77
Č A S O P I S

Vážení čitatelia,

S P O L O Č N O S T I

M .

Š T E F Á N I K A

JÚN 2019

zbierky, ale z muzeologického
hľadiska vysoko oceňovaného
fondu, ktorý by pokojne mohol
byť základom Múzea mimoeurópskych kultúr.
Pri Štefánikovi si vždy
Máj už zažal sviece bôľu spomienkou, ach, tichou –
uvedomujem jeho ľudské kvastopy žiaľov nepohrobených vkúzlil v oči,
lity – jeho vzťah k rodičom
dávna smrť - dnes radosť neznámou skalila tiesňou,
i súrodencom, k rodisku, kralegenda nedožitá líca slzou zmočí!
janom, Slovensku, jeho inteligenciu a rozhľad a s tým spoHviezdy siné miloval vzdialených nočných svetov,
jené kvality, ktoré sa prejavili
ciele túžob nezmerných v zrakoch nebies hľadal!
vo vedeckej práci, na cestách
po svete, pri úspešnom naOtčina snila zakliata v mori cudzích kvetov –
pĺňaní cieľov vedeckých exv porobe národ na prsiach jej horko plakal...
pedícií často spojených aj
s delikátnymi diplomatickými
Krivda vyhnala junáka z otcovského domu –
úlohami v službách Franosud trpký s pečaťou nosil v chrabrej hrudi:
cúzska. Republiky, ktorá sa
voľnosť vydobyť zotročenému ľudu svojmu,
stala jeho druhou vlasťou.
rytierom byť, čo domovinu zo sna vzbudí!
Francúzsko a mnohé jeho významné osobnosti ho akcepKrvou skropené plamy vojny zničili telo –
tovali, oceňovali a chovali sa
víťazný návrat zvečnený v nás smutnou scénou!
k nemu s rešpektom, uznaním
Matka „vlasť“ Ti géniu chladné pobozkala čelo,
a porozumením. A nielen oni.
bolesť hlahol oslobodenou niesol zemou!
Počas 1. svetovej vojny, kedy
vyvrcholilo jeho úsilie o osloZ blankytu výšin spadol mŕtvy bohatier rodu!
bodenie Slovákov a Čechov
Sám však nezabudnutý v srdciach vďačných detí,
z područia Rakúsko-Uhorska
v dušiach Slovače tej, čo vyviedol na slobodu,
a neutešených (najmä v uhorskej časti vládnucich) pomemajákom lásky žiariť bude do století...!
rov prešiel Milan R. Štefánik
všetky krajiny, ktoré bojovali
Na Bradle duch bdie v mohyle z tvrdej žuloskaly –
proti Ústredným mocnostiam
vzor ON pokoleniam, ktorý nezhubí z nás nik!
(Nemecku,
Rakúsko-UhorKalvária rán dňom zmení sa v symbol našej slávy!
sku,
Bulharsku
a Turecku).
Ikarom bájnym jej – večnou métou – Štefánik!
Presviedčal, argumentoval,
rokoval, burcoval a povzbuFiľakovo 3.4.1938
dzoval, organizoval a vytváral vojsko ešte nevzniknutého
a s ňou spojený záujem o život, kultúru,
štátu. Boli to československé
históriu i súčasnosť rôznych národov légie vo Francúzsku, Rusku, Taliansku,
v rozličných častiach sveta. Štefánik zá- povzbudzoval k boju za samostatnosť
ujem i získané poznatky zúročil okrem i Slovákov a Čechov v USA. Prekonával
iného i vytvorením významom mimo- zdravotné problémy a riešil zložité situriadne hodnotnej a kvantitatívne roz- ácie súvisiace s postavením a návratom
siahlej etnologickej zbierky. Ba ani nie československých légií zo Sibíri. ZaobeJozef Klinda - Fiľakovský

uplynulý rok 2018 bol rokom 100.
výročia skončenia 1. svetovej vojny,
100. výročia vzniku Česko-slovenskej
republiky. Vláda SR rok 2019 vyhlásila za Rok Milana Rastislava Štefánika, Štefánika oslavovaného v období
I. ČSR, ale nie priveľmi, pretože väčší význam sa prikladal „Prezidentovi
Osloboditeľovi“. Štefánik údajne len
pripravoval pôdu. Rok 2019 je Rokom
Štefánika a jeho odkazu zneužívaného či propagandisticky využívaného –
v období Slovenského štátu, neskôr
Slovenskej republiky (1939 – 1945),
Štefánika zakázaného, z dejín i z verejných priestorov vykázaného a odstráneného (v rokoch 1948 – 1989). Štefánika,
ktorý sa (úplne oprávnene) stal víťazom
formátu „Najväčší Slovák“.
Ale ako povedal francúzsky maršal
Foch „Viete vy vôbec, koho ste mali?“
Takže, vieme vôbec koho sme mali? Milan Rastislav Štefánik patrí medzi jednu
z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Ale nielen slovenských, ale
i európskych. Tento rok si ho pripomíname množstvom podujatí – filmov, článkov (od odborných až po populárne, ba
aj bulvárne), výstav, konferencií a seminárov či pietnych spomienok. Pripomenuli sme si 100. výročie jeho tragickej,
náhlej a neočakávanej smrti 4. mája
1919. Často sa kvôli jej okolnostiam
a nepoznaniu presnej príčiny leteckého nešťastia, ktorého výsledkom bola
nielen tragická smrť M. R. Štefánika –
vedca, diplomata, generála francúzskej
armády, ktorý pracoval pre svoj národ,
ale i dvoch talianskych letcov a mechanika, ktorí ho na vytúženej ceste do
vlasti sprevádzali. Pozornosť sa sústreďuje práve na tragédiu a hľadanie jej
príčin a akoby v úzadí ostáva jeho životná dráha. Od štúdií stredoškolských
a vysokoškolských až po vedeckú prácu
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ral sa otázkami podoby budúceho štátu a v širších súvislostiach aj strednej
Európy.
Napriek všetkému akoby bol nedocenený, akoby sme nie nechápali, ale
skôr nepreciťovali čo všetko, v akých
podmienkach, nezištne a bez ohľadu
na seba M. R. Štefánik urobil. Môžem
úprimne povedať, že Milan R. Štefánik
je mi nesmierne blízky. Na druhej strane k nemu pociťujem obrovskú úctu,
rešpekt a pristupujem k tejto osobnosti
so zatajeným dychom.
Ako múzejník som veľmi rád, že sme
po roku 1989 obnovili jeho expozíciu
v piešťanskom Balneologickom múzeu
Imricha Wintera. Podarilo sa nám dať
zreštaurovať unikátne predmety z jeho
mimoeurópskych zbierok i jeho pozostalosti. Práve v piešťanskom múzeu
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bola 29. júna 1933 otvorená prvá expozícia M. R. Štefánika na území Slovenska. Predstavovala a aj v súčasnosti
predstavuje len skromné pripomenutie
si tejto významnej osobnosti. Určite by
si zaslúžil samostatné muzeálnu expozíciu či múzeum, v ktorom by bol prostredníctvom dokumentov, fotografií,
kníh, muzeálnych predmetov a etnologických zbierok Štefánik predstavený
odbornej i laickej verejnosti komplexne.
Ako človek, vedec, cestovateľ, zberateľ, dôstojník a diplomat a jeden z najdôležitejších tvorcov I. Československej
republiky.
Zo Štefánikovho príkladu môžeme
čerpať inšpiráciu pre správanie sa vo
svojom živote. Odovzdávajme poznatky
o ňom ďalším generáciám (aj prostredníctvom časopisu Bradlo a aktivít Spo-

ločnosti M. R. Štefánika) a vytvárajme
vzťah k nemu aj prostredníctvom návštev miest so Štefánikom spojených. Nezabudnime pritom na Košariská, Ivanku pri Dunaji, Bradlo. Vnímajme ho
nie ako legendu či prototyp národného
hrdinu, ale ako človeka, nášho krajana,
rodáka z nádherného kraja pod Bradlom, z ktorého na nás zhliada z mohyly, unikátneho a v rámci Európy úplne
ojedinelého architektonického diela. To
nie je pamätník či hrobka diktátora, nie
je to prejav velikášstva, to je pamätník
mimoriadnemu človeku. Jeho tvorcami
boli okrem architekta Dušana Jurkoviča aj láska, úcta a rešpekt.
Vladimír Krupa

1918 – 2018 STO ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
(Pokračovanie z minulého čísla)
Vznik Československej republiky v roku 1918 od začiatku
roka pripomínali a pripomínajú doma i vo svete mnohé
podujatia. 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.
* V Prímorskej štátnej galérii vo Vladivostoku – je najväčší
cintorín čs. legionárov, je tu pochovaných 163 vojakov – sa
7. septembra 2018 uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy
dobovej fotografie pod názvom „ Vojna cez objektív, Album
spomienok 1914 -1918“ s následným okrúhlym stolom historikov, venovaný 100. výročiu ukončenia prvej svetovej
vojny, 100. výročiu vzniku ČSR, ako aj československým
legionárom. Slovensko zastupoval na podujatí riaditeľ STM
Košice Eugen Labanič a pracovník HÚ SAV Michal Kšiňan.
Podujatie zorganizoval ZÚ a Slovenský inštitút v Moskve.
* 29. septembra 2018 veľvyslankyňa SR Denisa Frelichová a veľvyslanec ČR Jaroslav Knot v Nórskom kráľovstve
v Koppangu zasadili Strom slobody. Koppang nebol vybraný náhodne. Nachádza sa tu Múzeum s cennými artefaktami nórskej histórie a vzácna knižnica s originálmi všetkých
prvých vydaní celej tvorby Björnstjerne Björnsena, neúnavného bojovníka za kultúrne a politické práva malých národov. Dnes pred touto jedinečnou knižnicou stojí aj Strom
slobody – „Masarykova lipa“, ktorá v sebe nesie symboliku
priateľstva.
* 10. októbra 2018 si Stále misie SR a ČR pri Rade Európy v Strasburgu pripomenuli 100. výročie založenia

spoločného štátu Čechov a Slovákov po 1. svetovej vojne.
Pri tejto príležitosti inaugurovali v priestoroch paláca Rady
Európy výstavy, venované dvom významným zakladateľom
Československa – T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi.
Na podujatí sa zúčastnili dve stovky hostí, medzi nami najvyšší predstavitelia Rady Európy, vrátane jej gen. tajomníka
Thorbjörna Jaglanda, zástupcovia Európskeho súdu pre ľudské práva, poslanci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, diplomatický zbor a iní. Riaditeľ Českého centra v Paríži, historik Jiří Hnilica priblízil prítomným dôležitú úlohu
Francúzska pri formovaní nového československého štátu.
* Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR Veľvyslanectvo
SR vo Fínsku v spolupráci s Estónskou národnou knižnicou
v Talline pripravilo 30. a 31. októbra 2018 dve prezentačné
podujatia – spoločný koncert violončelistov, Czecho-Slovak
Cello Quartet v banketovej sále helsinskej radnice a o deň
neskôr v koncertnej sále Estónskej národnej knižnice a 31.
októbra 2018 otvorili výstavu „Hľadanie krásy“, ktorá trvala
do 19. 11. 2018. Na počesť 100.výročia vzniku ČSR bola
v dňoh 27. 10. – 29. 10. 2018 osvetlená budova Ministerstva
zahraničných vecí Fínska vo farbách českej a slovenskej trikolóry.
* Historický moment vzniku Československej republiky si
pripomenuli politické špičky SR a ČR v Prahe 28. 10. 2018
pri Národnom pamätníku na Vítkove, ako aj pri soche M. R.
Štefánika na Petříne, ako aj pri soche T. G. Masaryka. Prezident ČR Miloš Zeman vymenoval 10 nových generálov,
udelil štátne vyznamenania, ocenil troch generálov z obdobia prvej republiky – Stanislava Čečka, Karla Husárka a Josefa Bíleho, vyznamenal bývalého čsl. premiéra Antonína
Švehlu. Zlatým klincom osláv bola rekordná vojenská pre-
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hliadka. Večer do Vladislavskej sály bol vnesený meč M. R.
Štefánika, ktorý vniesol veterán z Afganistanu.
* 30. októbra 2018 v Martine pripomenuli 100. výročie Deklarácie Slovenského národa, ktorou sa predstavitelia národno-politického života Slovákov pripojili k novovzniknutému
Československu a k právu národov na sebaurčenie. Viac ako
200 predstaviteľov verejného života podpísalo toto vyhlásenie v Turč. Sv. Martine. Garantom osláv bol Úrad vlády
SR, v spolupráci s MO, MZV e EZ, MK SR, v spolupráci zo
Žilinským samosprávnym krajom a mestom Martin. V metropole Turca sa opäť stretli najvyšší predstavitelia dnes už
samostatných štátov – SR a ČR. Hlavný program sa uskutočnil na Divadelnom námestí. Po preletoch stíhačiek, ktoré
vytvorili trikolóru s prejavmi vystúpili predstavitelia oboch
štátov, viaceré umelecké telesá a zazneli delostrelecké salvy.
* Okrúhla stovka sa viaže aj k výročiu vzniku Ľudovej banky vo Zvolene. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
v spolupráci s mestom Zvolen pripravilo 5. novembra 2018
spomienkové popopudnie s bohatým programom. Realizátori podujatia sa rozhodli upozorniť verejnosť na historické
miesta a osobnosti, ktoré písali dejiny mesta. Ľudová banka vo Zvolene bola založená v r. 1902 a stala sa centrom
hospodárskeho povznesenia politickej aktivity slovenskej
časti obyvateľstva vo Zvolene a širokom okolí. Za vznikom
banky stáli najmä Ján Vesel, Viliam Paulíny, Ľudovít Medvecký a Vladimír Fajnor. Tu sa pripravovali predvojnové
Zvolenské noviny, istý čas tu fungovala kníhtlačiareň, tu
sa pripravovali verejné zhromaždenia, účasť vo volebných
zápasoch, hralo ochotnicke divadlo – preto sa nemožno
diviť, že slovenskí reprezentanti vo Zvolene boli na vznik
Československa na konci vojny organizačne aj hospodársky
pripravení. V rámci osláv organizátori odhalili na fasáde bývalej Ľudovej banky – dnes hotel Academic – pamätnú tabuľu s textom, upozorňujúcim na historický význam budovy.
Súčasťou osláv bolo aj pomenovanie lipového stromoradia
na Námestí SNP s názvom „Lipy slobody“. Lipy, ktoré sa
podľa odhadu dendrológov začali vysádzať pri 10. výročí
vzniku ČSR boli venované už vyššie spominaným osobnostiam. Organizátori sa na podujatí stretli s potomkami uvedených osobností.
* V priestoroch Zastupiteľského úradu SR sa v Pekingu
20. novembra 2018 uskutočnilo spomienkové podujatie
pri príležitosti 100. výročia návštevy gen. Štefánika v Číne.
Veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike Dušan Bella v krátkosti prítomným hosťom zdôraznil význam a odkaz Milana Rastislava Štefánika, ktorého krátka návšteva
Číny v pozícii ministra vojny Československej republiky
začala presne 20. 11. 1918. Veľvyslanci, diplomati, zástupcovia provincie Heilongjiang, ktorú Štefánik navštívil, ako
aj členovia slovenskej komunity a čínskej pobočky britskej
Kráľovskej ázijskej spoločnosti (Royal Asiatic Society) si
následne vypočuli prednášku diplomata ZÚ SR v Pekingu
Lukáša Gajdoša pod názvom „zakladateľ Československa v Číne – príbeh návštevy M. R. Štefánika v novembri
1918“. Prednáška vychádzala z vyše dvojročného výskumu
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a predstavila život a návštevu MRŠ mesta Harbin cestou
za československými legionármi na Sibíri, stretnutie s administrátorom severovýchodných provincií Li Chia Ao ako
aj ďalší osud československej komunity v meste Harbin,
v ktorom takmer dve desaťročia pôsobil československý
konzulát. Hostia si zároveň pozreli výstavu „Milan Rastislav Štefánik – veľký slovenský a európsky diplomat“, ktorá
predstavila diplomatické úsilie generála Štefánika počas 1.
svetovej vojny a bola doplnená o panel, zachytávajúci jeho
návštevu mesta Harbin. 26. novembra 2018 na pôde ZÚ sa
uskutočnilo obdobné podujatie pre vojenských pridelencov
akreditovaných v Pekingu.
* Vo Fínskom parlamente pri príležitosti 100. výročia
vzniku ČSR zorganizovali 27. novembra 2018 veľvyslanectvá SR a ČR spoločnú oslavu. Veľvyslanectvo SR prezentovalo výstavu pod názvom „Ideas from Slovakia good
idea – Slovensko krajina inovácií a tvorivých riešení“ a Veľvyslanectvo ČR výstavu „1918“, ktorou prezentovalo historické fakty z obdobia vzniku ČSR. Súčasťou podujatia bola
diskusia o spolužití oboch krajín. Na podujatí sa zúčastnilo
asi 15 poslancov a ďalších 30 zamestnancov fínskeho parlamentu. Prítomní hostia absolvovali vedomostný kvíz o SR
a ČR. Súčasťou osláv vo fínskom parlamente bolo aj oficiálne oznámenie vzniku novej Skupiny priateľov SR a ČR vo
fínskom parlamente, ktorej predsedníčkou sa stala Marisanna Jarca. Skupina vznikla 6. 11. 2018.
(Na okraj správ zo spomienkových osláv vo svete pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR treba napísať, že obe veľvyslanectvá prítomným hosťom darovali prezentačné predmety oboch krajín.)
* O vznik samostatného Československa sa výrazne pričinili
kúpele LUHAČOVICE. Založili ich ako protipól k „nemeckým“ Karlovým Varom na princípe slovenskej vzájomnosti.
* Dočasnú vládu pre Slovensko – jej členmi boli Vavro Šrobár, Anton Štefánek, Ivan Dérer a skalický rodák Pavol Blaho – doviezol do Skalice 6. 11. 1918 špeciálny vlak z Prahy.
Príchod dočasnej vlády nebol len formálny akt, ale konkrétny politicky čin. Jej úlohou bolo zabrániť chaosu a anarchii
na území Slovenska. Podľa dostupných historických skutočností si po príchode rozdelili právomoci: V. Šrobár si ponechal vedenie vlády, veci diplomatické, politické, kultúru,
financovanie a zdravotníctvo, P. Blaho veci politické, poľnohospodárstvo a zásobovanie, I. Dérer domobranu a súdnictvo, A. Štefánek školstvo, Kornel Stodola priemysel a obchod, Št. Janšák záležitosti verejných prác, dopravy a pošty.
Vláda v tomto zložení začala svoju činnosť 6. 11. 1918,
vyhlásila slovenský jazyk za vyučovací jazyk na Slovensku
a 14. novembra 1918 (okrem P. Blaha, ten svoj referát viedol
do konca roka 1918) oficiálne ukončila svoju činnosť.
* 6. novembra 2018 si pripomenuli členovia vlády SR historické skutočnosti a premiér Peter Pellegríni odhalil pamätnú tabuľu na Mestskom úrade v Skalici.
* Francúzsky inštitút na Slovensku spoločne s Francúzskou
Misiou k storočnici 1. svetovej vojny – ktorá bola zriadená
vládou FR s cieľom podporiť kvalitné projekty, vytvorené
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v rámci príprav výročia 1. svetovej vojny – a MŠ SR pridelil
vzdelávacej inštitúcii Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
označenie Storočnica „Centenaire“ v súvislosti so zapojením sa do projektu „I. svetová vojna a osobnosť generála M.
R. Štefánika“. V rámci projektu diskutovali študenti s predsedom Združenia l’Amicale Paulhanaise Autour de Stefanik
vo Francúzsku s Joelom Diazom. V rámci telekonferencie,
ktorá bola vo francúzskom jazyku odzneli významné fakty
zo života a diela MRŠ, ako aj diskusia o diele Claire Alric Devéz „Znovuobjavené meno Štefánika“. So študentmi
o pobyte MRŠ v Rumunsku diskutoval bývalý veľvyslanec
Peter Kopecký, vysoko hodnotnou bola aj diskusia s riaditeľom campusu politických vied pre strednú a východnú
Európu VŠ v Dijone Lukášom Macekom, ktorý priblížil prítomným rok 1918 z pohľadu Československa i Francúzska,
ako aj povojnový vývoj česko-slovensko a slovensko-francúzskych vzťahov.
* Štátna tajomníčka obrany FR Geneviéve Darrieussecq 11.
decembra 2018 navštívila Slovensko. Zúčastnila sa na vyhodnotení pedagogických projektov vo francúzštine a slovenčine, ktoré pripravili žiaci stredných škôl na tému Prvej
svetovej vojny a historickej postavy generála Štefánika. Bilaterálna slovensko-francúzska výzva bola vyhlásená v rámci pripomenutia si ukončenia Prvej svetovej vojny a zapojilo
sa do nej 14 škôl. Na vyhodnotení sa zúčastnila aj štátna
tajomníčka MŠVV a Š SR a veľvyslanec FR na Slovensku.

