5.1. Andrej Dan Bárdoš z Prahy
13.2. Jarmila Pavlovičová z Bratislavy
2.7. Margita Štefániková  z Nitry
12.8. Viktória Košťanská z Rozhanoviec

 60-tich rokov sa dožili
1.2. Želmíra Ferková z Košíc
26.3. Anna Rozsívalová z Bratislavy
29.3. Anna Ďuríčková  z Dudiniec
11.4. Ružena Kormošová zo Spišskej Novej Vsi
6.10. Karel Kupka z Královic (klub St. Turá)
23.11. Milan Ďurička  z Dudiniec

65-te narodeniny si pripomenuli
24.1. Zuzana Zigová zo Starej Turej
18.2. Emília Batková z Brezovej pod Bradlom
27.3. Mária Sotáková z Brezna
15.4. Magdaléna Nemčíková zo Spišskej Novej 
Vsi
18.5. Miroslav Uličný z Liptovského Mikuláša
4.8. Jozef Rýdzi z Prahy
5.8. Alojz Škrabák z Brezovej pod Bradlom 
6.10. Ladislav Eštok z Košíc
17.10. Anna Valihorová z Brezovej pod Bradlom
14.11. Eva Kmaková z Košíc
20.11. Emil Hudeček  z Liptovského Mikuláša
27.11. Kvetoslava Staroňová z Liptovského 
Mikuláša
4.12. Oľga Šabatová z Brezovej pod Bradlom
26.12. Viera Cilíková zo Senice

K 70-ke sme zablahoželali
1.1. Štefanovi Hradiskému zo Spišskej Novej Vsi 
(klub Brezová)
17.1. Alžbete Škopkovej z Myjavy
29.1. Rozálii Krajčovičovej z Brezovej pod 
Bradlom
1.2. Marte Mojžišovej z Dudiniec
21.2. Jarmile Šaškovej z Brezovej pod Bradlom
18.3. Oľge Poliačikovej zo  Starej Turej
4.4. Jánovi Valihorovi z Brezovej pod Bradlom
6.4. Márii Kadlečíkovej z Nitry
14.4. Elene Vargovej z Košíc
17.4. Miroslavovi Kostkovi z Prahy
28.5. Igorovi Rúfusovi z Liptovského Mikuláša
19.6. Jánovi Krajčovi z Prahy
5.7. Jane Horňákovej z Brezovej pod Bradlom
12.7 Pavlovi Líškovi z Nitry
27.7. Pavlovi Bakalárovi z Košíc
27.7. Milanovi Chomovi z Kežmarku
28.7. Marte Imrovej z Brezovej pod Bradlom
29.7. Rozálii Wencelovej zo Spišskej Novej Vsi
30.7. Edite Šimovej z Piešťan
8.8. Zdenke Závodnej z Brezovej pod Bradlom
8.8. Dušanovi Raganovi z Brezovej pod 
Bradlom
27.8. Pavlovi Kanisovi z Bratislavy
28.8. Viliamovi Paulínymu z Prahy
10.9. Oľge Peničkovej z Dudiniec
15.9. Elene Libjakovej z Brezovej pod Bradlom
24.9. Antonovi Števkovi z Nitry
6.10. Zlate Šoucovej z Dudiniec
18.10. Anne Gromanovej z Piešťan
9.11. Judite Pluhárovej z Dudiniec
28.11. Milanovi Stromkovi z Liptovského 
Mikuláša
14.12. Dušanovi Petrigáčovi z Popradu (klub 
SNV)
22.12. Eve Tomisovej zo Starej Turej
30.12. Ladislavovi Cvíčkovi z Kopřivnice

Kytica k 75-im narodeninám patrila
19.1. Anne Novomestskej zo Starej Turej
29.1. Rozálii Krajčovičovej z Brezovej
11.2. Eva Groh z Košíc
27.3. Anne Jakabovej z Piešťan
9.2. Ladislavovi Zapletalovi zo Starej Turej
16.4. Jánovi Macekovi z Liptovského Mikuláša
17.4. Pavlovi Mikušaťovi z Trenčína
13.6. Dušanovi Juríčekovi z Brezovej pod 
Bradlom

17.7. Marte Kellnerovej z Košíc
30.7. Márii Rajnohovej z Trenčína
16.8. Ľubici Makovej z Košíc
14.9. Ivanovi Šestákovi z Bratislavy
15.9. Miroslavovi Vráblikovi z Bratislavy (klub 
Brezová)
27.9. Ivanovi Bubelínymu z Liptovského Miku-
láša
2.8.  Jánovi Chrapčiakovi z Liptovského Miku-
láša
2.11. Fedorovi Šikudovi z Trenčína
17.11.Vladimírovi Štefanovičovi z  Jacoviec
2.12. Branislavovi Lackovi z Lysíc
9.12. Judite Visokaiovej z Košíc