Na základe prezentácií boli vyhodnotené po tri najlepšie
projekty- projekty zo SŠ Nitra, Lycée A. Dumas zo Saint
Cloud, Súkromnej ZŠ a MŠ v Bratislave, Lycée Notre Dame
v Saint Pol de León, G P. Horova z Michaloviec a Lyceé
Beaulieu z mesta Cognac. Minister obrany SR Peter Gajdoš
a pani Darrieussecq vyzdvihli vynikajúce bilaterálne vzťahy
a spoluprácu v oblasti obrany.
* Najstarší výrobca máp – niekdajší VKÚ v Harmanci – k výročiu vzniku ČSR prispel špeciálnou historickou
mapou. Základom spomienkovej mapy je mapa pochádzajúca z rokov 1918 – 1921 (pravdepodobne). Na mape nie
sú ešte niektoré mestá, nenachádzajú sa tu železničné trate,
sú na nej však štátne znaky, prezidenti, platidlá – bankovky,
načrtnutý je vývoj územia Československa – je to skrátka
vynikajúca učebná pomôcka.
* Netradičná výstava mala svoju vernisáž v závere roka 2018
v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch. Vystavené predmety, vzťahujúce sa k obdobiu 1. ČSR zozbierali študenti
Obchodnej akadémie v Šuranoch v rámci medzinárodného
programu a boli doplnené o predmety zapožičané z Matice slovenskej a zo zbierok múzea. Výstava bola realizovaná
a sprístupnená pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny,
100. výročí úmrtia M. R. Štefánika, ako aj 50. výročia Pražskej jar. Kurátorom výstavy bol historik novších dejín Pavol
Rusnák.
Spracovala: - mg -

Z podujatí veľvyslanectva SR
v Taliansku

vzťahov so SR a ČR.
V ďalšej časti miestneho programu sa veľvyslanec SR
zúčastnil na historickom seminári v Múzeu Certosa di San
Lorenzo na tému „100 rokov od Veľkej vojny. História a odkaz Čsl. légie“, organizovaného združením Nova civitas za
účasti šiestich talianskych historikov. Spolu so zhruba stovkou účastníkov seminára si prezrel v Taliansku jedinú stálu
historickú expozíciu o vzniku Čsl. légie v Taliansku, ktorej
je venované jedno poschodie múzea.
Podujatie vyznelo v talianskom kontexte veľmi priaznivo pre upevnenie pozitívneho povedomia o SR a ČR ako
o dobrých príkladoch rešpektovania vlastnej histórie, nachádzania v nej opory pre dnešok a úcty ku kľúčovým historickým momentom slovensko-talianskych vzťahov.

Spomienkové podujatia v Padule – mieste vzniku
Čsl. légie v Taliansku
Na pozvanie mesta Padula, múzea Certosa di San Lorenzo a občianskeho združenia Nova Civitas sa veľvyslanec SR
v Talianskej republike Ján Šoth v sobotu 10. novembra 2018
zúčastnil na komemoratívnych podujatiach v Padule pri príležitosti 100. výročia konca 1. svetovej vojny a 100. výročia
vzniku Československa. Spolu s predstaviteľom Veľvyslanectva ČR v Taliansku J. Špánikom, predstaviteľom MZV
Talianska veľvyslancom Enrico Padulom a predstaviteľmi
miestnej štátnej správy i samosprávy položil veniec k pamätnej tabuli v Certosa di Padula, ktorá pripomína vznik
Československej légie v Taliansku a jej odchod z Paduly
(vyše 10 000 legionárov) na front v roku 1918. Veľvyslanec
SR v príhovore poukázal na zásadný význam sformovania
Čsl. légie v Taliansku na vznik samostatného demokratického Československa, na úlohu osobnosti gen. M. R. Štefánika, ako aj na osobitnú zásluhu Talianska pri vyzbrojení légie, politickom uznaní Československa i vojenskej podpore
jeho prežitia. Zdôraznil význam zachovania pamäte i odkazu dramatických historických udalostí spred 100 rokov pre
dnešok a poďakoval miestnym úradom i občianskym združeniam za ich prínos pri rozvíjaní odkazu predkov i dobrých

Oslavy 100. výročí založení ČSR
v Slovenském domu,
Muzeu TGM a v legendárním
divadle Semafor.
„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“
Těmito slovy se dne 28. října podtrhla důležitost a význam
další vývojové etapy nejenom srdce Evropy, ale také se pomyslně zpečetila víra v hodnoty, vize, které došly naplnění,
a posvětil se důležitý krok pro nový samostatný Československý stát.
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Zapsaný spolek ČSR - ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ a EUROPEAN INSTITUTE i v tomto roce ve
spolupráci s našimi partnery Muzeem TGM a Společností M. R. Štefánika zorganizovali pod záštitou prezidentů ČR a SR, velvyslance SR v ČR a primátorky hl.
m. Prahy tradiční OSLAVU ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY - 100. VÝROČÍ.
Součástí programu byl Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka
v Lánech. Pietní akt doprovázela hymna ČR a oblíbené písně prezidenta T. G. Masaryka. Mimo jiné občany
uctili památku položením věnců na hrob za EUROPEAN
INSTITUTE – Vladislav Stanko a děkan Róbert Štefko,
za spolek ČSR - ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ slovenský spisovatel Gustáv Murín a David Bohbot. Za spolek M. R. Štefánika pak slovenský herec Andrej Hryc.
V muzeu T. G. Masaryka bylo připraveno 13. šachovnic
pro VIP simultánní partii s olympionikem, velmistrem
a mistrem světa Sergejem Movsesianem.
Utkání
skončilo podle očekávání výhrou velmistra 12:1. Dvě
remízy se podařilo uhrát představiteli T. G. Masaryka
a Vladislavu Stankovi.
V rámci oslav se uskutečnily v Divadle Semafor hned dvě
akce zároveň. Slavnostní promoce absolventů postgraduálního studia, MBA a LL.M. na EUROPEAN INSTITUTE
a slavnostní divadelní představení „Kdyby 1000 klarinetů“.
Před představením byl předán poukaz na studium, MBA Tatiane Helegdové, která jej vyhrála v soutěži, kterou zrealizoval E. I. prostřednictvím mediálního domu KOŠICE DNES.
Slavnostní proslovy k 100. výročí pronesl Vladislav Stanko, Andrej Hryc a Jiří Suchý, který poděkoval jménem
divadla za všechny, kteří v den oslav cítí vlastenectví
jako přirozenou součást bytí. Státní hymnu České republiky zazpívala herečka Jitka Osička a státní hymnu
Slovenské republiky opěrní pěvkyně Zuzana Martinkovýchová, čímž dodali celé akci nádhernou atmosféru.
Slavnostní punc celé oslavě dodal excelentní výkon
legendární dvojice – Jiří Suchý a Jitka Molavcová.

Príchod T. G. Masaryka do vlasti
V dňoch 21. – 22. decembra 2018 vyvrcholili v Českej republike spomienkové slávnosti pripomínajúce sto rokov od
vzniku československých légií a vyhlásenia Československej republiky rekonštrukciou príchodu prezidenta Tomáša
Garrigue Masaryka do vlasti – do republiky, ktorú svojou
činnosťou doma aj v zahraničí spolu so svojimi spolupracovníkmi Milanom Rastislavom Štefánikom, Edvardom
Benešom a mnohými ďalšími výrazne pomohol vytvoriť.Na
rekonštrukcii jeho návratu po sto rokoch (20. - 21. decembra
1918) sa podieľali Československá obec legionárska, České
dráhy a. s., Národné technické muzeum, Národní filmový
archiv, spolok Svatobor a ďalšie inštitúcie. T. G. Masaryk
cestoval z USA takmer mesiac na lodi Carmania do Európy
a potom cez Paríž, Darney, Padovu a Rakúsko až na československé hranice.
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V decembri 1918 sa pripravovalo uvítanie T. G. Masaryka doma za účasti vlády, parlamentu, vojska, Sokolstva, spisovateľov a jeho osobných priateľov. Ministerská rada (t. j.

vláda) sa uzniesla na programe uvítania prezidenta, ktorého
príchod do Prahy sa očakával popoludní 21. decembra 1918.
Vytvoril sa slávnostný výbor na čele s predsedom vlády Karolom Kramářom, predsedom Národného zhromaždenia
Františkom Tomáškom, ministrom obrany Václavom Klofáčom, za mesto Prahu Přemyslom Šámalom, za Sokolstvo
Josefom Scheinerom, za spisovateľov Aloisom Jiráskom
a za Masarykových osobných priateľov redaktorom Janom
Herbenom. Podľa vlády malo byť uvítanie „slavnostní za
účasti všech vrstev národa při zachování úplného klidu,
pořádku a osobní bezpečnosti hlavy státu…„Na hranice
štátu bola vo zvláštnom vlaku vypravená delegácia, ktorá
privítala prezidenta pri jeho vstupe na českú pôdu a ďalej
riadila jazdu vlaku až do Prahy. Prvé privítanie prezidenta sa
uskutočnilo na železničnej stanici v Hornom Dvořišti. Ešte
pred príchodom vlaku sa na železničnú stanicu dostavili minister železníc Isidor Zahradník, plukovník Otakar Husák,
zástupca zahraničného úradu František Štěpánek a ďalší významní predstavitelia. Na stanici hrala vojenská hudba 29.
pešieho pluku a čestnú stráž tvorila stotina vojska. Masaryk
prekročil hranice krátko pred 13. hodinou. Rakúsko-Uhorsko opustil pred štyrmi rokmi 19. decembra 1914. Podľa
novín je jeho návrat „jedním z nejslavnějších okamžiků
historie československého národa“.Keď vlak vchádzal do
stanice, Masaryk stiahol okienko a vedľa neho sa objavili
aj vojaci. Prichádzali ako zo slávnosti a nie z boja, pozna-
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menal jeden novinár. V prezidentovom sprievode boli aj
zástupcovia spojeneckých mocností – francúzsky vyslanec,
minister rezident v Prahe Clement Simon, taliansky generál
Luigi Piccione a britský plukovník Sir Thomas Montgomery Cunningham. Slovákov zastupoval bývalý ruský legionár
a diplomat Ivan Markovič, ktorý sa s prezidentom vracal
z mierových rokovaní v Paríži.

Slávnostne vyzdobená lokomotíva pritiahla na železničnú
stanicu viacero vagónov – služobné, salónne, osobné aj nákladné. Za zvukov hymny vystúpili z vlaku najprv Masaryk
s dcérou Olgou a ďalšími členmi sprievodu. Dojemné bolo
zvítanie otca a sestry so synom a bratom Janom Masarykom. Po uvítacích prejavoch, ktoré vyzdvihovali Masarykovu činnosť v zahraničí, prezident poďakoval za prijatie,
predstavil členov svojho sprievodu a vyzval prítomných
k spoločnej práci v prospech republiky: „Vše, co jsme podnikli, čeho jsme dosáhli, dosáhli jsme skutečnou prací. Jsem
jist, že co jsme dosáhli, též udržíme a doplníme a zdokonalíme. Čeká nás jistě mnoho práce, snad těžší práce než
dosud a já každého zvu k této práci, jež nám všem musí býti
společnou.“
Ďalšou zastávkou prezidentovho sprievodu boli České
Budějovice, kde jeho príchod oznámilo 24 delových výstrelov. Po uvítaní na železničnej stanici sa prezidentov
sprievod odobral cez vyzdobené ulice mesta na námestie
a českobudějovickú radnicu. Po prehliadke čestnej jednotky
pristúpil k prezidentovi Pavel Blaho, ktorý sa mu poďakoval
za oslobodenie Slovákov a zdôraznil, že Masaryk bol prvý,
kto z mysliacich českých mužov intenzívne hlásal ideu československú, žil ňou, pre ňu pracoval a bojoval, až zvíťazil. Masaryk mu odpovedal, že je zo slovenskej krvi, ako
z krvi českej. Prezident sa napokon vrátil do svojho vlaku,
kde prespal. K Českým Budějoviciam sa viaže aj humorná
príhoda. Ráno 21. decembra 1918 mal Masaryk údajne vystúpiť zo svojho salónneho vagóna, aby sa trošku osviežil
na čerstvom rannom vzduchu. Vtedy pristúpil k nemu jeden železničiar, ktorý tam udržiaval poriadok a povedal mu:
„Vašnosti, nešpacírujou se mi tu pořád po tom tepichu, já to
nebudu dvakrát uklízet, to je tepich pro pana prezidenta!“
Ráno 21. decembra vyrazili smerom k Prahe dva zvláštne
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vlaky so zastávkami vo Veselí-Mezimostí, Tábore a Benešove. Zvlášť významné bolo uvítanie Masaryka v husitskom
Tábore, kde prezident okrem iného vyslovil slávnu vetu
„Tábor je náš program“. Masaryka v Tábore vítali slávnostné fanfáry z opery Libuše a nemohla chýbať ani husitská pieseň „Kdož jsou boží bojovníci“. V Tábore prechádzal
Masaryk špalierom dám za zvukov slovenskej hymny „Nad
Tatrou sa blýska“. Uvítanie v Tábore sa nieslo naozaj v duchu česko-slovenskom. Na ďalšej ceste z Tábora, s krátkou
zastávkou v Benešove, vítali prezidentov vlak všade davy
ľudí zhromaždených okolo železničnej trate. Do Prahy prišiel Masaryk krátko po poludní. Tu nasledovali najväčšie
oslavy, slávnostný sprievod na Staromestské námestie a do
Poslaneckej snemovne na Malej Strane, kde Masaryk zložil
prezidentský sľub. Až potom mohol navštíviť sanatórium
vo Veleslavíne, zvítať sa s manželkou Charlotou a odviezť
ju odtiaľ do dočasného bytu na Pražskom hrade. Svoj prvý
slávnostný prejav predniesol prezident v nedeľu 22. decembra 1918.
Rekonštrukcia návratu Masaryka zo zahraničia samozrejme
nemohla byť verná do všetkých detailov, aj keď sa snažila vyjsť z dobových reálií a prilákala tisíce divákov, ktorí
oba vlaky vítali nielen na staniciach, ale pozdravovali ich aj
pozdĺž celej trasy. Postavu prezidenta úspešne stvárnil obľúbený herec Otakar Brousek mladší, ktorý iste na žiadnej
svojej premiére toľké mnohotisícové obecenstvo nezažil.
K dôstojnej slávnosti, uzavierajúcej oslavy storočnice Československej republiky prispeli aj stovky dobrovoľníkov,
legionárov v dobových uniformách, domáce vojsko, Sokoli i námorníci. Zaujímavým bolo aj divadelné predstavenie
súboru z Mladej Boleslavi „Republika, takový krásný sen“,
ktoré divákov zaujalo v Českých Budějoviciach i v Prahe.
Je zase len škoda, že sa k tejto slávnosti nepripojili žiadne
slovenské oficiálne miesta a ani rodné mesto Pavla Blahu,
Skalica. A tak Slovákov, ako obyčajne, zastupovalo len niekoľko jednotlivcov, ktorí tam boli z vlastnej iniciatívy.
Text a foto: Ferdinand Vrábel