80- tich  rokov sa dožili
2.1.  Štefan Knoška z Bátoviec
28.1. Anna Šišmišová  z Trenčína
24.2. Ondrej Hronec z Košíc
6.3.  Marta Benická  z Košic
6.4. Milan Pivovarči  z Brezna
24.4. Valéria Papánková z Brezovej pod 
Bradlom
29.4. Martin Kubovčiak z Prahy
2.5. Ivan Šabo  z Martina
8.5. Milan Šišmiš z Trenčína
10.5.  Igor Riečanský   z  Bratislavy
1938 Božena Poláčková z Brezovej pod 
Bradlom
4.7. Dušan Piatka z Liptovského Mikuláša
1.8. Anna Chabová z  Popradu
2.8. Ida Veselková  z Brezna
10.8. Anna Jamborová z Trenčína
7.10. Alžbeta Klimková zo Starej Myjavy 
31.12. Branislav Valko z Bratislavy (klub 
Brezová)

K 85-im narodeninám sme blahoželali
10.1. Anne Zemanovej zo Starej Turej 
25.1. Pavlovi Vencelovi z  Bratislavy
29.5.  Gertrúde Žvachovej z Bratislavy
18.8. Jánovi  Strapcovi z Trnavy (klub Brezová)

90-tich rokov sa dožil
26.7. Ján  Fuska  z Bratislavy
17.9. Ivan Plander z Trenčína

95 rokov zdobí od 
3.7. Karola Komanderu z Liptovského Mikuláša

Vzácne jubileum
Nebýva časté, skôr ojedinelé, aby nás  pri-
atelia a priaznivci poprosili o uverejnenie 
blahoželania. Vzhľadom na skutočnosť, 
že jubilantka, sympatizantka   Milana 
Rastislava Štefánika sa v júli 2018 dožila 
rovných sto rokov, radi  vyhovujeme tejto 
prosbe.
Storočnú Annu Šestákovú rod. Ušiakovú   
si dovolíme pozdraviť jej vlastnými slova-
mi, ktoré napísala do  životopisu. Okrem 
životopisných údajov v ňom stojí  aj jej ce-

loživotné krédo: „Mysli, odpúšťaj, vychová-
vaj  a budeš šťastná. Život, to sú len stopy 
lásky a práce, ktoré po nás zostane!“
Ďalej píše:
„Láska je trvalou formou pravdy. Cnosť sa 
mi stala pravým majetkom a dávala mi aj 
pravú  odmenu. Cnosť sa nemôže stratiť, ne-
opúšťa nás. Vždy som sa snažila zachovať si 
hrdosť a žijem „pre niečo.“ Snažím sa preto 
nebyť ľahostajnou voči sebe i proti sebe. 
Snažím sa i naďalej vychovávať v zmysle 
čínskeho porekadla: Ten, kto sadí na rok, 

zasadí zeleninu. Kto sadí na desať rokov 
zasadí strom a kto na sto rokov, vychováva. 
Snažím sa vôkol seba šíriť hodnotovú orien-
táciu. Prináša mi to spokojnosť a cítim sa byť 
šťastná v zmysle môjho kréda. Zažila som 
toho v Živote dosť, aj rokov. Najväčší môj 
zážitok je šťastie a láska, ktorú sa snažím 
rozdávať druhým. Byť ako strom, nie  ako 
trstina, ktorá sa pod vánkom začína zohý-
nať.“
Úprimne blahoželáme a želáme i naďalej 

dobré zdravie, spokojnosť a pohodu.
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K jubileu prof. Ing. Jána Fusku, DrSc.
 