Zámer vybudovania sochy Milana
Rastislava Štefánika v Belehrade
V roku 2018 predniesla prezidentka Slovensko-srbskej asociácie
Dunaj, Lucia Škvareninová, M.S.S. na pôde Veľvyslanectva Srbskej
republiky v Bratislave, zámer vybudovať sochu M. R. Štefánika v hlavnom meste Srbska. Hlavným motívom vybudovania sochy je pripomenutie záslužnej činnosti M. R. Štefánika v roku 1915 na Srbskom fronte počas prvej svetovej vojny ako prieskumný letec. Socha Štefánika
vo vojenskej uniforme by mohla byť umiestnená v samotnom strede
Belehradu, ktorá bude niesť symbol vzájomného priateľstva Slovákov
a občanov Srbska. Veľvyslanec Srbskej republiky prof. Dr. Momčilo
Babić iniciatívu plne podporil, dokonca verejne zdôraznil význam tejto
myšlienky počas pietnej udalosti 3. mája 2019 pri pamätníku M.R.Š.
v Bratislave vo svojom prejave. V súčasnosti hľadá prezidentka asociácie podporu projektu u štátnych predstaviteľov Srbskej republiky
a doma na Slovensku. Ak by bol tento zámer pozitívne prijatý na vyšších inštanciách a finančne podporený, pevne veríme, že budúci rok
budeme odhaľovať sochu M.R. Štefánika v Belehrade pri príležitosti
140. výročia jeho narodenia.
Lucia Škvareninová
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Boli sme u priateľov
v Kopřivnici
V poradí druhá, ale ako vždy, veľmi priateľská, milá
a nezabudnuteľná.
Spoločnosť M. R. Štefánika viažu k Masarykovmu demokratickému hnutí – pobočky v Kopřivnici dobré väzby.
Myslím, že sa celkom radi navštevujeme a stretnutia v nás
vždy vyvolajú niečo, čo podnieti činnosť aj v našej Spoločnosti. Za S MRŠ sa stretnutia zúčastnili M. Gallová a J.
Tatara.
Jesenné stretnutie predpovedalo pre nás dobré počasie,
ale ako sme sa mýlili! Naši priatelia už reportáž zo stretnutia napísali (Bradlo č. 76), predsa si len myslím, že mnohé
príhovory a podnety nás oslovili a patrí sa aj s členmi Spoločnosti podeliť o zážitky, pekné a podnetné myšlienky.
Naša prvá zastávka bola vo Frenštáte pod Radhoštem
alebo skôr v Trojanoviciach pri pomníku TGM na Horečkách. Naši priatelia nás srdečne pozývali na slávnostné
spomienkové stretnutia dňa 28. 10. 2018, kde vzhľadom na
domáce „povinnosti“ sme nemohli prianiu vyhovieť. Tak
aspoň cestou do Kopřivnice sme sa zastavili na „ kúsok reči
a pietu pri Pamätníku“. Počasie ešte vysnívané, nebo bez
mráčka a nás vítajú dvaja členovia MasDemu – MUDr. Petra Šmajstrlová a Ing. Zdeněk Sázovský. Turistická lokalita s lesoparkom, s opravenou sochou TGM nám poskytuje
krásny výhľad. Naši sprievodcovia chvália miestneho podnikateľa L. Baroša aj obec Trojanovice za významný podiel
na dotvorení vzhľadu tejto lokality.
Pomník TGM bol zhotovený v druhej polovici 30.rokov
XX. storočia. Pri jeho zrode stál i továrnik Peter Polách a architekt Bohuš Kupka so sochármi Miroslavom Bulíkom. 24.
júla 1938 bol pomník za účasti viac ako 5 tisíc prítomných
slávnostne odhalený. Socha stála na podstavci zo sliezskej

Pred pomníkom T. G. M: Z. Sázovský, M. Gallová, P. Šmajstrlová a J. Tatara

žuly v pozadí so štyrmi pylónmi pre grécke ohne. V popredí
bol upevnený prvorepublikový štátny znak. Počas protektorátu bol Adolf Poláček – zať P. Polácha – zatknutý a za prepustenie museli sochu darovať do nacistického zberu kovov.
Jeho miesto nahradila socha sv. Václava. Socha však nebo-

BRADLO č. 77

la zničená (príklad Brezna), ale bola nájdená v nemeckom
Oranienburgu. 4. mája 1947 bola opäť osadená na pôvodné
miesto, aby v noci z 9/10. mája 1953 bola opäť odstránená
a dopravená do kovošrotu v Ostrave za 24 tisíc Kč. Myšlienka obnoviť osadenie novej sochy sa objavila v roku 1968, ku
ktorému však neprišlo; podľa pôvodných fotografií bol Pamätník obnovený, pričom socha bola nahradená bronzovou
bustou, ktorú vytvoril Zdeněk Jalůvka. Na podstavci je doska s nápisom „Ježiš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie“. Pamätník bol slávnostne odhalený 25. 10. 2014.
Po prechádzke a krátkej besede sme položili za S MRŠ
kyticu kvetov s trikolórou (článok je publikovaný v júni
2019, ale naša kytica prečkala zimu – ako nás p. Šmajstrlová
informovala –
čo nás veľmi
teší.)
Nebo sa zatiahlo a začalo
trošku „kropiť“.
To sme však
už prichádzali
do Kopřivnice, kde prvou
zastávkou bol
Mestský úrad
a privítanie primátorom mesta
Ing.
Miroslavom Kopečným.
Na ulici nás
zdravili
obyvatelia mesta „
ako starých známych“- zrejme
sme nepôsobili
ako
„cudzinci“, ale my sme
J. Tatara pri slávnostnom prejave
nemali
zatiaľ
pripnuté „trikolóry“, ktoré nám pohotovo pripínali mladí
ľudia. Podania rúk, zvítania, malé občerstvenie a nás už
čaká zastavenie na Štefánikovej ulici pred Domom podnikateľov –predtým Hotel u Nováků – kde bola odhalená pamätná mramorová doska M. R. Štefánikovi. Bolo to nielen
gesto voči osobnosti, ktorá mala nesmierne veľké zásluhy
spolu s TGM a EB na vzniku republiky, ale aj gesto voči
slovenským priateľom v minulosti i súčasnosti. Dážď vytrvalo kropil, ale ľudia si pozorne vypočuli tri prejavy: od
pp. M. Kopečného, J. Tataru i L. Cvíčka. Vznik pamätnej
dosky inicioval miestny klub MasDem, výrobu a inštaláciu
podporila Radnica, ako spomienku na vedca, vojaka a politika, ktorý patril k ľuďom, ktorí sa najviac zaslúžili o vznik
Československa. Pamätná mramorová doska má veľkosť 60
x 40 cm s vypieskovaným nápisom a bronzovým reliéfom
z dielne akad. sochára Ladislava Galka.
Zastávka druhá: v priestore starého cintorína, pri Múzeu
Fojství zasadili prítomní novú lipu slobody. Prvá lipa bola
zasadená v tomto priestore, ktorá neskôr vyschla a vďaka nastupujúcej neslobode nebol tento symbol obnovený. Zazneli
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hymny ČR a SR a spolu s historickým preslovom kurátora
múzea, ktorý predniesol vtedajší pán nadučiteľ z Obecnej
školy Adolf Chlebovský 8. 11. 1918 pri sadení „prvej lipy“:
„ Lipo svobody! V bouři i větru vzdoruj, jak vzdorovali naši
hrdinní bratři, v sladkém šepotu lásky květu hlásej příštím
pokolením, příštím světům, že dnes byly zlomeny okovy, kte-

Sadenie lipy: primátor mesta Kopřivnice a 1. podpredseda S MRŠ

ré staletí náš milý národ spínaly“ a prítomní predstavitelia
mesta, MasDem a S MRŠ zasadili lipku.
Zastavenie tretie: pri pomníku obetiam vojny pred budovou bývalej základnej školy sme boli pri odhalení novej pamätnej tabule ďalším Kopřivničanom, ktorí obetovali svoje
životy počas vojny. Následne sme položili k pomníku kytice
kvetov.
Zastavenie štvrté: slávnostné zhromaždenie pri soche
TGM, na námestí TGM. Socha TGM je najvýznamnejšou
sochou v meste, jej osud je veľmi zaujímavý. Dozvedeli
sme sa, že práve v tomto meste TGM pôsobil dvakrát ako
zvolený poslanec viedenskej Říšskej rady (1907 – 1911).
Ešte za jeho života, v deň jeho 75. narodenín, v roku 1925
občania položili základný kameň jeho bronzového pomníka a 12. 9. 1928 bol pomník slávnostne odhalený. Autorom

Záujem školáka – obnova búst
V rámci školských aktivít na projekte „Tomáš Garrigue
Masaryk a Turiec“ 13-ročný žiak ZŠ J. Krónera v Martine
Teo Mário Janíček našiel dve busty zakladateľov Československa – T. G. Masaryka a M. R. Štefánika – v Parku pri Štefánikovom ústave v Martine. Upozornil ich na ne pán učiteľ
Adrián Šucha. Prekvapil sa, že o bustách vie len minimum
Martinčanov, ani internet neponúkol bohaté informácie…
Busty boli v zlom stave vďaka vplyvom poveternostného
pôsobenia. Vypátral majiteľa búst, zabezpečil súhlas kompetentných, zaistil odborné ošetrenie a našiel aj finančné
zdroje. Obrátil sa na tých správnych – nadšencov umenia
a pamiatok z Rotary klubu. Opravy búst sa ujal akad. sochár
Ján Gajdoš, ktorý informácie doplnil: „Autorom busty TGM
je Josef Mařatka, sochár európskeho významu, žiak parížskej školy Augusta Rodina. Je od neho katalogizovaných
asi 20 portrétových búst, pričom asi 17 sa nachádza v Paríži. Autorom busty MRŠ je moravský Slovák, sochár Franta
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vtedajšej sochy bol sochár Josef Kubíček. Na jeseň v roku
1938 bola socha Nemcami odstránená a prevezená do Kojetína, kde bola 13. 3. 1939 postavená, ale veľmi skoro opäť
odstránená, až v roku 194o roztavená v Berlíne pre vojnové
účely. V roku 1947 dostalo mesto ako dar sochu TGM z Nitry, ktorej autorom bol /je/Otakar Španiel. Soche však opäť
situácia nepriala - v roku 1962 bola odstránená, v r. 1968
obnovená, v roku 1975 uložená do depozitára až napokon
v roku 1990 opäť- a snáď naposledy - zaujala svoje miesto.
To už na mesto sadalo šero, i dážď bubnoval, keď zaznel
posledný prejav – prejav pána učiteľa Ladislava Cvíčka,
z ktorého citujem: Slaví-li se jubileum, je lidsky slušné děkovat. Dovolte, abych se toho ujal. Zaprvé chtěl bych poděkovat našim předkům, kteří se zasloužili o vznik republiky
před sto lety a vytvořili stát demokratický, s produktívním
hospodářstvím, pevnou měnou, bohatou kulturou a kvalitním školstvím… Za druhé bych chtél poděkovat těm, kteří
byli ochotní podstoupit útrapy, pronasledování a dokonca
i obět nejvyšší, aby se zasloužili o vznik státu a posléze o zachování svobody, demokracie a lidské důstojnosti… Zatřetí
bych chtěl poděkovat našim občanům, kteří zachránili město, když staletý tahoun – místní továrna – se počátkem 90.
let ocitl v nekončících problémech. Schopní starostové a jejich tímy obětavých a pracovitých politiků, desítky odborníků na úřadech i institucích… si zaslouží obdiv, úctu a uznání. Prosím, dokažme ocenit schopné, jinak ti neschopní nebo
všechnoschopní budou přiživovat své iluze k naší škodě.
Co popřát nám i našim potomkům do dalších sta let.
Snad, aby doba byla méně turbulentní, aby dokázali uchovat osvědčené tradiční z minula a efektivně řešit nové výzvy
nové doby…“
Po prejavoch, ktoré boli veľmi emotívne nás čakalo
emotívnejšie vystúpenie miestneho spevokolu. V ich podaní
zazneli štyri piesne – česká, slovenská, moravská a rusínska. Bolo nám, clivo, pietne slávnostne…
- mg -

Úprka. Busta zobrazuje Štefánika bez pokrývky hlavy. Obe
busty sú národné kultúrne pamiatky od roku 2005.“
30. októbra 2018 počas celoslovenských osláv pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa obnovený parčík
navštívil predseda NR SR Andrej Danko a predseda Poslaneckej snemovne ČR Radek Vondráček, ktorí položili kytice
k bustám zakladateľov ČSR. Mimoriadny čin mladého školáka ocenil predseda NR SR venovaním striebornej pamiatkovej medaily NR SR a v decembri 2018 dostal Teo Janíček
cenu aktívneho občianstva v kategórii aktívny mládežník od
Rady mládeže Žilinského kraja.
Podľa informácií z internetu
Spracovala: - mg Dodatok redakcie: Nám ostáva – len úprimne Teovi blahoželať a priať si, aby bolo viac takýchto aktívnych žiakov a
študentov na Slovensku.

strana č. 9

BRADLO č. 77

Milan Rastislav Štefánik – MUŽ SLNKA
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, Spoločnosť
Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom a Mesto Piešťany usporiadali v dňoch 24. – 26. apríla
2019 v konferenčnej sále hotela Park v Piešťanoch medzinárodnú konferenciu Milan Rastislav Štefánik – MUŽ SLNKA.
Konferencia sa uskutočnila s podporou Ministerstva kultúry
SR v Roku M. R. Štefánika. Rok 2019 je rokom 100. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika, rokom 100. výročia
založenia Medzinárodnej astronomickej únie, 100. výročia
potvrdenia platnosti všeobecnej teórie relativity, 60. výročia
založenia SAS, 50. výročia pristátia človeka na Mesiaci a 20tym rokom od realizácie slovenského výskumného vedecké-

Účastníci Konferencie „Muž Slnka“

ho programu „Štefánik“ na palube vesmírnej stanice.
Cieľom konferencie bolo
– podnietiť záujem o všestrannú osobnosť M.R.Štefánikaako vedca, diplomata, cestovateľa, vojaka, jedného zo
zakladateľov Československa – ale predovšetkým jednej
z najväčších osobností Slovenska, v duchu (aj) jeho myšlienok objektívne a vecné zhodnotenie jeho života a diela,
ktoré za svoj krátky život vykonal,
– zdokumentovávať i naďalej materiály, vzťahujúce sa
k jeho osobe vo fondových a pamäťových inštitúciách na
Slovensku,
– spolupracovať so zahraničím, predovšetkým s krajinami,
kde zanechal stopu svojich činov,
– pripomínať si astronomické objavy, ktoré v období 100
rokov formovali vedu a kultúru celého sveta a zdôrazňovať význam astronómie ako nástroja vzdelávania, rozvoja
a diplomacie.
Slnkom zaliate Piešťany privítali účastníkov podujatia
a akoby slniečko „ vedelo“, komu je konferencia venovaná,
sprevádzalo nás svojimi teplými lúčmi počas všetkých troch
dní.
Medzinárodnú konferenciu otvoril Radoslav Ragač za
Ministerstvo kultúry SR a k prítomným sa prihovorili aj
zástupcovia spolupracujúcich usporiadateľov konferencieMgr. Marián Vidovenec a Ing. Ján Tatara. V sále zaujali
miesto pracovníci astronomických a osvetových zariadení,
členovia klubov S MRŠ zo Slovenska, ale aj záujemcovia

o život a dielo M.R.Štefánika.
Čestný predseda S MRŠ Mgr. Peter Uhlík vystúpil s úvahou „Nepredajný praslovanský monument“, v ktorom účastníkom priblížil históriu vzniku, výstavby a udržiavania Mohyly M. R. Štefánika.
„Premeny astronómie od čias M. R. Štefánika“ bolo témou, ktorej sa vynikajúco zhostil RNDr. Vojtech Rušin DrSc.
Astronómia, podobne ako iné vedné disciplíny sa časom
rozvíjajú a zdokonaľujú a je prirodzené, že na začiatku 20.
storočia bola iná, ako je v súčasnosti. Vesmír bol statický, nemenný a všetky objekty tvorili jeden celok. Štefánik sa vo
svojich prácach, získaných vlastnými pozorovaniami venoval
okrem Slnka, Venuši, Jupiteru, experimentoval a vylepšoval,
študoval a hľadal spôsob, ako svoje zámery realizovať. Mimoriadne je oceňovaná jeho snaha o vybudovanie hvezdárne
na Tahiti.
Vo svojej prednáške „Návrat k misii Štefánik“ priblížil v tom čase predseda SAV prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.,
Dr. h.c. multi, okolnosti zrodu tohto programu, ktorý realizoval na stanici MIR prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Stručne sumarizoval prínos projektov pre vedu a vedeckú
prax, ako aj diplomatickú ofenzívu po vydarenom lete. Profesor Luby s úctou spomínal aj na kontakty SAV s E. Cernanom, V. Remekom, ale aj inými protagonistami, ktorí už nie
sú medzi nami.
Na jeho prednášku bezprostredne nadviazal, spomínal,
sumarizoval, „ plánoval“ a načrtol kozmickú budúcnosť Slovenska plk.gšt.v.z. Ing. Ivan Bella v príspevku „Tajomstvá
kozmonautiky včera a dnes“. Jeho prejav bol bezprostredný;
nielen prednášal, ale zároveň diskutoval s prítomnými a odpovedal na nespočetné otázky z oblasti kozmonautiky, ale aj
súkromného života kozmonauta, ktoré stále zaujímajú verejnosť.
PhDr. Ferdinand Vrábel vo svojej prednáške“ Spomienky
autonomistickej publicistiky a ľudáckeho režimu na M. R.
Štefánika v rokoch 1919 – 1938 a 1939 – 1945“ povedal, že
M. R. Štefánik bol tou osobnosťou, s ktorými si autonomistický tábor a režim Slovenského štátu nevedel dosť dobre poradiť- prekážalo im jeho československé zameranie, spolupráca
s TGM a E.Benešom, organizácia čsl. légií – ale v neskorších
rokoch jeho osobu tiež využili pre svoje politické zámery.
„M. R. Štefánik na filmovom plátne. Celovečerný film
Jana Svitka z roku 1935“, príspevok prednesený Mgr. Petrom Machom PhD. Lektor porovnal dvoch hrdinov: Juraja
Langsfelda z revolúcie v rokoch 1848/1849 a M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny. Obaja po smrti získali status
národných symbolov, ktoré tematizovala aj kultúra a umenie.
V prednáške boli premietnuté ukážky z diela J. G. Tajovského
Smrť Ďurka Lansfelda a celovečerného filmu Jana Svitáka
z roku 1935 Štefánik – hoci išlo o zdanlivo nezlučiteľné príbehy a osobnosti – obe diela plnili úlohu tzv. angažovaného
umenia.
Príspevok prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej PhD „Posta-
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va Štefánika v slovenskej a českej dramatickej tvorbe“ sa
zaoberal recepciou osobnosti MRŠ v kontexte divadelnej dramatickej tvorby na Slovensku a v Čechách od jeho úmrtia
po súčasnosť, a to v komparácii historických faktov a divadelných dramatizačných techník. Nie je bez zaujímavostí, že
prof. Inštitorisová patrí k rodine Michala Inštitorisa Mošovského, z Nadácie ktorého v rokoch štúdia v Prešporku získal
MRŠ finančnú podporu.
Doc. PhDr. Karol Koloman Kulašík, CSc., v príspevku
„Havária gen. M. R. Štefánika v dokumentoch Policajného
prezídia Bratislava 1919 – 1938“ na fotografických materiáloch priblížila prítomným politickú a bezpečnostnú situáciu
v Bratislave, dislokáciu vojenských útvarov mesta a údaje
o príprave príletu Ca 33, udalosti po jeho páde na základe
politických správ, ako aj dodatočné šetrenia z rokov 1922-29,
ako aj politické dôsledky a postavenie ministra vojny v štruktúre ozbrojených síl ČSR v roku 1919.
Pracovníci Slovenského technického múzea v Košiciach
Ing. Ladislav Klima a Magdaléna Semanová vo svojom príspevku „Múzejná dokumentácia osobnosti M. R. Štefánika
v zbierkovom fonde STM Košice“ mapovali a priblížili genézu predmetov technického zamerania zbierok z pozostalosti
MRŠ, ktoré boli v roku 1960 delimitované zo SNM v Martine do TM v Košiciach. Pozostalosť bola podľa zavedeného
členenia katalógu múzea začlenená do jednotlivých odborov:
fyzika, astronómia, geodézia, fotografická technika, letectvo,
hodinárstvo, elektrotechnika, baníctvo a strojárstvo.
„V čom spočíva veľkosť Milana Rastislava Štefánika“
zhrnul vo svojej prednáške Mgr. PhDr. Pavol Kanis, CSc.
V prednáške hovoril o vlastných ideách, konceptoch, iniciálach a činoch M.R.Štefánika, o individuálnom prínose trojice
MRŠ, TGM a E.Beneša k slobode národa, ako aj otázkach
objektívneho obrazu historickej veľkosti Štefánika a v neposlednom rade načrtol aj 11 bodov, prečo je MRŠ „najväčší
Slovák“.
Milan Rastislav Štefánik sa ako mladý astronóm zaslúžil
o vybudovanie prvého observatória vo Francúzskej Polynézii. V roku 2018 tím nadšencov pod vedením Lucie Škvareninovej uskutočnil expedíciu na miesta, kde v minulosti MRŠ pôsobil. Prvé oficiálne povolenie od prezidenta E.
Fritcha Slovákom, umožnilo členom nášho tímu vstúpiť na
pôdu ostrova Tupai, ktorý mal byť v minulosti podľa plánu
M.R.Štefánika osídlený našim krajanmi. „O stopách M. R.
Štefánika vo Francúzskej Polynézii„ porozprávala prítomným Lucia Škvareninová M.S.S.
„Fakty a artefakty jedného života“ boli posledným príspevkom konferencie. Mgr. Mária Gallová hovorila o bohatom živote generála Štefánika od detstva až po politickú
a diplomatickú kariéru, o všetkom tom, čo dodnes v jeho živote udivuje. Skutočnosti doplnené množstvom artefaktov,
ktoré sa dotýkajú jeho heroického života tak, ako ho videli
a na jeho počesť vytvorili umelci.
Program konferencie bol rozvrhnutý do troch dní tak, aby
poskytol nielen teoretické informácie, ale účastníci mali čas
vyjadriť svoju úctu veľkej osobnosti, videli filmové spracovanie života a diela MRŠ a zúčastnili sa aj koncertu, venovaného tejto postave novodobých dejín Slovenska. Účastníci tak
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mali možnosť vidieť 1. a 4. diel zo štvordielneho seriálu „Štefánik – príbeh hrdinu“ s názvom „Poroba“ a „Vlasť“ z pera
a kamery autora, ktorý bol prítomný – Mgr. PhDr. Pavla Kanisa, CSc.
Účastníci navštívili Ivanku pri Dunaji a položením venca k Pamätníku, miesta tragickej nehody M. R. Štefánika