V lete tohto roku sa Ján Fuska, vý-
znamný slovenský chemik a farmako-
lóg, jeden z popredných zakladateľov 
Nadácie Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave dožil svojho významného 
životného jubilea (narodil sa 26. júla 
1928 v Malom Záluží). Dlhé roky pô-
sobil na Chemicko -technologickej fa-
kulte Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. Postupne sa vypracoval na 

popredného československého odborníka na problematiku biosor-
bentov, založených na báze mikrobiálnej biomasy, schopnej sor-
bovať urán a prvky uránrádiového radu. Neskôr sa zaoberal prob-
lematikou látok s potenciálnymi protinádorovými účinkami, ktoré 
izolovali z jáchymovských uránových baní. Ich výskum bol úzko 
spätý s tzv. „jáchymovskou chorobou z ožiarenia“. V roku 1978 
bol preradený na Katedru chémie a technológie životného pros-
tredia ako zástupca vedúceho katedry. Na Katedru biochemickej 
technológie sa opäť vrátil v roku 1983. V rokoch 1968 až 1970 
prednášal ako externista na PrF UK v Bratislave predmet Antibio-
tiká. V rokoch 1978 až 1982 prednášal predmet Toxikológia, hy-
giena a bezpečnosť práce na CHTF SVŠT. Za realizáciu vlastných 
patentov a z nich plynúcich úspor bol viackrát vyznamenaný, na-
posledy ako Zaslúžilý vynálezca.

Profesor Fuska sa vo vedeckej oblasti venoval výskumu bio-
logicky aktívnych prírodných látok najmä mikrobiálneho pôvodu. 
Viac ako dvadsať rokov svoj výskum zameriaval na potenciálne 
cytostatiká a imunosupresíva. So svojimi spolupracovníkmi izolo-
val viac ako 30 metabolitov, z nich 10 nových antibiotík. Mimo-
riadnu pozornosť si zaslúži najmä antibiotikum vermikulín s oso-
bitými imunomodulačnými (imunosupresívnymi) účinkami, ktoré 
bolo syntetizované v mnohých svetových laboratóriach. V rámci 
vedeckej spolupráce strávil v rokoch 1972 a 1973 mesiac na Ústa-
ve nových antibiotík ALV v Moskve a v roku 1979 bol na krátkom 
študijnom pobyte na State University of Iowa v USA. S obidvomi 
inštitúciami sa rozvinula vedecká spolupráca, ktorá pokračovala 
mnoho rokov a výsledkom boli spoločné publikácie. Výsledky 
dosiahnuté v oblasti protinádorového výskumu prezentoval na 
medzinárodných kongresoch a sympóziach vo forme prednášok 
v Prahe, Londýne, Aténach, Zürichu, Moskve, Budapešti a v USA. 
Ďalšie výsledky boli publikované vo vedeckých periodikách (115 
prác), v zborníkoch (20 prác) a kryté 47 patentami. Je spoluauto-
rom 2 monografi í, 3 učebníc a 27 záverečných správ.

Profesor Fuska bol vychovávaný v duchu národného uvedo-
menia. Značnú časť svojho voľného času venoval činnostiam 
spojených s osobnosťou jedného z najvýznamnejších Slovákov 
v našich národných dejinách gen. Dr. Milanovi Rastislavovi Šte-
fánikovi. Bol jeho obdivovateľom a Štefánikovo heslo: „Veriť – 
milovať – pracovať“ sa stali aj jeho životným krédom. Obdivoval 
Štefánikovu húževnatosť, cieľavedomosť a národnú zanietenosť, 
ktorá vyústila do procesu oslobodenia a jeho pričinením aj vzni-
kom Československej republiky.

Fuska sa stotožnil so Štefánikovými myšlienkami o vede a jej 
poslaní. Aby sa šírili Štefánikove myšlienky a mravné zásady 
zorganizoval založenie Nadácie Milana Rastislava Štefánika so 
sídlom v Bratislave a stal jej predsedom. Má veľký podiel na re-
konštrukcii Mohyly M. R. Štefánika na Bradle a stal sa reprezen-
tantom svedomia národa v tomto procese. Aktívne sa podieľal na 
znovupostavení Pamätníka Milana Rastislava Štefánika – súsošia, 

ktoré v roku 1938 bolo umiestnené v Bratislave na Námestí Re-
publiky (dnes Námestí Ľ. Štúra) pred Redutou. Tento pomník bol 
v neskorších rokoch oboma nasledujúcimi totalitnými režimami – 
hnedým aj červeným – postupne zdevastovaný a napokon celkom 
odstránený.

Súsošie Štefánikovej sochy a leva bolo symbolom vzniku 
Československej republiky, a teda aj našej štátnosti a obnovenie 
pamätníka symbolizuje akt historickej spravodlivosti voči Šte-
fánikovi. O pamätníku vydal aj publikáciu a takisto spracoval aj 
knihu o Štefánikových sochách, bustách a tabuliach doma aj vo 
svete: Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Vznik 
a znovupostavenie (spolu s kolektívom autorov) a Milan Rasti-
slav Štefánik žije v národe. Zaslúžil sa aj o vydanie publikácie 
Nezabudni sa obzrieť. Výsledky činnosti nadácie a jej smerovanie 
1993 – 2003.