Účastníci Konferencie pri pamätníku v Ivanke pri Dunaji

sa poklonili jeho pamiatke. Vodou pokropili už skôr zasadenú Ružu Štefánik (projekt S MRŠ – Sto ruží pre Štefánika), navštívili IS, kde je Izba M. R. Štefánika a položili kyticu k jeho buste, ktorá je pred týmto objektom. Počas
pobytu sprevádzal účastníkov konferencie starosta Ivanky
Ing. Martin Šaulic a predseda Historickej spoločnosti Ivanky Ing. František Hässler. Na záver pobytu v malebnej Ivanke navštívili účastníci malé múzeum – Kaviareň Štefánik.
Pred kaviarňou nás vítal „Štefánik“ vytvorený z dreva, nazreli sme do meudonskej hvezdárne. Spolumajitelia kaviarne – Katarína Bachorová a Viktor Mészáros – nám porozprávali, čo spôsobilo budovanie tejto nevšednej kaviarne.
Bol to mladícky sen, ktorý ich inšpiroval v Maďarsku či Taliansku a ktorý finalizovali po viacerých pokusoch podnikania v Ivanke. Café Štefánik funguje 5 rokov a my sme mali
možnosť obdivovať nielen rekvizity kaviarne z čias MRŠ, ale
aj zo súčasnosti, pochutili sme si na výbornej štrúdli a ešte
lepšej káve, ponúkanej v šáločkách s fotom MRŠ – proste
dýchala na nás atmosféra dvadsiatych rokov 20. storočia.
Pre účastníkov konferencie, ale aj obyvateľov Piešťan, bola
vo večerných hodinách v MsKS Fontána pripravená literárno-hudobná kompozícia „Našiel som si v šírom poli…“ v po-

Pred Kaviarňou Štefánik
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daní bratislavského mužského speváckeho zboru Danubius
Octet Singers“. Pod vedením zakladateľa a dirigenta Daniela
Simandla mali možnosť diváci vypočuť si piesne M. Schneidra Trnavského, B. Smetanu, G. Donizettiho, Štefana Fajnora,
Bélu Bartóka či Eugena Suchoňa, ale aj hymnu francúzskej
légie. Umeleckým slovom vo forme básní, úvah, spomienok
a denníkových zápiskov M. R. Štefánika sa prihovoril mladý
slovenský herec Juraj Hrčka.
Konferencia sa skončila. Počas nej odznelo 11 prednášok,

mapujúcich život a dielo M. R. Štefánika, premietli sa filmové
dokumenty a bol pripravený aj sprievodný kultúrny program.
Zúčastnilo sa na nej naozaj veľké množstvo aktívnych poslucháčov. Menovať všetkých nie je možné – spomeňme aspoň
dvoch – prapraneter M. R. Štefánika – Tamaru Štefánikovú
Dudášovú a v aprílových dňoch si pripomínajúceho 93. narodeniny Karola Steklého, čestného člena SMRŠ, autora publikácie o lietadle Caproni.
Text: M. Gallová, foto: L. Hric

4. máj 2019 – sté výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika
Kdo by chtěl změřit životní drahu Milana Štefánika, musí přijít sem
nahoru na Bradlo, kde kryje jeho
tělesné pozůstatky královská hrobka
a podívati se dolu na Košariská, kde
stála jeho kolébka. Kraj, v kterém
vyrostl modrý generál, který miloval
jako sama sebe, kterým sa opájal
hledě z tohoto vrchu. Chápete jeho
lásku k tomuto kraji: jeden z nejkrásnějšiho koutů Slovenska.
A ty Košariská? Hledíte dolu:
maličký kostelíček zdá sa odtud
menším než ve skutečnosti jest,
s jedné strany chudá fara, rodný domek, a s druhé stromovím zarostlý
cintorín, na němž dřímou večný sen
jeho rodiče.
Jakoby to bylo skřivančí hnízdečko v půde ukryté, a s neho vyletěl do
světa orel, vyletel vysoko, aby nalezl
věčný klid zde pod touto kamennou
hrobkou, již není rovno v celé republice. Obrovskou, mohutnou, nádhernou. Mezi těmito dvěma body leží
životní draha Štefánikova: smělá,
odvážna, neohrožená. A úspěšná
i vítězná. Její úspěch podmíněn jest
pevnou, neochvějnou vírou sama
v sebe, věrnou a něžnou láskou jeho
rodiny k němu a stálou ustavičnou
nádějí jeho přátel v neho. Jen když
se spojí tyto tři složky v jedno, vyvinou onou sílu, které jest zapotřebí
k úplnému úspěchu, úspěchu tak neobyčejnému a mimořádnemu.
Jaromír Vávra, spolužiak MRŠ,
syn prof. Jaroslava Vávru,
Spomienky napísal v roku 1929

Máj 2019 sa bude dozaista počas
celého mesiaca niesť v tomto znamení.
Mestá a obce, organizácie, ústavy, ale
i jednotlivci si budú pripomínať jedinečnú osobnosť novodobých dejín Slovenskej republiky.
Časopis BRADLO nedáva veľký
priestor venovať sa podrobne všetkým
podujatiam – ani nemáme informácie
o nich – je však našou snahou aspoň
v krátkosti spomenúť tých, ktorí prejavili záujem a napísali pár riadkov o podujatí v ich meste, obci či organizácii.
Bratislava: V predvečer smutného výročia – 3. mája 2019 – položili
o 19.00 hodine vence k soche M. R.
Štefánika na Nábreží v Bratislave. Pietnu spomienku od roku 2010 organizuje
Nadácia MRŠ v Bratislave. Po nástupe
čestnej stráže a vojenskej hudby, ktorú
zabezpečuje MO SR sa uctenie pamiatky začína položením kytíc a vencov
zástupcami štátnej správy, diplomatického zboru, miestnej samosprávy, spoločenských organizácií a združení. Na
programe sú príhovory správcu Nadácie MRŠ, ministrov obrany SR a ČR,
zástupcu dipl.zboru na Slovensku, zástupcu ČsOL, ako aj duchovného z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby
OS a OZ SR. Pietny akt ukončuje hymnická pieseň Kto za pravdu horí.
* 3. mája 2019 sa uskutočnila pietna
spomienka s kladením venca k soche
M. R. Štefánika v odletovej hale na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave.
Celonárodná spomienková slávnosť
Brezová pod Bradlom a BRADLO
4. máj 2019

V dopoludňajších hodinách v Národnom dome Štefánikovom sa uskutočnil
program Matice slovenskej a v Múzeu
Dušana Jurkoviča si návštevníci mohli
pozrieť panelovú výstavu „ Generál
PhDr. Milan Rastislav Štefánik“. V Národnom dome bol vystavený aj kúsok
látky z lietadla, v ktorom generál zahynul. Po ňom bol slávnostný nástup jednotiek Ozbrojených síl SR na Námestí
Štefánika.
V popoludňajších hodinách sa na
Bradlo prišli pokloniť tisícky ľudí z celého Slovenska. Medzi nimi vojnoví
veteráni, najvyšší predstavitelia SR –
prezident SR, predseda NR SR, predseda vlády SR, poslanci NR SR, členovia
vlády SR. Prítomná bola aj ministerka
armády Francúzskej republiky Florence
Parly, minister obrany ČR, veľvyslanci
Talianska, Ruskej federácie a ďalší.
Zazneli delové salvy, uskutočnil
sa prelet lietadiel s poctou generálovi,
hymny a hymnické piesne, báseň Milana Rúfusa „Bradlo 1989“ v podaní Štefana Bučka.
Všetci rečníci obrátili pozornosť
k Štefánikovmu odkazu, hovorili o jeho
všestrannosti, podčiarkovali politický
a diplomatický rozmer jeho práce.
Ministerka Parly pripomenula, že
Štefánik bol aj francúzskym občanom,
vyzdvihla jeho lásku k slobode, vojenské zásluhy, vzťah k vede a umeniu.
„Vzdávame úctu výnimočnému človeku, ktorý spečatil krásne francúzsko-slovenské priateľstvo“ – povedala.
Prezident Kiska v príhovore pretransformoval Štefánikov výrok „tí,
ktorí si myslia, že slobodu pre nich vybojujú iní, si ju nezaslúžia“, keď pove-
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dal že, „tí, ktorí chcú lepšie Slovensko
a nechcú priložiť ruku k dielu, si ho
možno nezaslúžia“.
Premiér Pellegríni vo svojom príhovore vyzdvihol Štefánika ako človeka,
ktorý bol pre osud Slovenska obrovským prínosom. Pripomenul jeho ľudskú stránku, nielen cnosti, ale aj chyby,
ale s problémami sa vždy popasoval,
„po každom páde sa znova znova postavil a neúnavne bojoval ďalej. Jeho
vôľa víťazila nad slabosťami.“
Predseda NR SR Andrej Danko o.i.
povedal: „Mohyla na Bradle je miesto,
kde sníva svoj večný sen o slobode, rovnosti a bratstve M. R. Štefánik. Jeho
činy sú inšpirujúce aj pre súčasné generácie Slovákov. Štefánikov odkaz si
berme k srdcu pri každodennej práci…
Chýba nám vzájomná úcta a prirodzená láska k vlasti a rešpekt.“
Predstavitelia samosprávy zapálil na Mohyle štyri vatry a slávnostnú
spomienku ukončil prelet vojenských
vrtuľníkov a zoskok parašutistov z Talianska, ČR, Francúzska a SR s vlajkami so Štefánikom a pripomienkou 100.
výročia.
V popoludňajších hodinách mohli
účastníci sledovať kultúrny program na
Námestí Štefánika v Brezovej, pozrieť
si Legiovlak na železničnej stanici, na
Pošte mohli byť účastní inaugurácie
poštovej známky s námetom „Štefánik
a Československé légie“ a mohli si zakúpiť suvenírové nulové eurobankovky
s portrétom MRŠ, aj Komiks M.R.Štefánik.
Za zmienku stojí aj malá rarita: generál Štefánik v „mladšom vydaní“,
v replike modrej generálskej rovnošate,
ktorého stvárnil divadelník Teodor Sitárčik z Banskej Bystrice. Bez váhania
povedal, že Štefánik je jeho vzorom
a čím viac ho spoznáva, tým viac si ho
váži a v uniforme sa cíti ako hrdý Slovák.
Dovoľte predsa len kritiku do radov organizátorov slávností na Bradle:
chýba už dlhodobo upozornenie, že
na Bradlo nepatria vlajky politických
strán – ak, tak vlajkosláva, na miesto
tomu určené. Priebeh podujatia –slávností má byť slávnostný, bez pokrikov,
pískania, skandovania, nevôle. Účast-
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níci sem predsa prišli pokloniť sa človeku, ktorý hlásal rovnosť a pokoru
a nepatrí sa liepať na mohylu – je to
hrob. Štefánik patrí celému Slovensku,
ľuďom všetkých vierovyznaní či politického presvedčenia.

slávnostný program pokračoval výstavou fotografií, vystúpením slovenského
folklórneho súboru, ako aj koncertom
Danubius Octet Singers s umeleckým
prednesom.
USA:
Slovenská liga v USA 16. 5. 2019
pripravila k 100. výročiu tragickej smrti
M. R. Štefánika spomienkové podujatie
v spoločenskej hale kostola sv. Jána Nepomuckého v New Yorku. Slávnostným
rečníkom bol historik prof. Dr. Michael
Kopanič. Slávnosť bola obohatená umeleckým programom.

Košariská: v priestoroch Múzea
MRŠ odhalil predseda TSK Jaroslav
Baška maketu Mohyly na Badle, ktorého autorom je Fedor Mikulčík. Časť
informácií na makete je napísaná Brailleovým písmom. Účastníci sa mohli
zúčastniť služieb Božích v evanjelickom kostole, pozrieť si program v saSpomienka na Slovensku
motnom múzeu a vydať sa vo fakľovom
pochode z Košarísk na Bradlo. Vo veOkrem celoslovenských spomienkočerných hodinách v evanjelickom kos- vých slávností v Košariskách a Brezovej
tole sa uskutočnil koncert Štátnej opery pod Bradlom si storočnicu pripomenuz Banskej Bystrice.
li snáď vo všetkých mestách a obciach,
kde stojí pomník alebo pamätník M. R.
Štefánika príhovormi, kladenim vencom
Spomienka na
a kytíc a kultúrnym programom. MimoM. R. Štefánika vo svete
riadne sa v tejto organizačnej práci prakticky angažovali aj kluby SMRŠ, Spolky
Srbsko:
rodákov, ale aj napríklad MO MS a mnoZastupiteľský úrad SR v Záhrebe 30. hí ďalší. Naozaj patrí všetkým veľké ĎAapríla 2019 na pôde Záhrebskej univerzi- KUJEME.
ty zorganizoval besedu a projekciu dokumentárneho filmu o tragickom leteckom
Dni Štefánika v Lučenci
nešťastí 4. 5. 1919 v Ivanke pri Dunaji
Každoročne je začiatkom mája ZŠ
pod názvom „Pravda o smrti Štefánika“ M. R. Štefánika v Lučenci súčasťou
spojenú s prezentáciou knihy Michala spomienkových slávností pri príležiKšiňana „Muž, ktorý hovoril s hviezda- tosti úmrtia M. R. Štefánika. Počas Dní
mi“. Súčasťou podujatia bola aj výstava Štefánika 2. a 3. mája 2019 sme si aj v
„Milan Rastislav Štefánik – veľký slo- Lučenci pripomenuli 100. výročie jeho
venský a európsky diplomat“.Osemde- tragickej smrti.
siatčlenné publikum tvorené študentami
2. mája 2019 pod vedením Mgr. JarFiF, historikmi a hosťami ocenilo poskyt- mily Móricovej, predsedníčky Spolku
nuté informácie. Sériu podujatí k storoč- Živena bola pripravená slávnostná akanici tragédie tvorili aj beseda veľvyslanca
SR Petra Suska so študentmi slovakistiky, ako aj autorské články v chorvátskom
denníku.
Francúzsko - Meudon
Ministerka kultúry SR,veľvyslanci SR
a ČR vo Francúzsku, v sprievode starostu
Meudonu Denisa Larghera sa zúčastnili
na ceremoniáli pod budovou observatória, pri soche MRŠ v Meudone spolu
s niekoľko desiatkami hostí. Prítomné delegácie položili vence k soche Štefánika,
ktoré na tomto mieste stojí už 20 rokov.
Čestná vojenská stráž vzdala hold francúzskemu generálovi, zazneli hymny SR,
ČR, FR a EÚ. Vo večerných hodinách

démia v priestoroch DK B. S. Timravy
v Lučenci za prítomnosti primátorky
mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a viceprimátora mesta Lučenec Mgr.
Pavla Baculíka, predstaviteľov MO Matice slovenskej, Spolku Živena, Spolku M.
R. Štefánika Lučenec a sme veľmi radi,
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že opäť nás poctila svojou návštevou aj
Mgr. Mária Gallová zo Spoločnosti M. R.
Štefánika, ktorá sa prítomným v sále aj
prihovorila.
Súčasťou programu venovaného osobnosti Štefánika boli úryvky a scény z jeho
života dotvorené hudobným vystúpením
v podaní žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci a ZUŠ Lučenec. Použité nápady
v programe boli veľmi trefné a milé a u
obecenstva v sále vyvolali nielen obdiv,
ale aj priaznivú atmosféru a dobrú náladu.
Každoročne organizuje ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci aj výtvarnú súťaž „Memoriál M. R. Štefánika“. V školskom
roku 2018/2019 – je to už 7. ročník – sme
si zvolili tému Štefánik na poštovej známke. Do súťaže sa zapojilo 13 základných
a 5 základných umeleckých škôl z celého
Slovenska, ktoré nám zaslali 130 výtvarných prác. Výtvarné práce k nám dorazili
z Bratislavy, Žiliny, Dudiniec, Žiaru nad
Hronom, Piešťan, Fiľakova, z Haliče,
Jesenského ako aj množstvo prác z Lučenca. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v tomto ročníku spojiť mnohé školy,
ktoré nesú čestný názov M. R. Štefánika
alebo sídlia na Ul. M. R. Štefánika.
Cenu Spoločnosti M. R. Štefánika získala Radka Olšiaková zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, Cenu primátorky mesta
Lučenec Lucia Kisantalová zo ZŠ Jesenské, Cenu Spolku M. R. Štefánika Lučenec
Sabína Gallová zo ZŠ ul. Brezová Piešťany, Cenu MO Matice slovenskej Kristína
Belková zo ZŠ s MŠ Halič, Cenu Spolku
Živena Alexandra Balážová zo ZŠ Ul. Vajanského Lučenec, Cenu riaditeľky školy
Andrea Urbanová zo ZŠ M. R. Štefánika
Lučenec a Cenu poroty žiačky IV.C triedy
za sériu známok o M. R. Štefánikovi zo
ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34 Levice.
3. mája 2019 sme si spoločne s predstaviteľmi mesta a iných organizácii,
žiakmi škôl a verejnosťou pripomenuli
osobnosť Štefánika kladením kvetov pri
Pamätníku M. R. Štefánika v Lučenci
a pri buste Štefánika na OÚ v Lučenci.
Dôležitou súčasťou je aj športové podujatie Beh O pohár Domu Matice slovenskej.
Lučenec pokračoval v spomienke na
Štefánika aj ďalšími podujatiami, ktorých súčasťou bola aj ZŠ M. R. Štefánika
v Lučenci. Spolok M. R. Štefánika v Lučenci a MO Matice slovenskej v Lučenci
pripravili pre žiakov prednášku PhDr.
Pavla Mičianika PhD. spojenú s filmovým predstavením a NOS v Lučenci pod-
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ujatie Veriť – milovať – pracovať.
doslova unikátne, predovšetkým svoju
Gabriela Aláčová tetu a krstnú matku Emíliu Fajnorovú,
ktorá tu žila u svojej dcéry, manželky
Dr. Ľudovíta Bazovského. Prvýkrát to
Spomienkové podujatie
bolo
roku 1911 − návšteva je zapísaná
VERIŤ – MILOVAŤ – PRACOVAŤ
v
Zozname
nehmotných pamätihodností
Spomienková slávnosť pri príležimesta
Lučenec.
Druhá návšteva Lučenca
tosti 100. výročia tragickej smrti Milabola
po
smrti
otca
v roku 1913: „… Po
na Rastislava Štefánika sa uskutočnila
pohrebu
otcovom
ponavštevoval
rodinu:
16. 5. 2019. Podujatie sa konalo na troch
sestru
Oľgu
vo
Spišských
Vlachoch,
tetu
miestach. Moderátor Lukáš Pelč privítal
Milku
a
rodinu
Dr.
Bazovského
v
Lučenci
všetkých návštevníkov, osobitne primátorku Lučenca PhDr. Alexandru Pivko- ako aj iné, lebo sa chystal na dlhší
vú. Úvodná časť začala pri pomníku M. pobyt v cudzine… Bola to jeho posledná
R. Štefánika. Otvorila ju Mária Ambru- návšteva rodného Slovenska… “
Vladimír Polívka napísal: „Preniknúť
šová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci, po ktorej sa ujal do odkazu Štefánikovho vyžaduje znalosti
slova lektor Dušan Kubinec. Predstavila jeho cesty života od kolísky na Košarissa dychová hudba Kokavčanka a miešaný kách až k jeho mohyle na Bradle. Chuspevácky zbor Ozvena.
doba a skromnosť boli krstnými rodičmi
Druhá časť sa uskutočnila v Divadle nášho bohatiera, národné povedomie
B. S. Timravy, skladala sa zo štyroch a láska rodinného ovzdušia najcennejblokov – Osobnosť M. R. Štefánika, Šte- ším pokladom života. Vytrvalosť a pilné
fánik a Lučenec, Štefánikove listy a Od- štúdium chudobného synka farárskeho
kaz Štefánika. Úvodnú báseň Na pamäť z košariských kopaníc povzniesli k sláve
Štefánikovi od Hviezdoslava recitoval vedeckej v celom učenom svete.“
Milan Podhorec. Verše mali byť pôvodne
Známe sú jeho slová prehovorené
vyryté do pamätnej tabule na evanjelic- 14. 10. 1917 v Chicagu: „Keď sa chceme
kej fare v Košariskách. Cieľom projektu
osamostatniť, musíme sa napred vyznabolo priblížiť najmä málo známe spoječovať mravným životom“. Milan Štefánik
nie Štefánika s Lučencom. V Lučenci sa
je nám učiteľom veľkej hlbokej viery vo
zrodili viaceré diela o Štefánikovi: Závlastné
sily národa, je nám prameňom
pisník Dr. Milana Rastislava Štefánika
najčistejšej
lásky pre náš národ a vzoz Equádoru z roku 1913, Korešpondencia
rom
statočnej,
obetavej práce. Celý svoj
Dr. Milana Rastislava Štefánika (1928),
program
životný
vyslovil v troch slovách:
Dr. Milan Rastislav Štefánik, národný bo„Veriť
–
milovať
– pracovať!“
hatier (1925), Pamiatke Štefánikovej, výPútavé rozprávanie Dušana Kubinca
ber článkov a úvah (1929), Z básní Pavla
Štefánika (1932), O mamičke Milana R. ukázalo, že si osobnosť Štefánika veľmi
Štefánika (1938), ktorých autorom bol váži, sám vystúpil po jeho stopách na
Vladimír Polívka − bol v príbuzenskom Mont Blanc, a to až trikrát. Košariská
vzťahu s Milanom Rastislavom Štefáni- a Bradlo navštívil ešte ako chlapec a dokom. Polívkova tvorba formou prezentá- konca mal tú možnosť sedieť v replike
cie originálnych ukážok, fotografií či ru- lietadla Caproni.
kopisov dopĺňala lektorský výklad.
Záver druhej časti patril priblíženiu
V Lučenci sa nachádza nielen pomník Štefánikovej myšlienky: „Zvíťazíme, ak
M. R. Štefánika vedľa budovy divadla budeme my Česi a Slováci, vždycky po
(autorom je Andrej Melicherčík), ale aj boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvobusta M. R. Štefánika vo vstupnej čas- jiť, potom bude s nami zle. V jednote je
ti budovy okresného úradu, ktorá bola sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota
inštalovaná v roku 1992 (autor Alfonz a svornosť. To si, bratia, pamätajme“.
Groma) a pamätná tabuľa na Haličskej
Poslednou časťou bola prehliadka
ceste. Pomenovaná je po ňom Štvrť M. R. centrom Lučenca po miestach, ktoré výŠtefánika a v meste pôsobí aj Spolok M. znamnú osobnosť pripomínajú. Od spoR. Štefánika. V roku 2008 bol škole na mínaného pomníka na námestie, kde na
Haličskej ceste odovzdaný čestný názov chodníku osobností nechýba Ľudovít
„Základná škola Milana Rastislava Bazovský, prvý slovenský župan NovoŠtefánika Lučenec“.
hradu, potom k buste na okresnom úrade
M. R. Štefánik osobne navštívil a poslednou zastávkou bola ZŠ nesúca
Lučenec dvakrát, čo je pri jeho jeho meno. Tu prítomných prijala riadicestovateľskom
putovaní
svetom teľka školy Mgr. Gabriela Aláčová. Po
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predstavení školy, krátkom kultúrnom programe
ich čakala prehliadka výstavy
venovaná M. R.
Štefánikovi.
Pre návštevníkov pripravili
organizátori
–
Novohradské
osvetové
stredisko
Lučenec
a Mesto Lučenec – aj malý suvenír, magnetky s názvom
projektu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Michal Abelovský
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a v roku 1913 po pohrebe otca navštívil
M. R. Štefánik. Pietny akt za slabého
dažďa začal o 14.00 hodine za zvukov
dychovej hudby „Vlašanka“ príchodom
z Galérie Mestského úradu k domu, kde
Štefánikova sestra bývala. Po slovenskej
hymne primátor mesta Spišské Vlachy
Ľubomír Fifik priblížil činnosť Štefánika
a návštevy jeho sestry. Po príhovore
primátora odzneli v podaní miestneho
speváckeho súboru nádherné slovenské
piesne. S príhovorom v stručnosti priblížil
neľahký život Štefánika a jeho cestu
od hvezdára po mimoriadne úspešného
diplomata, vojaka a politika Vojtech
Rušin, ktorý pripomenul niektoré jeho
myšlienky aktuálne aj v súčasnosti. Ak by

Spišské Vlachy
4. mája 2019 sa uskutočnila pietna
spomienka pri príležitosti 100. výročia
od tragickej smrti v Spišských Vlachoch.
Pietna spomienka sa konala pri dome,
v ktorom žila sestra M. R. Štefánika – Oľga
Hajtsová, kde ju po návrate z neúspešného
pozorovania úplného zatmenia Slnka
v Ura Ťjube v Rusku v roku 1907

sme sa držali jeho slov „veriť, milovať,
pracovať“, svet by bol oveľa, oveľa lepší.
Záver pietnej spomienky bol ukončený
Vlašským spevokolom a básňou, ktorú
predniesla žiačka miestnej školy Karolína
Grobarčíková. Rezký pochod „Vlašanky“
a slniečko sprevádzali účastníkov späť
do Galérie Mestského úradu, v ktorej
sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej
súťaže a výstavy žiakov miestnych
škôl na tému „MILAN RASTISLAV
ŠTEFÁNIK“. Súťaž vyhlásilo Mesto
Spišské Vlachy v spolupráci s Centrom
voľného času Spišské Vlachy. Súťažilo
sa v ôsmych vekových kategóriách a tí
zdatnejší pripravili aj 3D (priestorové)
modely Mohyly na Bradle a či
ďalekohľadov. Víťazom diplomy
a vecné ceny (po troch v každej
kategórii) odovzdal primátor
mesta Ľubomír Fifik. Po
skončení odovzdávania cien V.
Rušin daroval primátorovi mesta
súbor pohľadníc s astronomickou
tematikou a svoje posledné tri
knihy.
Vojtech Rušin

Z podujatí veľvyslanectva SR v Taliansku
Inaugurácia pamätnej tabule
Sacrario di Fagare - Piave
Dňa 28. marca 2019 bola za účasti Veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku Jána Šotha, generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky Adriana Jenča, zástupcu riaditeľa Vojensko-historického ústavu Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Imricha Purdeka, vice generálneho komisára pre starostlivosť o vojenské hroby Ministerstva obrany Talianskej republiky Generála Pietra Prima, prezidenta Národnej asociácie alpínov (ANA) Sebastiana Favera, riaditeľa pamätníka
Sacrario di Fagarè Riccarda La Bellu, desiatok Alpinov
z rôznych oblastí Talianska, vrátane prezidenta Skupiny talianskych alpínov na Slovensku Alessandra Zazzerona a zástupcov miestnej tlače, v priestoroch vojenského pamätníka
Sacrario di Fagarè inaugurovaná pamätná tabuľa venovaná Slovákom, ktorí padli počas rakúsko-uhorskej ofenzívy
v okolí rieky Piave v júni 1918. Tabuľa financovaná slovenským ministerstvom vnútra bola zrealizovaná v spolupráci so zástupcami ANA. Projekt bol silno podporený
Generálnym komisariátom Ministerstva obrany Talianskej
republiky pre starostlivosť o vojenské hroby, ktorý tento
rok oslavuje sté výročie svojej existencie. Delegácia pred
slávnostnou inauguráciou navštívila symbolicky okolie rieky Piave, kde sa počas prvej svetovej vojny odohrali tvrdé

boje a kde položili život mnohí vojaci slovenského pôvodu.
V rámci komemoratívnej ceremónie zúčastnené delegácie
položili vence k oltáru pamätníka. Po odkrytí tabule, ktorej bolo venované dôležité miesto v priestoroch pamätníka
odzneli slávnostné príhovory prítomných autorít. Veľvyslanec Šoth sa poďakoval všetkým partnerom za vynikajúcu
spoluprácu, vyzval prítomných, aby nikto nikdy nezabudol na spáchané chyby v minulosti a aby sa každý snažil
odovzdať toto posolstvo mladším generáciám. Na okraj
podujatia sa slovenská delegácia stretla aj s členmi miestnej
odbočky ANA, ktorá intenzívne podporila tento projekt od
samého začiatku.
Spomienkové podujatia v mestách Campoformido
a Padova pri príležitosti Storočnice tragickej smrti
Milana Rastislava Štefánika, 9. – 10. 5. 2019.
Dňa 9. mája 2019 pri príležitosti Storočnice tragickej
smrti Milana Rastislava Štefánika sa z iniciatívy ZÚ SR
v Ríme a SI Rím uskutočnilo komemoratívne podujatie
v talianskom meste Campoformido. Z letiska v Campoformido gen. Štefánik odletel 4. 5. 1919 na svoj posledný let
do vlasti. Za účasti veľvyslanca SR v Taliansku Jána Šotha,
riaditeľky SI v Ríme Ľubice Mikušovej, starostky mesta
Monicy Bertolini, krajského prefekta z Udine Angela Ciuni,
tajomníka Parlamentnej skupiny priateľstva medzi SR a IT
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Ivana Strizzola,
zástupcov miestnych
orgánov
a reprezentantov
Národnej asociácie
alpínov
ANA bol položený vavrínový
veniec k pamätnej tabuli, venovanej generálovi Štefánikovi
a spomienke na
osudný let zakladateľa československých légií,
ktorý pri nehode
zahynul spoločne s 3 talianskymi letcami, Giottom Mancinellim Scotti, Umbertom Merlinim a Gabrielem Aggiustim.
Spomienkového podujatia sa zúčastnili miestni obyvatelia,
zástupcovia civilných a vojenských asociácií, historici a dlhoroční partneri ZÚ. V priestoroch Mestského úradu ich

Festival letectva
v Piešťanoch na počesť
gen. Dr. Milana Rastislava
Štefánika
Organizátori
Medzinárodných
leteckých dní SIAF na Sliači založili
tradíciu nového leteckého festivalu –
Festival letectva – ktorého dejiskom sa
stalo letisko v Piešťanoch. Prvý ročník
sa mal uskutočniť v dňoch 4. – 5. mája
2019 na počesť 100.výročia tragickej
smrti Milana Rastislava Štefánika
(v skutočnosti sa konal pre zlé počasie
len 4. 5. 2019).
Festival
priniesol
atraktívny
program: civilnú a leteckú techniku
z krajín, v ktorých MRŠ pôsobilz Talianska, Francúzska, Českej
republiky, ale aj spomienkový kultúrny
program, ktorý nadchol účastníkov
festivalu.
Účastníkov
festivalu
privítal

privítali starostka mesta M. Bertolini, veľvyslanec J. Šoth,
bývalý poslanec I.Strizzolo a riaditeľka SI Rím Ľ.Mikušová. Veľvyslanec súčasne inauguroval výstavu mladého slovenského historika M.Kšiňana „Milan Rastislav Štefánik,
človek legenda“. Veľvyslanec predstavil gen. Štefánika ako
všestrannú a nadanú osobnosť 20.storočia, ktorá sa pričinila
o zrod Československa. Pripomenul tiež symboliku uskutočnenia slávnostného podujatia v Deň Európy a podčiarkol to, že zjednotená Európa bola aj Štefánikovým snom.
Riaditeľka Ľ.Mikušová uviedla mladého slovenského violistu Ivana Paloviča, ktorý vystúpil s bohatým európskym
repertoárom skladieb pre violu. Delegácia ZÚ SR a SI Rím
v rovnaký deň navštívila na starom historickom vojenskom
letisku v Campformido aj autentické miesto odletu lietadla
Caproni 4.mája 1919.
Dňa 10. mája 2019 delegácia ZÚ Rím a SI Rím v sprievode predstaviteľa magistrátu v Padove Roberta Betellu
slávnostne položila veniec k pamätnej tabuli v Padove, ktorá je umiestnená na budove bývalého hotela Savoia, v ktorom prespával Štefánik v období rokov 1917-1919 a kde
strávil aj svoju poslednú noc v máji 1919 pred odletom do
Bratislavy.
Ľubica Šalvátová - Baiocchi, Rím

predseda Trnavského samosprávneho
kraja Jozef Viskupič a primátor Piešťan
Peter Jančovič, ktorí ocenili možnosť
spolupodieľať sa na organizovaní tohto
podujatia a prisľúbili do budúcnosti
pomoc v pokračovaní tejto novej
tradície. V úvodnom vstupe priblížil
prácu Spoločnosti M. R. Štefánika
podpredseda SMRŠ Ing. Ján Tatara,

ktorý vo svojom vystúpení pripomenul,
že generál Štefánik „svoje etické,
morálne i mravné krédo a lásku
k svojmu národu vyjadril v troch
slovách – veriť, milovať, pracovať. On
tak skutočne žil. Veril v seba a lepšiu
budúcnosť. Miloval svojich blížnych,
svoj národ a pracoval veľmi húževnato,
pretože miloval svoju prácu a veril,
že tak dosiahne svoj vytúžený cieľ –
oslobodenie slovenského národa. V tom
je aktuálnosť a veľkosť jeho odkazu“.
Tesne pred poludním, v čase keď
pred sto rokmi došlo k pádu lietadla, si