Aby sa so Štefánikovou osobnosťou mohla zoznámiť i široká 
verejnosť spolupracoval na librete a následne na realizácii putov-
nej výstavy pod názvom M. R. Štefánik – astronóm, vojak, diplo-
mat. Putovnú výstavu videli vo všetkých mestách na Slovensku, 
ako aj v Prahe, Belehrade… Výstava splnila vynikajúce služby 
z pohľadu národného povedomia počas prezentácie v Srbsku.

Profesor Fuska bol autorom a realizátorom myšlienky umiest-
nenia pamätnej tabule M. R. Štefánika v budove rektorátu STU 
v Bratislave a v TU v Košiciach pri príležitosti 60. výročia vzniku 
Vysokej školy technickej Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola 
v roku 1937 zriadená 22 v Košiciach a neskôr sa presťahovala do 
Bratislavy. Je spoluautorom návrhu Pamätnej medaile M. R. Šte-
fánika - L. Weissovej, ktorú vydala Nadácia M. R. Štefánika spolu 
s vládou SR a ktorá sa udeľuje predovšetkým členom zahranič-
ného diplomatického zboru, členom vlády, predstaviteľom spolo-
čenského života za šírenie mravného odkazu M. R. Štefánika. Je 
autor i knižnej publikácie Milan Rastislav Štefánik v myšlienkach 
a obrazoch, paralelne vydanej v jazyku slovenskom, francúzskom 
a anglickom.

Napísal viacero článkov do časopisov Legionářský směr, 
Bojovník, Bradlo, Lidové Noviny, Verejná správa, a pod., a sú-
bor článkov zameraných na spoločenskú problematiku: O našej 
veľkosti a úpadku; Hľadanie pravdy vo vzdelávaní; Čo od teba 
očakáva spoločnosť?; Neutopíme sa v alibizme?; Vážnosť slova; 
Pravda v nás; Sekularizácia a jej možné príčiny a dôsledky; Fakul-
ta na okraji mesta; Viac demokracie; Štefánik – typ evanjelického 
vzdelanca; Štefánik a jeho mravné ideály atď.

Do ďalších rokov prajú profesorovi Fuskovi, čestnému členo-
vi SMRŠ, emeritnému profesorovi a čestnému predsedovi Nadá-
cie M. R. Štefánika – vedcovi, vlastencovi a zaslúžilému šíriteľovi 
znalostí o živote a diele M. R. Štefánika dobré zdravie, pohodu 
a spokojnosť z plodnej práce, ktorú pre oba naše národy vykonal 
a ešte stále vykonáva.

Ferdinand Vrábel

Ocenené osobnosti
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

Zväz protifašistických   bojovníkov udelil 
12. júna 2018 Medailu M.R.Štefánika I. stupňa

gen.Svetozárovi Naďovičovi za významnú činnosť
pri presadzovaní pokrokových, demokratických

a humanistických tradícií odkazu boja za slobodu 
a proti fašizmu.
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Medzi vyznamenanými aj Ján Černek
Pozornému divákovi pri sledovaní prenosu z osláv 74. výročia SNP 

v Banskej Bystrici určite neuniklo, že medzi šiestimi, prezidentom in 
memoriam vyznamenanými osobnosťami, bol aj generál Ján Černek. 
Tento účastník prvého a druhého odboja sa narodil i zomrel v Turej 
Lúke – Myjave (1896-1977), kde je aj pochovaný.

Po základnej škole v rodisku, vyučil sa stolárstvu vo Viedni. Potom sa 
ako vojak rakúsko -uhorskej armády dostal na východný front do oblasti 
Tarnopola (Halič). Po zajatí Rusmi vstúpil v Kijeve do čs. légií, s ktorými 
sa cez Petrohrad a Murmansk dostal do Francúzska. Po začlenení do 
22. čs. pluku, prešiel bojiskami od Verdunu až do oblasti Terronu. Stretol 
sa tam s krajanom Štefánikom a po vzniku ČSR bol ešte vo Francúzsku 
vyznamenaný ministrom zahraničia E. Benešom. Po návrate do vlasti, 
zúčastnil sa v januári 1919 s 21. čs. streleckým plukom bojov o Těšínsko. 
Počas služby v prvorepublikovej čs. armáde velil v Bratislave, Nitre, Ru-
žomberku, Šahách, Moste, Komárne a Pezinku. Po vzniku slovenského 
štátu pôsobil v Bratislave, Revúcej, Žiline, Levoči. Potom sa ako podplu-
kovník a veliteľ 5. pešieho pluku zúčastnil ťaženia do ZSSR. Keď v sep-
tembri 1941 odovzdal na východnom fronte velenie, vrátil sa do Levoče, 
odkiaľ bol v roku 1942 prevelený do Trenčína a stadiaľ do Nitry.