účastníci festivalu uctili minútou ticha
pamiatku tragickej smrti gen. Dr. M.R.
Štefánika.
Neopakovateľnou medzinárodnou
leteckou udalosťou bol prelet lietadiel
ponad mohylu na Bradle a letisko
Piešťany. Túto majestátnu a vzdušnú
poctu vzdali letci stíhacích a dopravných
lietadiel leteckých síl Slovenskej
republiky, Českej republiky, Francúzska
a Talianska – štátov s významnou
väzbou na gen. Dr. M.R. Štefánika.
Formáciu symbolicky viedlo slovenské
letectvo strojom talianskej výroby C 27
Spartan, za nimi stíhačky Eurofighter
Typhoon
talianskeho
letectva,
nasledovalo trio stíhacích francúzskych
lietadiel Mirage 2000, české dopravné
lietadlo C 295 CASA v sprievode dvoch
stíhačiek Aero L -159 Alca a napokon
slovenské stíhačky MiG 29. Okrem
statických ukážok vojenskej techniky
v priestoroch Vojenského historického
múzea Piešťany a jednotlivých
letových vystúpení obdivovali diváci aj
výsadky z vrtuľníka Mi-17 s vlajkami.
Poslednou bola vlajka s vyobrazením
gen. Dr. M.R. Štefánika.
Kultúrny program niesol názov „M.
R. Štefánik – prítomné chvíle“ v trvaní
jednej hodiny, počas ktorej sa vystriedali
4 živé inscenované obrazy a bol veľmi
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zaujímavý. Živé obrazy niesli názvy:
Srbsko september 1915 – Taliansko
24. 5. 1918 – Rusko 5. 12. 1918 –
Letec. V programe sa striedala hudba,
hovorené slovo, choreografia akrobacie
a bojových situácií. Na javisku
sa vystriedalo cca 100 „hercov“,
hovorené slovo a hudbu prezentoval
Kamil Mikulčík, Štefánik mal svojho
„zástupcu“ v Jurajovi Lojovi. Scény
boli dynamické – produkcia podujatia
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patrila Janke Suraovej z Agentúry
MANA, scenár a réžia podujatia Jakub
Nvota.
Rozdiel medzi leteckými dňami na
Sliači a v Piešťanoch je ten, že Sliač
má charakter vojenského letiska, kde
sa všetko riadi prísnymi pravidlami,
organizácia v Piešťanoch ponúkala
všetko to, čo nemôže ponúkať Sliač.
A tak ambície v budúcnosti sú veľké:
napr. program v podobe večerného
lietania, športové preteky…
Popoludní poctili toto mimoriadne
podujatie premiér SR Peter Pellegrini,
ministerka vnútra Denisa Saková
a prítomný bol taktiež býv. náčelník
gen. štábu OS SR gen. Milan Maxim.
Hlavným
organizátorom
Festivalu letectva bola Slovenská

letecká agentúra, s. r. o. (SLLA)
a Spoločnosť M. R. Štefánika,
spoluorganizátormi boli Trnavský
samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry
SR, Letisko Piešťany, Mesto Piešťany
a Vojenský historický ústav. Treba ale
skonštatovať, že mimoriadne úsilie
vyvinul riaditeľ MLD SIAF a SLL
Hubert Štoksa a jeho spolupracovníci,
ktorými neunikli ani malé detaily.
Festival letectva v Piešťanoch
priniesol
svojím
priebehom
jedinečný zážitok pre niekoľko
tisíc jeho účastníkov. Stal sa tak
súčasťou celonárodných pietnych
spomienkových podujatí.
Spracovala: - mg Foto: Jozef Buffa

Rok 2019 – Rok MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Vládou Slovenskej republiky bol vyhlásený rok 2019
za Rok Milana Rastislava Štefánika. Začal sa 4. mája 2019
a skončí sa 21. júla 2020. Okrem slávnostných spomienkových podujatí 4. mája a 21. júla, to bol aj Festival letectva či
Štefánikove letecké dni v Piešťanoch.
Tejto výraznej osobnosti novodobých slovenských dejín sa bude venovať Rozhlas a Televízia SR vo viacerých
programoch, ale svoj priestor tu nájdu kultúrno –spoločenské, vzdelávacie, vedecké, cirkevné organizácie a inštitúcie.
V Roku M. R. Štefánika mnohé médiá, kultúrne a výchovno-vzdelávacie zariadenia, mestá a obce, občianske
združenie i verejné inštitúcie už usporiadali – a aj mnohé
usporiadajú – množstvo podujatí, z ktorých každé malo svoj
jedinečný punc; o krôčik opäť priblížilo mládeži a verejnosti vôbec veľkú postavu slovenských dejín, generála Milana Rastislava Štefánika v celoslovenských, regionálnych,
miestnych i zahraničných podujatiach. Mediálnymi partnermi sú prioritne verejnoprávne inštitúcie TASR a RTVS.
Na programe dňa budú premiéry, vernisáže, konferencie,
súťaže, poznávacie pobyty, hudobno-poetické pásma, koncerty, literárne súťaže, výtvarné súťaže, uvádzanie nových
knih na knižný trh, prezentácie nových artefaktov (filatelia,
numizmatika), odhalenie pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ v rôznych mestách a obciach Slovenska, turistické výstupy na Štefánikovu chatu na Ďumbieri, športové
podujatia (maratón), memoriály, ale bude aj príležitosť na
zveľadenie lokalít, ktoré sú späté s jeho menom.
Svoje miesto nájdu aj podujatia počas Noci divadiel či
múzeí a galérií Slovenska, hvezdární a planetárií, ale aj dejepisné olympiády.
Nezanedbateľnými podujatiami budú aj podujatia v Slo-

venských inštitútoch v Taliansku, Číne, Slovinsku, Taškente
Írsku, ČR, USA, Francúzsku, Srbsku…
Bude na organizátoroch, ako sa tejto jedinečnej spomienky zhostia a čo predstavia svojim poslucháčom a divákom.
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika sa hrdo hlási k Roku Milana Rastislava Štefánika, keď už po tretí
krát tomuto výnimočnému Roku bude venovať zvýšenú
pozornosť (Rok MRŠ 2 krát vyhlásila Spoločnosť MRŠ
práve ona).
4. mája 2019 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády
SR v regióne, spätej so životným príbehom jedného zo zakladateľov prvej ČSR.
Na koordináciu podujatí k významným výročiam vznikol prípravný výbor.
Samozrejme nie je možné vymenovať všetko to, čo sa na
Slovensku udialo a udeje, ale aspoň telegraficky si niektoré
priblížime.
RTVS ponúkne viacero dokumentov…
– STV už v apríli (4. a 25. 4.) v špeciálnych tituloch Dejiny SK Ľubomír Bajaník s hosťami, medzi ktorých patrili
z HÚ SAV Mgr. Michal Kšiňan PhD a Mgr. Peter Macho
PhD, RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z AsÚ SAV, z FiF UK
Mgr. Juraj Babják PhD a PhDr. Matúš Valihora z Múzea D.
S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, hľadali Štefánika –
človeka.
Výstavy:
– STM - Múzeum dopravy a Slovenský letecký zväz gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika v dňoch
1. 3. – 30. 4. 2019 sprístupnili výstavu „Slovenská stopa
vo vesmíre, výročie vesmírnej misie Štefánik“ v Múzeu
dopravy v Bratislave
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* MV SR, Slovenský národný archív a Univerzitná knižnica v Bratislave z archívnych dokumentov SNA pripravila
a 16. apríla 2 019 slávnostne otvorila v priestoroch výstavnej sály UKB na Michalskej ulici výstavu Veľký malý muž
Milan Rastislav Štefánik. Unikátna výstava prezentovala
najzaujímavejšie dokumenty z osobného fondu MRŠ. Výstavu otvorili gen. riaditeľka Silvia Stasselová, št. tajomník
Michal Bagačka, veľvyslanec FR S.Exc. M. Christophe Léonzie, riaditeľ SNA Ivan Tichý a kurátorka Miriam Kuzmíková. Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry Ľ.
Laššáková a ministerka vnútra D. Saková. Súčasťou podujatia bola aj dvojdňová konferencia rovnakého názvu.
* V období od 6. 3. – 10. 5. 2019 Letisko M. R. Štefánika
v Bratislave si 100. výročie úmrtia MRŠ pripomenulo výstavou maliarky Noémi Kolčákovej Szakállovej. V odletovej
hale bolo inštalovaných osem umeleckých diel, v ktorých
sú napr. obraz Bonjour Monsieur Štefánik – symbolizujúce
fiktívne stretnutie MRŠ s P. Gauginom, obraz pripomínajúci jeho pobyt na Tahiti, či obrazy zobrazujúceho súkromný
život.
* V priestoroch bruselského sídla Severoatlantickej
aliancie 21. marca 2019 sprístupnili výstavu „Milan Rastislav Štefánik – veľký slovenský a európsky diplomat“. Výstava sa konala pri príležitosti Dní frankofónie a vznikla na
podnet francúzskej delegácie pri NATO. Výstavu pripravilo
MZV a EZ SR. Pri tejto príležitosti slovenský veľvyslanec
pri NATO Radovan Javorčík pripomenul aktuálnosť Štefánikových slov „Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú,
ten jej nie je hodný“ a súčasne pripomenul odkaz, že Štefánik už začiatkom 20. storočia ukazoval, že budúcnosť slovenského národa je spätá so západnou civilizáciou. Výstava
trvala do 29. marca 2019.
* 24. apríla 2019 v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave otvorili dvojvýstavu „Bonjour Monsieur Štefánik“ od N. Kolčákovej Szakállovej a výstavu z produkcie
MZVaEZ SR, ktorej autorom bol PhDr. Miroslav Musil pod
názvom „Milan Rastislav Štefánik – Veľký slovenský a európsky diplomat.“
* 2. mája 2019 usporiadali Múzeum Spiša, mesto a archív v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s klubom SMRŠ
vo výstavných priestoroch v Provinčnom dome v Spišskej
Novej Vsi výstavu „Sto rokov bez Štefánika“, nad ktorou
prevzal záštitu primátor mesta Ing. Pavol Bečarík. Na hodnotnom podujatí odzneli básne J. Smreka, Fr. Hadri Drevenického, príhovory za samosprávy, duchovné slovo seniora ECAVMgr. J. Matysa, za S MRŠ pozdravil prítomných
RNDr. Vojtech Rušin DrSc., ale aj zástupcovia ZV SR. Na
programe dňa bol aj slávnostný kultúrny program, položenie
kytíc a vencov, zastavenie pri pamätnej tabuli matky MRŠ,
pri hrobe brata MRŠ, ako aj pri Pamätníku M. R. Štefánika.
* 4. mája 2019 mesto Nitra pripravilo pre verejnosť zaujímavé podujatie ŠTEFÁNIK/OVA ŽIJE. Počas dňa záujemcovia mali možnosť zúčastniť sa pietnej spomienky
pri soche MRŠ, pozrieť si výstavu o pamätníkoch MRŠ na
Slovensku, dokumenty zo Štátneho archívu, ako aj výstavu
pohľadníc zo súkromnej zbierky v Ponitrianskom múzeu, na
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pešej zóne bola inštalovaná filatelistická výstava, exteriérová výstava z inscenácie Slnko v zatmení, mohli si vypočuť
hudobno-slovné pásmo Roberta Žilíka „Fialky v okne“, či
pozrieť si film „Príbeh hrdinu“ za účasti jeho autora Pavla
Kanisa alebo pozrieť si výstavu kníh, venovaných MRŠ, zahrať si šach v uliciach a mnoho ďalších zaujímavých podujatí do neskorých hodín.
* Stému výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika bola
venovaná výstava „Veriť–milovať–pracovať“, ktorú 10.
mája 2019 otvoril Andrej Danko vo vestibule NR SR. Výstavné exponáty pozostávali z fondov Parlamentného archívu, Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR,
ale aj zo SNM.
* Štrukturovanú obrázkovú výstavu pod názvom „Brigádny generál Dr. Milan Rastislav Štefánik – vedec, diplomat, politický a vojenský vodca v obrazoch“ pripravil
so svojimi priateľmi v Kanade do Rutherfordovej knižnice
Albertskej univerzity v Edmontone k 100. výročiu tragickej
smrti M. R. Štefánika prof. MUDr. Peter Ondruš PhD. Výstavu mali možnosť vidieť aj na Slovensku účastníci koncertov Danubius Octet Singers (Brezno, Banská Bystrica,
Bratislava…).
* 9. mája 2019 vo Vile Liska – súčasť Balneologického
múzea v Piešťanoch mala vernisáž výstava „Viete Vy vôbec, koho ste mali?“, ktorá predstavuje gen. M. R. Štefánika. Výstava potrvá do 31. 7. 2019.
Konferencie:
V hoteli Štefánik v Myjave sa uskutočnila v dňoch 13. – 14.
mája 2019 medzinárodná konferencia „Fenomén Štefánik“
spojená s rokovaním hlavných vojenských duchovných V4,
ktorú zorganizovalo Ústredie EPS, OS SR a OZ SR. Okrem
rokovania V4, výstupu na Mohylu na Bradle, návštevy Košarísk, prítomní si vypočuli tri prednášky.
Prednášky:
– 25. apríla 2019 zorganizovalo Balneologické múzeum
Imricha Wintera v Piešťanoch prednášku“ Život a smrť
gen. Milana Rastislava Štefánika“ v hlavnej expozícii múzea – Kúpeľnej dvorane.
– Seniorský parlament a klub S MRŠ v Piešťanoch v Piešťanskom informačnom stredisku 2. apríla 2019 zorganizovali stretnutie s PhDr. Pavlom Kanisom a gen.v.v. Svetozárom Naďovičom, ktoré malo názov „Štefánik – sto rokov.“
Iné:
Prvá aeroturistická mapa Slovenska, ktorá nesie názov
„Milan Rastislav Štefánik 100 „ bola vytlačená a je určená
pre všetkým, ktorí Slovensko chcú spoznávať zo vzduchu.
Takúto mapu Slovensko ešte nemalo. Sú v nej vyznačené
desiatky zaujímavých miest, ktoré sa oplatí vidieť zo vzduchu napr. prírodné unikáty, kultúrne a technické pamiatky…
Aeroturistická mapa, ktorá ponúka aj množstvo praktického
a historického obsahu, určite poteší všetkých fanúšikov letectva a lietania. Na mape spolupracovali maliari, historici,
odborníci na letectvo, výrobcovia leteckej techniky a pripravili ju v Kartografickom ústave v Harmanci.
- mg -

BRADLO č. 77

strana č. 18

MOJA CESTA K ŠTEFÁNIKOVI
alebo ako generál Štefánik poznačil môj život

V roku 1981 som dosiahol
dôchodkový vek, pokračoval som
ale v pôvodnej práci až do „nežnej
revolúcie“, ktorá mi ukončila prácu,
ale na skutočný dôchodok som však
doteraz nešiel.
Nadväzujem na poslednú vetu
prvej časti môjho článku.
Medzitým som bol už niekoľko
rokov členom pobočky Leteckého
zväzu, kde som sa stretával
i s pracovníkmi Leteckých opravovní
Trenčín (LOT).
Dostal som raz list od
p. Rastislava Ferlicu (pracovníka
LOT), v ktorom ma požiadal
o spoluprácu pri zaobstaraní
dokumentácie na lietadlo CAPRONI
Ca-33, na ktorom sa vracal generál
M. R. Štefánik 4. mája 1919 na
Slovensko, v ktorom i zahynul. On
chcel toto lietadlo zhotoviť ako
repliku v menšom merítku, aby bolo
letu schopné a on mohol zisťovať
príčinu havárie, nakoľko ho táto
história zaujímala.
Vo vedení podniku LOT sa však
rozhodli, že by bolo možné postaviť
repliku lietadla CAPRONI Ca-33
v skutočnej veľkosti ako pamiatku
na generála M. R. Štefánika. V LOT
existovala skupina odborníkov,
ktorej bol členom i p. Ferlica, ktorí
v tomto podniku už zreštaurovali
asi 20 lietadiel pre Letecké múzeum
Praha - Gbely.
Nakoľko v pobočke Leteckého
zväzu vedeli o mne, že som počas
2. svetovej vojny prežil takmer dva
roky v Taliansku na fronte, poznám
Taliansko a ovládam taliansky jazyk,
odporučili vedeniu podniku obrátiť
sa na mňa so žiadosťou o pomoc
pri zabezpečení dokumentácie pre
stavbu uvedeného lietadla.Toto
lietadlo bolo na Slovensku takmer
neznáme a neexistovala k nemu
žiadna dokumentácia.
Rozhodnutie
Leteckých
opravovní v Trenčíne ako podniku

o stavbe lietadla CAPRONI Ca-33
a tým, že ma oslovili a požiadali
o pomoc, stalo sa medzníkom
v mojom živote a od toho času ma to
natrvalo spojilo s priebehom celého
života M. R. Štefánika. Odvtedy
som sa intenzívne začal zaujímať
o celú históriu okolo osoby M. R.
Štefánika, i keď už v mladosti som
mal niektoré vedomosti o jeho živote.
Dostávali sme od Legionárskej obce
rôzne materiály (knihy) o M. R.
Štefánikovi, dokonca ako deti sme
sa hrávali s otcovými vojenskými
vyznamenaniami.
Postupne som začal vyhľadávať
údaje ohľadne lietadla, nakoľko som
nemal žiadne vedomosti o ňom. Až
v roku 1990 som v jednom leteckom
časopise objavil článok o talianskom
múzeu pri Ríme, kde medzi
inými lietadlami sa nachádzalo aj
CAPRONI Ca-33.
V tom istom čase som pracoval
ako tlmočník pre Stredné odborné
učilište elektrotechnické v Dubnici
nad Váhom, ktoré malo družbu
s podobnou školou v Taliansku.
Pri najbližšej príležitosti, keď som
vycestoval so školou do Talianska,
informoval som sa u prezidenta
talianskej školy na toto múzeum.
Zhodou okolností na tejto škole bol
zamestnaný inžinier, ktorý pracoval
pre jedného nadšenca historických
lietadiel a majiteľa múzea. Nakoniec
sa podarilo zoznámiť ma s ním.
Tento letecký nadšenec, Giancarlo
Zanardi je vlastníkom historických
lietadiel, ktoré sám vyrábal a ako
letu schopné ich počas leteckých
dní predvádzal. Prisľúbil mi pomoc
a na základe toho sa v Leteckých
opravovniach Trenčín rozhodli, že
vyšlú skupinu odborníkov, ktorí už
začali pracovať na lietadle, spolu
so mnou na návštevu do Leteckého
múzea pri Ríme.
Keď sme prišli do múzea,
vedenie už o nás vedelo. Počas
prehliadky prišli k nám ešte dvaja

talianski historici, ktorých o nás
informoval Giancarlo Zanardi, že
máme záujem postaviť CAPRONI
Ca-33. Jeden z nich bol vydavateľ
časopisu „Historické lietadlá“ a bol
veľmi zvedavý, čo nás vedie práve
k stavbe CAPRONI Ca-33. Po našich
návštevách sa začalo na lietadle
intenzívne pracovať a mohli sme prísť
do Talianska do múzea hocikedy
a mali sme prístup k lietadlu, kde
sme si mohli zhotovovať podrobnú
fotodokumentáciu jednotlivých častí
a súčiastok lietadla. Túto možnosť
sme i využívali.
Stavba
lietadla
úspešne
pokračovala. Silným povzbudením
pre celý tím i vedenie podniku boli
návštevy a kladný ohlas od mnohých
hostí - prezidenta SR, ministra obrany
SR, talianskeho veľvyslanca v SR,
ale tiež celého radu zahraničných
návštev a expertov leteckej histórie.
Konštrukcia trupu lietadla už bola
zvládnutá, ale vzhľadom k tomu, že
lietadlo v múzeu pri Ríme nemalo
motory také, ako malo lietadlo
M. R. Štefánika, taktiež na tomto
lietadle chýbali chladiče, ktoré sme
nemali podľa čoho zhotoviť a tiež
nám chýbali vrtule, nevedeli sme sa
pohnúť ďalej.
Nakontaktoval
som
sa
na
talianskeho
veľvyslanca
v Bratislave, kde som mal vždy
otvorené dvere, odkedy sa bol
pozrieť na lietadlo v Trenčíne.
Medzitým sa od pána Zanardiho
dozvedela o nás aj barónka Caproni,
dcéra konštruktéra lietadla, pozvala
ma na návštevu a chcela, aby som ju
informoval o stave prác na lietadle.
Ponúkla nám pomoc a taktiež
nám pomohol i brat barónky.
Niekoľkokrát som ju navštívil
a ona nám darovala tri pôvodné
vrtule a umožnila nám návštevu
rôznych skladov Caproni, kde sme
objavili i správny motor a chladič,
ktoré nám zapožičala. Zapožičanie
týchto komponentov sa muselo
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uskutočniť so súhlasom talianskeho
ministerstva kultúry. Tieto veci boli
zapožičané na určitú dobu a museli
byť vysoko poistené. Schvaľovací
proces trval veľmi dlho, skoro
rok, ale s pomocou talianskeho
veľvyslanca sa to úspešne podarilo.
Od barónky Caproni sme získali
i veľa cennej dokumentácie.
Barónka už bola netrpezlivá, bola
zvedavá na naše lietadlo a prisľúbila
i návštevu Trenčína. Návšteva
barónky sa uskutočnila začiatkom
mája 2003. Do Viedne barónka
Caproni priletela civilným lietadlom
a tam som ju bol vyzdvihnúť. Na
návštevu s ňou prišiel i vojenský
pridelenec z Viedne a tiež riaditeľ
historického leteckého múzea pri
Ríme, ktorý nám tak veľmi pomohol
a ďalší. Odlietala vojenským
lietadlom, ktoré pilotoval generál.
Vtedy sme prvýkrát ukázali lietadlo

verejnosti a barónka i všetci zhotoviť kvalitne a v identickej
zúčastnení boli nadšení - vyzeralo podobe s originálom.
Karol Steklý
tak, že by mohlo vzlietnuť, vyjadrila
sa.
Poďakovanie
Po ich odchode sa uskutočňovali
Vážený pán Uhlík,
dokončovacie práce na lietadle.
uplynul už takmer rok od môjho
Celková stavba lietadla trvala od
veľkého
zdravotného problému v
roku 1994 do roku 2009. Lietadlo
rakúskych Alpách, tak Vám chcem
je majetkom Vojenského múzea
poďakovať za Vašu pomoc a spoluv Piešťanoch, odkiaľ bolo zapožičané
účasť pri riešení môjho, až kritického
na Bratislavský hrad a v súčasnom
zdravotného stavu… Dnes už mám
období sa nachádza na Letisku M.
srdce v poriadku, ale druhotné proR. Štefánika v Bratislave.
blémy trvajú. No podstatné je, že
Naša replika bola postavená za
žijem. A na tom máte zásluhu Vy,
spolu s vodičom Paľkom Dekánkom,
mimoriadnych okolností a veľmi
manželmi Koudelkovcami, Vierkou
všestrannej spolupráce za účinnej
Gernicovou, Inge Tiellischovou i
pomoci vtedajšieho riaditeľa LOT,
ďalšími, o ktorých sa dozvedám už
plk. Ing. Antona Zigu. Len súhrnom
sprostredkovane. Všetkým úprimne
šťastných náhod, snahou mnohých
ďakujem za prejavenú empatiu a
ľudí, kvalitnou prácou pracovníkov
prajem veľa - preveľa zdravia. (ÚryLeteckých opravovní Trenčín bolo
vok z listu pánovi Uhlíkovi)
možné tento 100-ročný trojmotorový
Ľubomíra Riečanová
bombardér zahraničnej konštrukcie

Otvárame kroniky a pamätnice
Na Slovensku sú stovky stromov slobody na pamiatku prvej republiky aj M. R. Štefánika
Stromy slobody symbolizujú vznik Československej
republiky v rokoch 1918 – 1919 a bolo ich vysadené
tisíce. Do výsadby sa zapojili starostovia, žiaci, členovia spolkov a ku koreňom sa ukladali neraz aj pamätné
listy.
Stromy sadili aj neskôr – v rokoch 1928, 1945, aj
ako vzdor proti invázii v roku 1968, teda vždy, keď
si ľudia chceli pripomenúť a osláviť význam slobody
a demokracie.
Stromy slobody sú súčasťou kolektívnej pamäte,
ktorá dotvára aj našu osobnú identitu a ich úlohou
je aj udržať historické udalosti živej v pamäti aj pre
tých, ktorí ich sami nezažili. Tie najstaršie dnes sú už
sto ročné. Pripominajú dlhú cestu, na ktorú sa ľudia
v roku 1918 vydali za slobodou a nezávislosťou. Inšpirujme sa nimi aj my dnes!
Vieme o lipách resp. stromoch slobody v Spišskom
Bystrom (1918), o aleji k pamätníku M. R. Štefánika v Ivanke, lipách v Trstenej (1928), lipe v Stupave
(1918), o háji smrekovcov pri Liptovských Revúcach
(1928), Štefánikovej lipe na kopaniciach (1919), lipe
vo Vranove nad Topľou (1918) a lipe pri zabudnutej
obecnej škole v Nálepkove (1928), ale aj v Trnave, Sni-

ne, Malackách, Lubine… Pod stromami v Liptovskom
Jáne bol počas vojny masový hrob, iný háj slúžil ako
základňa povstalcov v SNP. Storočné lipy stoja dodnes.
Každý zo stromov má svoj príbeh. Ak o nejakej lipestrome slobody viete, napíšte, pošlite fotografiu.
Projekt mapovania stromov slobody začala realizovať Nadace partnerství a podarilo sa ich objaviť asi
1600 – veľkú väčšinu v Českej republike,
* Český spolok v Košiciach v súčinnosti s mestom
Košice a Správou mestskej zelene 23. 11. 2018
spolu s členmi Klubu M. R. Štefánika zasadili Lipu
slobody ako symbol česko-slovenskej štátnosti.
Predsedníčka ČS Dagmar Takácsová uviedla, že
chcú, aby táto lipa pripomínala všetky hodnoty, na
ktorých sloboda stojí. Strom bol zasadený na križovatke Masarykovej a Štefánikovej ulice pri bustách
zakladateľov ČSR.
* Strom slobody vysadili aj na Námestí slobody
v Prievidzi v októbri 2018.
* Mesto Skalica 5. mája 2019 si uctila M. R. Štefánika
vysadením lipy na jeho pamiatku.
informácie z internetu
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LISTY Z PRAHY
Prezentácia publikácie „Husák –
vzostupy a pády. 1945-1951“ slovenských
historikov Tomáša Černáka a Marka
Syrného bola posledným podujatím
v minulom roku, ktoré 6. decembra 2018
pripravila Spoločnosť M. R. Štefánika
v spolupráci so Slovenským domom
v Prahe a bratislavským vydavateľstvom
Marenčin PT. Za veľkého záujmu
historikov, študentov a členov nielen
Štefánikovej spoločnosti, ale aj ďalších
slovenských spolkov knihu predstavili
autori, J. E. Peter Weiss, veľvyslanec SR
a český historik profesor Jan Rychlík.
Vo vojenskom kostole Sv. Jána
Nepomuckého v Prahe na Hradčanoch
sa 18. januára 2019 z podnetu
Spoločnosti M.R. Štefánika konala
zádušná Sv. omša k ucteniu pamiatky
štyridsiatich dvoch slovenských vojakov
a pracovníkov Ministerstva obrany SR,
ktorí pred trinástymi rokmi tragicky
zahynuli pri páde vojenského lietadla
AN-24, neďaleko maďarskej obce
Hejce počas návratu z operácie KFOR
v Kosove. Nad spomienkovým podujatím
prevzal záštitu slovenský veľvyslanec
v Prahe J.E. Peter Weiss a celebroval ju
hlavný kaplán Armády Českej republiky
pluk. Mgr. Jaroslav Kníchal.
Pietne zhromaždenie pri príležitosti
167. výročia smrti Jána Kollára,
básnika, jazykovedca a evanjelického
duchovného sa konalo 24. januára 2019
pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch.
Zorganizovala ho Spoločnosť Jána
Kollára, Slovenský zbor ECAV v Prahe
a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Zhromaždenia sa zúčastnil aj veľvyslanec
SR J. E. Peter Weiss a konzulka Zuzana
Warderová; úryvky zo Slávy dcéry
predniesol Viliam Paulíny, o Kollárovi
prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ
Vojtech Čelko, pomodlil sa biskup
ECAV a zborový farár Slovenského
zboru ECAV Marián Čop, spomienku
moderovala tajomníčka Spoločnosti
Jána Kollára Janka Haluková. Prítomní
si tiež pripomenuli Blaženku Urbanovú
a Vojtecha Vecána, členov Slovenského
zboru ECAV,Spoločností Jána Kollára
a M. R. Štefánika.

klubu
a
šéfredaktorka
Dotykov
Naďa Vokušová, členka Komisie pre
menšiny pri Magistráte hl. m. Prahy
Magdaléna
Rychlíková,
predseda
Spoločnosti Jána Kollára Pavel Číčel
a predstaviteľ Obce Slovákov Jaromír
Slušný. Na úvod predniesol PhDr. Milan
Pehr prednášku „Dočasné Národné
zhromaždenie
1945-1946.“Prednášku
uviedol a prednášajúceho predstavil
V. Čelko, po nej nasledovala krátka
diskusia. Členovia Spoločnosti dostali
dopredu elektronickou formou Správu
o činnosti za uplynulý rok, ktorú pripravil
predseda V. Čelko a výbor Spoločnosti.
Vojtech Čelko pripomenul hlavné
udalosti a podujatia, ktoré Spoločnosť
pripravila: prednášky, prezentácie nových
publikácii, položenie kvetov k soche
M. R. Štefánika na Petříne a ďalšie.
Správa vyzdvihla dobrú spoluprácu
s
ďalšími
slovenskými
spolkami
v Prahe: so Slovensko–českým klubom,
Obcou Slovákov v Českej republike,
Kollárovou spoločnosťou, Historickou
skupinou účastníkov SNP a Slovenským
zborom ECAV. Pokračuje aj spolupráca
s
Masarykovým
demokratickým
hnutím a Masarykovou spoločnosťou
- navzájom sa informujeme o svojich
akciách a zúčastňujeme sa ich. Veľmi
dôležitá je aj spolupráca so slovenskou
Spoločnosťou M. R. Štefánika, v ich
časopise Bradlo pravidelne uverejňujeme
informácie o našich podujatiach. Ďalej
bola prednesená správa o hospodárení,
správa revízora a návrh programu na
rok 2019. Všetky tieto dokumenty boli
jednomyseľne prijaté. Valné zhromaždenie
bolo ukončené neformálnou diskusiou
a čašou vína.

Ďalším zaujímavým podujatím, na
ktorom sa podieľala Spoločnosť M. R.
Štefánika, bola 28. marca prezentácia
knihy
„Generál
M.
R.
Štefánik
„slovenskej scenáristky a režisérky
Marianny Čengel Solčanskej. Knihu
predstavili predseda Spoločnosti MRŠ
PhDr. Vojtech Čelko a prof. PhDr. Tibor
Žilka, DrSc. Na organizácii sa ďalej
podieľali Slovenský dom v Prahe,
Klub nezávislých spisovateľov, Ústav
stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ
Valné zhromaždenie Spoločnosti M. UKF v Nitre a Slovanský ústav Akadémie
R. Štefánika v Prahe sa konalo 27. vied v Prahe.
marca a zúčastnilo sa ho 15 členov a 6
V predvečer 100. výročia tragického
hostí, medzi nimi veľvyslanec SR v Prahe
J.E. Peter Weiss, riaditeľ Slovenského úmrtia Milana Rastislava Štefánika sa
domu a predseda Svetového združenia dopoludnia 3. mája konal pietny akt
Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, a zahájenie exteriérovej výstavy Milan
predsedníčka
Slovensko-českého Rastislav Štefánik – Život legendy.

Podujatie pripravila Mestská časť Prahy
5 na Štefánikovej ulici, kde je sídlo
radnice a pamätná tabuľa venovaná
MRŠ. Výstavu pripravil Masarykov ústav
a Archív Akadémie vied ČR a zúčastnili sa
ho v hojnom počte členovia Spoločnosti
MRŠ.
Ďalší pietny akt sa konal tiež 3. mája
odpoludnia na Petříne pri soche MRŠ
a organizovala ho Československá obec
legionárska, Armáda ČR a Spoločnosť M.
R. Štefánika. Vence k soche MRŠ položili
zástupcovia
Československej
obce
legionárskej, Armády ČR, veľvyslanec
SR J.E. Peter Weiss, predstavitelia
Parlamentu ČR, predseda Spoločnosti
MRŠ
Vojtech
Čelko,
zástupcovia
Spoločnosti Jána Kollára, biskup ECAV
Marián Čop, zástupcovia Masarykovho
demokratického hnutia, Masarykovej
spoločnosti a predstavitelia slovenských
spolkov v Prahe. Medzi rečníkmi bol
aj predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech
Čelko.
Na M. R.
Štefánika sa
spomínalo
aj 18. mája
2 0 1 9 v
Mělníku, kde
bola za účasti
veľvyslanca
J. E. Petra
Weissa
na
Husovom
d o m e
odhalená
p a m ä t n á
t a b u ľ a
venovaná M.
R. Štefánikovi.
Milú slávnosť
zorganizovalo
mesto Mělník,
Komunitní
c e n t r u m
Husův
dům,
Českobratská
c í r k e v
evangelická
a S MRŠ v Autori pamätnej tabule:
Jaromír Slabý a Aleš Svojtka
Prahe.
Na
programe
bola
prednáška
PhDr.
Vojtecha
Čelka,
predsedu
Spoločnosti M. R. Štefánika, „M. R.
Štefánik a dnešok“ a zahájenie výstavy
„Doba M.R.Štefánika,“ ktorú pripravila
Jiřina
Kasáčková,
členka
výboru
Spoločnosti M.R.Štefánika…
Zuzana Bukovská
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Našli sme na internete - prečítali sme za vás – Našli sme
MMM (MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU)
ALEBO ČO MOŽNO O MARATÓNE NEVIETE…
Bolo leto roku 1924, keď Vojtech Braun Bukovský, košický
športový nadšenec, organizátor i novinár v jednej osobe navštívil
olympijské hry v Paríži. Nadšenie, s akým sa vrátil domov sa
pretavilo do rozhodnutia zorganizovať maratónsky beh, keďže
práve táto disciplína ho v Paríži najviac očarila. Uplynulo iba pár
týždňov a 28. októbra, v deň 6. výročia vzniku Československa,
sa 8 odvážlivcov postavilo na štart pod zrúcaninou Turnianskeho
hradu, aby sa vydali smerom do Košíc, v ústrety vtedy ešte netušenému dobrodružstvu. Košický maratón sa až do prelomu
štyridsiatych a päťdesiatych rokov bežal pravidelne v Deň
republiky, teda 28. októbra.
Aj košický maratón má svoje osmičkové míľniky…
–

–

–

V r. 1928 sa zakladateľ košického maratónu Vojtech Braun
alias Vojtech Bukovský stal rozhodcom maratónu na olympijských hrách v Amsterdame ako prvý Slovák v histórii. IAAF
ho nominovala, keď mal len 33 rokov. Bol rozhodcom aj na
ME 1938 a po návrate z Paríža nadšene informoval, že získal
prísľub štartu bežcov z rekordných 16 krajín na 15.ročníku
plánovanom na 20.výročie vzniku Československa 28.októbra. Vidina najlepšie obsadeného maratónu sa však zrútila,
lebo politici tzv. Mníchovskou dohodou spôsobili, že veľký
kus Slovenska, vrátane Košíc by mal pripadnúť Maďarsku.
Braun s ťažkým srdcom vydal pokyn rozposlať všetkým prihláseným telegramy o odvolaní maratónu.
Diera v histórii behov hrozila aj pred 50 rokmi v r. 1968 – vpád
vojsk Varšavskej zmluvy znemožnil štart zahraničných bežcov. Po dlhom váhaní padlo rozhodnutie usporiadať maratón aspoň pre domácich vytrvalcov. Bol manifestáciou súdržnosti dvoch národov. Na štadióne duo Anton Javorka
a Karol Cviček dobehli spoločne plece pri pleci na treťom
mieste. Prvý raz aj naposledy sa na pódium postavili štyria
bežci. „Spontánne nám to napadlo tesne pred cieľom pod
dojmom jedinečnej atmosféry a boli sme radi, že obecenstvo
i hlásateľ to pochopili tak, ako sme to mysleli – ako prejav súdržnosti dvoch národov vo chvíli ohrozenia, vysvetľoval Piešťanec Javorka, trojnásobný maratónsky majster Slovenska,
neskôr spoluiniciátor bežeckého boomu na Slovensku.
Maratón ako jediná atletická disciplína nesie v názve mesto.
Lokalitu svojho zrodu aj štartu premiéry (1896), ktorá mala
cieľ v Aténach. Najstarší maratón vo svete, bostonský, ostal
verný trati typu z bodu A do bodu B od roku 1897 až dodnes.
Košický maratón (od r. 1924) patril do kategórie obrátkových
maratónov – posledný raz sa na legendárnej trati z Košíc do
Sene a späť bežalo v roku 1988. Potom sa bežal každý rok
už len mestský okruh, ktorý ako sa časom ukázalo bol správnym rozhodnutím.
Zdroj: knižné publikácie o košickom maratóne,
internetová stránka, spracovala D. Hricová
1. ČESKO – SLOVENSKÝ SPOLOK