Po vypuknutí SNP ho veliteľ nitrianskej posádky mjr. Šmigovský 
v kasárňach konfi noval (obmedzil na slobode). No podarilo sa mu ujsť 
do B. Bystrice a Ján Golian ho vymenoval za veliteľa Druhej obrannej 
oblasti, potom Šiestej taktickej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Po-
darilo sa mu stabilizovať front na osi Ružomberok – Donovaly (Ostrô 
- Biely Potok - Vlkolinec). O jeho rozhodnutiach a organizácii obrany 
sa pochvalne vyjadrila americká a anglická misia, pôsobiaca na po-
vstaleckom území. Černekove schopnosti ocenila i čs. vláda v Londýne 
povýšením ho do hodnosti plukovníka. Po potlačení Povstania prešiel 
do hôr k partizánom a 4. apríla 1945 sa už hlásil v Košiciach ministrovi 
národnej obrany Ludvíkovi Svobodovi. Ten mu zdupľoval, že má o ňom 
samé dobré správy a keďže obaja boli legionári v 1. sv. vojne, ponúkol 
mu tykanie.

Po oslobodení bol plukovník Ján Černek poctený Radom SNP 1. trie-
dy, Čs. vojnovým krížom, medailami Za zásluhy 1. stupňa, Za chrabrosť 
a ďalšími oceneniami… No už v roku 1946 sa proti nemu začali neprav-
divé obvinenia. Keďže sa odmietol angažovať za komunistov, bol 1. júna 
1948 daný do výslužby a v roku 1950 degradovaný na vojaka. Pri pe-
ňažnej mene prišiel o svoje úspory (1953), po strate hodnosti dostával 
dôchodok 210 Kčs. Ak by bol lojálny vládnu- cemu režimu, bol by ako 
plukovník v. v. dostával viac ako štyri tisícky!

To však nebolo všetko. Keď sa v roku 1955 zastal roľníka Pavla Jandí-
ka, pre uvalenie neúmerných kontingentov, tak v žiadosti o zmiernenie 
týchto dávok dopísal aj vetu: „Netlačte do záhuby voz, na ktorom sedí-
te vy aj vaše deti“. Jeho metafora bola kvalifi kovaná ako poburovanie. 
Urobili mu domovú prehliadku, po ktorej ho uväznili. Dostal dva roky 
väzenia a päť rokov vyhnanstva zo Západoslovenského kraja. Odvolal 
sa a krajský súd absurdné rozhodnutie zrušil. V roku 1968 ho čiastočnej 
rehabilitovali, vrátili mu hodnosť plukovníka a upravili dôchodok. Jeho 
zásluhy sa nedali prehliadnuť. Dokonca aj G. Husák v knihe Svedectvo 
o SNP ho hodnotil ako dobrého veliteľa s mimoriadnymi úspechmi.

Plukovník Černek vo svojom životopise napísal: “Zazlievalo sa mi, aj 
sa mi zazlieva, že nie som oddaný ľudovodemokratickému zriadeniu. Ja 
od detstva som bol nemajetný a ani som po bohatstve netúžil. Málokto 
bojoval za slobodu nášho národa a za spravodlivosť ako ja. Teda nielen 
ústami, ale s nasadením vlastného života! Nebol som príslušníkom žiadnej 
politickej strany, ani nechcem byť. Mám čisté svedomie pred Bohom i ná-
rodom, vlasť som nesklamal.“ Keď Ján Černek v roku 1977 zomrel, tak 
z peňazí, ktoré si z upraveného dôchodku našetril na pohreb a pomník, 
kompetentní úradníci polovicu odviedli v prospech štátu. Dnes jeho pa-
mätník na turolúckom cintoríne chátra a pokusy pána Štefana Holiča 
o získanie fi nančných prostriedkov na opravu, nenašli zatiaľ u rodá-
kov odozvu. Pritom ide o hrob generálmajora in memoriam (V. Havel, 
1990), Štefánikovho legionára v prvom a bojovníka proti nacizmu v dru-
hom československom odboji.

Miroslav Danek

Pripomenuli sme si…
25.3. - nedožité 65-te narodeniny

Mariána Mikluša z Trenčína

1.4. - nedožité 85-te narodeniny
Jána Maniačka st.

S láskou spomíname…

Úprimný  pozdrav Michalovi  Maliarikovi
Pekného životného jubilea sa v posledný septembrový 

deň tohto roka dožil významný kultúrny a osvetový pracov-
ník z Myjavy, pán Michal Maliarik.

K sedemdesiatke mu srdečne blahoželáme a gratulujeme 
ku všetkému vzácnemu , čo v bohatej činnosti pre svoje milo-
vané rodisko urobil.

Zvlášť  sme mu  vďační za účinnú spoluprácu  so  Spoloč-
nosťou M. R. Štefánika pri propagácii generálovho života a 
diela i česko-slovenskej vzájomnosti. Ďakujeme za články v 
Kopaničiari, Bradle či príspevky v rozhlase.

Zdravie a vitalitu, radosť v rodine i v meste, to všetko s 
Božím požehnaním jubilantovi vinšujú členovia S MRŠ z Bre-
zovej pod Bradlom, Myjavy a Starej Turej.                           - pu -

90 rokov od narodenia seniora Ladislava Valáška
Dňa 12. januára 2018 uplynulo 90 rokov od narodenia Mgr. La-

dislava Valáška (12.1.1928 - 24. 12. 2003), ktorý bol v rokoch 1955-
2002 evanjelickým farárom košarišsko-priepasnianskym a v rokoch 
1983-1994 seniorom myjavským. Počas svojej požehnanej duchov-
nej služby zostal  občiansky verný životnému dielu a odkazu M. R. 
Štefánika. Jeho kázne na slávnostných službách Božích, prednášky, 
či len príhovory, zostali trvale vo vedomí  množstva poslucháčov. Pa-
tril k iniciátorom prvého múzea i zakladajúcim členom Spoločnosti M. 
R. Štefánika.

Na januárových službách Božích v Brezovej pod Bradlom a v Ko-
šariskách, uctili si veriaci jeho dlhoročné pôsobenie v kraji a odkaz, 
zanechaný v oboch cirkevných zboroch. 

Česť pamiatke známeho kazateľa!
- pu -

     Spomíname a pripomíname si

Rozlúčili sme sa…

* 26. februára 2018 sa rozlúči-
li v Košiciach so svojou členkou 
klubu SMRŠ Darinou Novekovou 
(*25.1.1946), ktorá zomrela vo 
veku 72 rokov,
* Vo februári 2018 opustil  svojich 
blízkych Štefan Verbinský z Prešova
* 14.3.2018 odprevadili na posled-
nej ceste v Brezovej pod Bradlom 
Veroniku Uhlíkovú,
* 17.3. 2018 zomrela vo veku 42 
rokov Janka Koštanyová ,sympati-
zantka S MRŠ
* 2.4.2018 opustil nečakane svojich 

blízkych sympatizant  Spoločnosti 
M.R.Štefánika Michal  Eliáš  z Mar-
tina, ktorý zomrel vo veku 83 rokov,
*26. 4.2018 vo veku 86 rokov zo-
mrela Ružena Petranová z Liptov-
ského Mikuláša. So smútkom v duši 
spomínajú  okrem rodiny aj členovia 
klubu SMRŠ,
*27. mája 2018 opustila svojich 
blízkych   Veronika Králová  z Prahy
* 31. augusta 2018 sa na piešťan-
skom cintoríne rozlúčili  a rodina aj 
členovia  klubu S MRŠ s MUDr. Mi-
roslavom Kusendom, ktorý zomrel  
11. augusta 2018 vo veku 90 rokov.

Česť ich pamiatke,
česť ich statočnému životu!
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ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

Zomrel  plukovník  Bohumil  Vlach
(1934 – 2017)

Z Příbora prišla smutná správa, že koncom novembra 
minulého roka zomrel vo veku 83 rokov pán Bohumil Vlach, 
plukovník letectva vo výslužbe, dlhoročný člen Spoločnosti 
M. R. Štefánika.

Narodil sa 28.7.1934 v Brne, kde absolvoval i základné 
vzdelanie. V septembri 1952 nastúpil do školy mladších spo-
jovacích špecialistov letectva v Chrudimi.  Po roku ako  pa-
lubný radista zahájil praktický výcvik na lietadle C3 Siebel. 
Zo zdravotných dôvodov však bol preložený do Spojovacie-
ho učilišťa podjavorinskych partizánov v Novom Meste nad 
Váhom. Na staroturianskom Dubníku sa zoznámil so slečnou 
Martou Kováčovou, s ktorou sa 12. septembra 1957 oženil. 
V roku 1958 bol ako poručík pridelený k leteckému útvaru 
v Piešťanoch. Postupne bol menovaný do funkcie náčelníka 
spojov leteckého pluku, povýšený do hodnosti nadporučíka, 
potom kapitána. V manželstve mu pribudli synovia Zdeněk, 
Miloš a po nich dcéra Katarína. 

Rok 1968 znamenal pre neho zásadný zlom v kariére i 
rodinnom živote. Ako náčelník spojenia organizoval aktivity 
proti  armádam Varšavskej zmluvy, za čo bol z ČSĽA prepus-
tený a niekoľko rokov sledovaný Štátnou bezpečnosťou. V 
dobe normalizácie sa mu žilo neľahko a rehabilitovaný bol 
až v roku 1990. 

Povýšili ho do hodnosti podplukovníka a  prijali späť 
do čs. ozbrojených síl. Nastúpil k 8. stíhaciemu leteckému 
pluku v Mošnově s možnosťou bývania v Příbore.  Aktívnu 
vojenskú službu ukončil 31. januára 1995 vo Vzdušných si-
lách Armády Českej republiky a do hodnosti plukovníka bol 
povýšený 28. októbra 1998, pri príležitosti 80. výročia vzni-
ku ČSR. Po náhlej smrti manželky v roku 1999, v ktorej mal 
veľkú partnerskú oporu, len ťažko sa s novou situáciou vy-
rovnával. Ostal sám, deti vo vlastných  rodinách žili mimo 
jeho bydliska, najmladší syn dokonca v Austrálii. O to viac a 
s väčším elánom sa zameral  na aktivity vo verejnom živote. 

Veľmi sa činil vo Vojenskom združení rehabilitovaných 
vojakov, vo Zväze letcov ČR , potom i v Československej obci 
legionárskej. Pre konkrétnu spoluprácu ho získal i predseda 
Klubu vojenských dôchodcov v Příbore, major Ladislav Jer-
guš, s ktorým organizoval programy penzistov a nechýbali 
ani návštevy Bradla... Plukovník Vlach mal rozsiahlu pred-
náškovú a publikačnú činnosť. Vynikal výbornými znalosťa-
mi vojenskej problematiky a armádnych symbolov. Na tieto 
témy vydal niekoľko publikácií, na ďalších sa podieľal  spolu 
s Ing. Václavom Langrom. 

Bol členom kolektívu, ktorý pripravil rozsiahlu publikáciu 
dejín mesta Příbor. Napísal veľa príspevkov do odborných 
publikácií i do mestských novín. Významne, spolu s letcami 
dôchodcami a funkcionármi mesta, pričinil sa o vybudovanie 
Pamätníka  letcom  padlým v druhej svetovej vojne i zahynu-
tým v mierovej službe. Pri generálnej oprave veže farského 
kostola navrhol uložiť do nej schránku s pamätnými listinami 
pre ďalšie generácie. Obsahujú fakty i o pôsobení armády a 

vojenských organizácií v meste. Za množstvo aktivít dostal 
zaslúžené  vyznamenania a uznania od rôznych inštitúcií.

Dlhé roky spolupracoval aj so Spoločnosťou M.R. Štefá-
nika so sídlom v Brezovej pod Bradlom a článkami prispieval  
do spolkového časopisu Bradlo. Bol nielen výborným znal-
com života generála M. R. Štefánika, čs. légií, prezidenta 
T. G. Masaryka, ale aj vytrvalým propagátorom ich odkazu. 
Život plukovníka Bohumila Vlacha bol v tomto smere veľmi 
plodný až do osemdesiatky, po ktorej  mu zdravie prestávalo 
slúžiť a sily rýchle ubúdali. 

Pre nás v Brezovej pod Bradlom a na Košariskách ostali 
v pamäti jeho pravidelné návštevy počas májových spomie-
nok na M. R. Štefánika. Spomíname na jeho emotívny prejav 
na bradlianskej mohyle 3. mája 2001, keď v zastúpení Asoci-
ácie priateľov národného dedičstva Českej republiky okrem 
iného zdôraznil, že „Štefánik patrí i do českých dejín rovnako 
ako Kollár či Šafárik“. Ešte v ten istý deň, spolu s priateľom, 
plukovníkom Přemyslom Filipom (tiež už zosnulým v roku 
2013), odovzdali dvanástim osobnostiam zo Spoločnosti 
MRŠ, Spolku rodákov  MRŠ a Nadácie MRŠ  Pamätné  od-
znaky na  stuhe  „Generál, Dr. M. R. Štefánik – Spolutvorca 
samostatnosti“... Počas mnohoročnej užitočnej spolupráce 
boli plukovníci Vlach a Filip vyznamenaní Slovenským zvä-
zom  protifašistických bojovníkov Pamätnou medailou M. 
R. Štefánika a  Nadáciou M. R. Štefánika „Medailou Louisy 
Weissovej“.

Na záver tejto spomienky ešte slová plukovníka Bohu-
mila Vlacha, vyslovené počas jednej z návštev Štefánikovho 
rodného kraja: „ … Při zrodu našeho společného státu byli vý-
znamné české a slovenské osobnosti. U kolébky Českosloven-
ska stál veliký Slovák, generál doktor Milan Rastislav Štefánik. 
Jestliže vy Slováci dnes bez emocí dokážete zhodnotiť význam 
ČSR pro váš národ, tak my Češi si zase plně uvědomujeme, 
že teprve až v té republice se český národ stal svobodným a 
státotvorním, protože do té doby byli české země jen jednou 
z provincií Německé rímske ríše a později Rakousko-Uherské 
monarchie... „(Bradlo č. 24-25) . 

Blíži sa sté výročie Československa, preto nech nám tieto 
slová znejú ako odkaz zosnulého priateľa a brata k slávnemu  
jubileu oboch národov.

Peter Uhlík 

Dr.h.c, Prof. RNDr. Beloslav Riečan DrSc
(16.11. 1936 – 13.8.2018)

Žilinský rodák, významný slovenský matematik, eme-
ritný profesor, člen Učenej spoločnosti SAV,   člen Matice 
slovenskej, v rokoch 1992-98 riaditeľ Matematického ústa-
vu SAV, od roku  1998  profesor katedry matematiky  na 
FPrV UMB.  Jeden z o zakladateľov Kuzmányho kruhu ako 
aj  iniciátorov projektu OSOBNOSTI mesta Banská Bystrica, 
organizátor  kultúrno-spoločenských podujatí,  nositeľ mno-
hých vysokých štátnych vyznamenaní, medailí a plakiet.

Profesor Riečan bol človek mimoriadne nadaný, skrom-
ný, žičlivý  a skvelý učiteľ, obdarený vzťahom k matematike 
a hudbe. Bol autorom a spoluautorom piatich monografi í 
a vyše 160 prác, ktoré poznajú doma aj v zahraničí. Viac ako 
600 krát citovali výsledky jeho vedeckej práce. Počas svojej 
pedagogickej práce vychoval viacej vedcov.
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DOPISOVATEĽOM BRADLA

•  Termín uzávierky  príspevkov do 
č. 77 je 15. mája 2019.

• 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

Prosíme emeritných  pedagógov zo 
Slovenska, ktorí sa v minulosti zú-
častňovali zájazdov na Bradlo resp. 
na spomienkové slávnosti  Štefániko-
vých výročí, aby sa podelili o svoje 
dojmy a spomienky s čitateľmi Brad-
la, ktoré výjdu v rokoch 2019-2020. 
Ich  spomienky by sme radi uverej-
ňovali v cykle spomienok postupne.   

ENERGIA 

Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo

NEPREHLIADNITE
Objednanie časopisu BRADLO sa kaž-
doročne obnovuje.
Kluby  objednávajú časopis hromad-
ne a uhradia celý fi nančný obnos za 
klub na účet S MRŠ; jednotlivci mai-
lom a podobne zašlú príslušný obnos  
za kalendárny rok na účet  S MRŠ.
Číslo účtu SMRŠ: SK03 0900 0000 
0000 3724 3196 a do informácií na-
píšte svoje meno a priezvisko.
Predplatné na jeden kalendárny rok 

je 5,00 €
(2 čísla, ktoré je potrebné uhradiť 
najneskôr do konca marca prísl. 

roku.)

Všetkým čitateľom Bradla, členom a sympatizantom
Spoločnosti M. R. Štefánika

želá úspešný, v zdraví a šťastí prežitý rok 2019
Správna rada SMRŠ

a redakcia časopisu Bradlo.

Pri príležitosti pripomienky 100. výročia MRŠ 
bude v májových dňoch roku 2019 pre zberateľov 
a priaznivcov vydaná euro suvenírová bankovka s 
portrétom MRŠ. Predaj je plánovaný na 4. mája 
počas spomienkovej slávnosti na Bradle.
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