Odkaz stého výročia vzniku Československej republiky a dlhoročnú spoluprácu oboch republík bude niesť 1.Česko -slovenský spolok 2018. Pri príležitosti okrúhleho výročía oficiálne
vznikol v najmladšom meste ČSR, v Partizánskom v októbri
2018. „Organizácia má za cieľ podporovať česko-slovenskú
vzájomnosť, rozvíjať dobré vzťahy a uchovávať a rozvíjať tradíciu
úcty k práci našich predkov…povedal primátor Partizánskeho
Jozef Božík. Jedným z prvých krokov bude organizovanie vedo-

mostných súťaží, venovaných histórii Československa pre žiakov rôznych typov škôl. Prvá pobočka v podobe klubu vznikla
v Benešove pri Prahe.
Atonaf je Asociácia osôb, ktoré prispeli k rozvoju frankofónie,
podieľali sa na propagovaní Francúzska v SR a boli za svoju činnosť dekorovaní francúzskou vládou rôznymi stupňami štátneho
vyznamenania. Ide o občanov Slovenska a Francúzska, ktorí žijú
a pôsobia na Slovensku. Členovia združenia Atonaf každoročne požiadajú o prijatie niektoré z miest Slovenska, s cieľom poznávať po všetkých stránkach regióny SR. Navštívili napr. mesto
Kežmarok či Brezno. Prezidentom Atonaf-u je Milan Kňažko.
Turčianska knižnica v Martine 7. decembra 2018 za účasti
autorov uviedla do života dlho očakávanú publikáciu autorov
Miroslav Tuma-Ivana Poláková „Štátny ústav pre zveľaďovanie
živností v Martine“. Pri prezentácii odzneli spomienky niektorých
osobností a historikov, ktorí priblížili okolnosti vzniku, rozvoja
a zániku tejto inštitúcie. V Ústave sídlila aj prvá Slovenská vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika.
V júni 2018 na spomienkovom podujatí ako súčasti stretnutia
prezidentov krajín Bukureštskej deviatky vo Varšave prezident
SR Andrej Kiska odovzdal v Belvederskom paláci poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi dar – list generála Milana Rastislava Štefánika z roku 1919, v ktorom generál písal o vzájomnom
spojenectve národov voči vonkajším hrozbám. Prezident SR list
odovzdal pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Poľska.
ZAUJÍMAVÝ ŽIVOT
JÁNA SLEZÁKA ZO STAREJ TUREJ
(pokračovanie)
Ján Slezák sa narodil 18. apríla 1896 v rodine obchodníka
so zmiešaným tovarom ako tretie dieťa. Otec Šimon zomrel ako
48-ročný, keď mal Ján 7 rokov. Matka mala na starosti päť detí,
najmladšia Ľudmila mala iba dva, najstarší Štefan 14 rokov. Rozvetvená rodina Slezákovcov si vzájomne pomáhala. Janko chcel
študovať, ale rodina si mohla dovoliť financovať na štúdiách len
staršieho brata, on musel do učenia. Po vychodení základnej
školy v Starej Turej rok pracoval v miestnom záhradníctve, ako
12-ročný išiel do učenia do plzenskej Škodovky, ktorú mu vybavil učiteľ Pavlovič. V práci najprv čistil stroje, potom sa ich
učil obsluhovať. Neskôr prešiel na výrobu malých zbraní, čo
mu v Spojených štátoch predurčila budúcnosť. Ako učeň pracoval za jedlo a ubytovanie, bez nároku na mzdu. V plzenskej
Škodovke sa zoznámil s o 4 roky starším Josipom Brozom. V 15tich rokoch už ako vyučený strojný zámočník nastúpil do práce
vo viedenskej továrni na náradie, vstúpil do odborov – ani nie tak
kvôli odborom, ale viedenské odbory mali dobrú knižnicu, ktorá
mladému mužovi dala veľa. Cítil, že mu chýba vyššie vzdelanie –
kompenzoval to intenzívnym samovzdelávaním. Kniha prezidenta USA W. Wilsona „Nová sloboda“ mu poskytla údaje o USA –
systéme vlády i ekonomike. Vtedy sa zrodila túžba cestovať za
„veľkú mláku.“ Brat Štefan medzitým vyštudoval učiteľský ústav
v Soproni, stal sa učiteľom v Holíči – ale prišla prvá svetová vojna
a musel narukovať.
Ján si našiel prácu v Holandsku – od priateľov si požičal 75
dolárov na lodný lístok – do USA však prišiel len s 5 dolármi vo
vrecku a za ne sa dostal do Chicaga a zamestnal sa u predavača
teplých žemlí, kde sa mal kráľovsky: čo cez deň nepredal, večer
mohol zjesť. Napriek tomu začiatky boli ťažké. Najpr nastúpil do
továrničky v meste Racine, kde pracoval za mzdu 15 centov na
hodinu. Učil sa po anglicky, vzdelanie dopĺňal vo večernej škole.
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Prihlásil sa do zbrojovky Rock Island Arsenal, kde sa mu znalosti
zo Škodovky zišli.
V apríli 1917 sa vo Washingtone stretol s M. R. Štefánikom,
ktorý pricestoval do USA robiť nábor dobrovoľníkov do armády
medzi krajanmi – podľa istých údajov mu tlmočil. (Nábor mohol robiť len medzi krajanmi, ktorí nepodliehali americkej brannej
povinnosti, ktorí ako nevojaci museli najprv absolvovať krátky
vojenský výcvik v Stanforde.) Slezák narukoval do armády USA –
jeho brat Štefan bol v radoch c.k. armády (dostal sa na východný
front a koncom vojny slúžil už v československých légiách na
Sibíri, odkiaľ sa vrátil ako nadporučík a stal sa neskôr žandárom).
Ján sa vrátil ako seržant, pracoval v zbrojnom priemysle a prihlásil sa na Wisconsinskú univerzitu v Madisone, ktorú úspešne absolvoval ako 23-ročný v roku 1923. Ako inžinier nastúpil do firmy
Western Electric v Chicagu. Zoznámil sa s Dorothy Goodwillovou
a v roku 1926 sa oženil. V roku 1930 sa stal inžinierom v podniku
Turner Brass Works v Illinois – o 20 rokov bol už prezidentom
tejto spoločnosti. Zároveň konal službu výzbrojného dôstojníka
v Organizovanej zálohe, ktorá pôsobila popri pravidelnej armáde
a Národnej garde. Keď sa USA zapojili do vojny pri Pearl Harbore, major Slezák vstúpil do služieb Pentagonu – pracoval vo
Výbore pre zásobovanie armády a námorníctva muníciou. (V tom

čase brat Štefan bojoval v SNP v západnej časti Slovenského
Rudohoria). Ján – John po skončení vojny pôsobil v zbrojnom
priemysle TBW, Bell Telephone – zároveň zastával vysoké poradcovské posty v armáde. S manželkou a dvomi dcérami žil
v Sycamore. Pri preberaní Washingtonskej ceny v roku 1964
povedal: „Človek, nech je to ktokoľvek a nech je kdekoľvek
dokáže omnoho viac, než má možnosť dokázať.“ V roku 1953
sa stal námestníkom ministra obrany a v tej pozícii mal na starosti vyzbrojovanie armády. Podľa amerického novinára bol Slezák magnetickou osobnosťou s príjemnou povahou a hlasom.
O 3 roky bol už riaditeľom Asociácie americkej armády, o dva
roky neskôr splnomocnencom Inštitútu pre americkú stratégiu –
skrátka pracoval vo vojenskej diplomacii. V roku 1975 ho povýšili
do hodnosti generála.
Do rodného mesta, Starej Turej zavítal v roku 1966 a potom
ešte párkrát. V roku 1970 bol na Bradle položiť kyticu na hrob
M. R. Štefánika – na čo potreboval špeciálne povolenie úradov.
John Slezák zomrel 14. apríla 1984 v Sycamore, pochovaný je
na Arlingtonskom národnom cintoríne po boku amerických prezidentov. Asociácia americkej armády udeľuje dodnes cenu vojenskej cti Colonel John Slezak Award.

KLUBOVÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Určite treba predostrieť pred vymenovaním aktívnej činnosti Klubov S MRŠ
na Slovensku, že v každom jednom
meste sa uskutočnilo slávnostné podujatie spojené s kladením kytíc a vencov
k bustám a pomníkom M. R. Štefánika a za zmienku stojí aj skutočnosť, že
Kluby v zastúpení viacerými členmi (niekde aj plným autobusom) sa zúčastnili
celoslovenských slávnostných podujatí
v Košariskách a Brezovej pod Bradlom,
takisto na Festivale letectva na Letisku
v Piešťanoch.
BREZNO
Súčasťou mestských osláv 100. výročia vzniku prvej ČSR bolo pred tradičným aktom kladenia vencov k Pomníku M. R. Štefánika odhalenie busty
generála M. R. Štefánika, ktoré sa
uskutočnilo v areáli Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EGB
v Brezne. „V kronike sa našiel záznam,
že 4. 5. 1920 bola na území školy za-

Logo breznianskeho klubu SMRŠ

sadená lipa pri príležitosti 1. výročia
tragickej smrti MRŠ.Tá lipa tu „sedí“
dodnes a pod ním sme odhalili bustu
generálovi,“ uviedol riaditeľ školy Tibor Surový, ktorý spolu s výtvarnikom
Františkom Rothom sa podieľal na novom pamätníku v areáli školy.
Členovia klubu sa zúčastnili besedy
s Jozefom Banášom o jeho knihe Prebijem sa!
BREZOVÁ POD BRADLOM
Pri príležitosti 100. výročia v založenia Meštianskej školy v Brezovej pod
Bradlom sa uskutočnilo stretnutie
v Národnom dome Štefánikovom. Na
programe bola beseda s Petrom Uhlíkom a Matúšom Valihorom, sledovanie
videoukážok ako aj fotografií z čias,
ktoré si pamätali bývalí žiaci školy.
Pri príležitosti 170. narodenín sa uskutočnila vo februári beseda s Alžbetou Fedorovou o Pavlovi Országhovi
Hviezdoslavovi, básnikovi, prekladateľovi, spisovateľovi a právnikovi, ako aj
zakladateľovi Revolučného Národného
Zhromaždenia.
K 100. výročiu tragickej smrti M. R.
Štefánika bolo v ND audiovizuálne spomínanie.
V apríli uskutočnili členovia klubu celodenný výlet na horu Radhošť a do Rožnova pod Radhoštěm.

Pluhárová pri svojom životnom jubileu
vystavovala svoje diela – obrazy v LÚ
Diamant v Dudinciach. Obrazy prezentovali jej tvorbu v troch cykloch: Kvety – pri ich maľovaní oddychuje, hľadá
krásu v prírode, hrá sa s farbami, Hontianske Moravce – pri potulkách okolo
dediny hľadá zaujímavé zákutia v zdanlivo obyčajnej krajine. Obrazy sú maľované suchým pastelom. Tretí cyklusmaľba, kombinovaná s paličkovanou
čipkou je ostatná časť jej tvorby. Prvky
prírody spája opäť s tradíciou a hľadá
súvislosti. Zaujímavá výstava mala veľký úspech. Ďalším zo zámerov klubu je
vysadenie Ruže Štefánik na mieste dohovoru s primátorom mesta.

KOŠICE
1./ V dňoch 10. 09. – 30. 11. 2018 sa
už tradične ako každý rok, konali DNI
ČESKEJ KULTÚRY 2018. Súčasťou
tohto podujatia je množstvo výstav,
koncertov, besied a milých stretnutí.
Tento ročník sa niesol v znamení 100.
výročia vzniku Československa. Záujemcov o tuto tému aj z našich radov
bolo mnoho. Mali možnosť navštíviť výstavu „T. G. Masaryk ve fotografii“, „25
let spolu“, „100 let Československa
v postovní známce“, ale tiež slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa. Neoddeliteľnou súčasťou
tohto podujatia je česko-slovenské
DUDINCE
stretnutie.
Členka klubu S MRŠ Mgr. Judita 2./ V piatok 26. 10. 2018 sa kona-
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la Vzpomínka na 100. výročí vzniku
ČSR. Po odznení českej a slovenskej
hymny, položili veniec k pamätníku
TGM a MRŠ okrem Českého spolku
aj kancelária prezidenta Slovenskej republiky, zástupca mesta Košice a Spoločnosť M. R. Štefánika. Po stretnutí
pokračovali neutíchajúce rozhovory
medzi českými a slovenskými priateľmi.
Táto téma v nás rezonuje - zas a znova
sa presviedčame, že rozdelenie dvoch
bratských krajín nemuselo nastať, že
išlo len o politické rozhodnutie.
3./ V Giraltovciach sa dňa 26. 10. 2018
pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa konalo slávnostné odhalenie tabule československej štátnosti,
ktorú vrátili na jej pôvodné miesto osadenia k bývalému mestskému úradu.
Súčasťou podujatia bola slávnostná
akadémia detí miestnych škôl. Pozvanie na podujatie prijali aj naši členovia
Pavol Bakalar, Ján Štefanišin a Jozef
Kriško, ktorí si uctili pamiatku položením venca.
4./ 09. 11.2018 si členovia dvoch
miestnych odborov Matice slovenskej
v Košiciach spolu s členmi klubu SMRŠ
Košice, pripomenuli 100. výročie založenia Československa položením venca k pamätníku TGM a MRŠ. Krátky príhovor predniesol riaditeľ Domu Matice
slovenskej v Košiciach Michal Matečka. Stretnutie bolo obohatené výberom
piesní speváckeho zboru Matičiarky
pod vedením Emílie Nôtovej. Po slovenskej a matičnej hymne nasledovala
obľúbená pieseň M. R. Štefánika Keby
som bol vtáčkom a ďalšie krásne slovenské piesne.
5./ S Košiciach sme si 11. 11. 2018
pietnou spomienkou na Verejnom cintoríne pripomenuli Medzinárodný deň
veteránov.
6./ 22. 02.2019 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom
„Slovensko a prvá svetová vojna“,
ktorú organizoval Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci so Štátnou
vedeckou knižnicou v Košiciach. Medzi
účastníkmi, boli aj členovia košického
klubu.
7./ 21.–22. 02. 2019 sa vo Východoslovenskom múzeu konalo podujatie pod
názvom „So Štefánikom v oblakoch“,
na ktorom si deti z drevených paličiek
mohli vyrobiť model lietadielka Caproni, na ktorom M. R. Štefánik absolvoval svoj posledný let a tiež porozprávať
sa o jeho živote. Deti všeličo vedeli
o Štefánikovi, no nerozumeli, ako je
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možné, že lietadlo havarovalo, aj keď
malo dvoch pilotov a ešte aj servisného
technika.
8./ Slovenský letecký zväz gen. M. R.
Štefánika v spolupráci s Model klubom VSŽ Košice a Ministerstvom
obrany SR pripravilo výstavu pod názvom „Armádny svet modelov“. Výstava zahŕňa rôzne druhy leteckých,
lodných, raketových, automobilových
a plastikových modelov a bola inštalovaná v objekte Šrobárových kasární na
Komenského ulici v Košiciach (bývalá
kadetka). Výstava leteckých modelov
bola otvorená pri príležitosti Dňa ústavy
01. 09. 2018. Naši členovia si výstavu
pozreli 04. 03. 2019.
9./ SMRŠ klub Košice zorganizoval
21. 04. 2019 športovo-kultúrne podujatie pod názvom Štefánik 100. Viac ako
150 bežcov sa stretlo na Jahodnej pri
Košiciach, aby si uctili pamiatku Štefánika dnes tak populárnou činnosťou
a to behom alebo prechádzkou
v lese. Bežci mali
možnosť vybrať si
z troch disciplín.
Beh na 17 km,
beh 8,5 km a prechádzku Nordic
walking
3 km.
Každý účastník
dostal v cieli pamätnú
medailu
s
podobizňou
Štefánika,
odznak s portrétom
Štefánika, technickú čelenku a letáčik
o histórii stavby lesnej cesty, po ktorej
sa behalo. Stavali ju totiž Židia a bola
dokončená a skolaudovaná v októbri
1944, keď už bolo po deportácii Židov
v Košiciach a zachránilo sa len tých
približne 600, ktorí cestu stavali. Keďže tento rok si pripomíname 75. výročie tejto udalosti a chceli sme byť aj tak
trochu edukatívnym podujatím, vydali
sme o tom článok. Pretože okolo „Starej Židovky“ (lesná cesta stavaná Židmi
z vojenského výcvikového strediska)
bolo veľa nepresných informácií, náš
člen JUDr. Pavol Burák – nezávislý bádateľ a dokumentarista, milovník histórie sa tejto téme venoval a na mieste
preveril všetky dostupné informácie.
10./ Pavol Burák sa k téme Deportácie
Židov vrátil opätovne na prednáške pre
dejepisný spolok 28. 05. 2019 v Košiciach. Záujemcom o túto tému objasnil
všetky fakty, pretože mnoho starých

Košičanov nemá spomienky na túto
udalosť ani sprostredkované. Transport Židov v Košiciach prebiehal od
16. 05. 1944 a skončil 02. 06. 1944.
11./ 30. 04. 2019 Klub vojenskej histórie Beskydy predstavil zborník pod názvom „Slovensko a prvá svetová vojna
I.“ Publikácia obsahuje 21 odborných
príspevkov od autorov zo Slovenska,
Maďarska, Poľska, Českej republiky
a Ukrajiny, ktoré odzneli na vedeckej
konferencii v Košiciach v roku 2018 venovanej tematike prvej svetovej vojny.
Medzi prednášateľmi na tejto konferencii bol aj náš člen PhDr. Ferdinand
Vrábel.
12./ 04. 05. 2019 sa pri buste Štefánika a Masaryka v Košiciach, konala
spomienka pri príležitosti 100.výročia
úmrtia Štefánika. Naša členka Judita
Visokaiová venovala klubu portrét Štefánika – kresbu.
13. 15. 05. 2019 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
v spolupráci s klubom SMRŠ Košice,
konala vernisáž výstavy o M. R. Štefánikovi. Úvodné slovo mal PhDr. Ferdinand Vrábel a vďaka otázkam diskutujúcich sa z úvodného slova stala
hodinová prednáška na tému výsostne
aktuálnu. Informácie o M. R. Štefánikovi boli doplnené pozoruhodnou starou
literatúrou spred druhej svetovej vojny
a tiež modelom lietadla Caproni, ktorého autorom je šéf modelárskeho klubu
v Ružomberku pán Bohuslav Haluška.
Model lietadla sa v Košiciach dlho nezdržal. Po dvoch týždňoch už letel na
ďalšiu výstavu do Bratislavy. Výstavný
materiál zapožičali aj členovia klubu
Košice.
14./ 24. 05. 2019 sa v priestoroch
sály ECAV v Košiciach, konalo klubové stretnutie členov Spoločnosti MRŠ.
Po úvodnej básni „Smútočný odkaz
do Paríža“ od Martina Rázusa, ktorú
predniesla pani Evka Gundová, sme
sa už započúvali do slov profesorky
Dagmar Inštitorisovej, ktorá nám porozprávala o svojej novej knihe „Milan
Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách“. Bolo
nesporne zaujímavé sledovať putovanie hĺbavého človeka po archívoch na
Slovensku a v Čechách a zistiť – čo
možno nebolo tak neočakávané, že
medzi obdobiami tvorby a netvorby
o tak významnej osobnosti našich dejín, boli desiatky rokov prázdne stránky,
bez zmienky o tvorcovi Československa… čo je však zaujímavé, s menom
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Štefánika je zviazané aj jedno veľmi
významné prvenstvo v ochotníckom
divadle. V roku 1928 bol pod názvom
Dramatický krúžok Štefánika Bratislava
založený slovenský divadelný spolok.
Súbor tým, že od roku 1930 pravidelne účinkoval s významným slovenským
režisérom Andrejom Bagarom v rozhlase, bol vlastne aj prvou rozhlasovou
hereckou družinou. V súbore neskôr
pôsobilo niekoľko významných budúcich divadelných profesionálov – hercov ako Vladimír Durdík st., Ctibor Filčík, Ladislav Chudík – ktorý bol okrem
iného čestným členom SMRŠ. Na záver stretnutia sa naši členovia potešili
knižkou s osobným venovaním autorky.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
2. mája 2019 sa uskutočnila beseda
s Dr. Dušanom Kováčom na tému „Štefánik a jeho úloha v zahraničnom odboji
v rokoch 1914 – 1918“.
3. mája 2019 sa uskutočnila pietna spomienka v aule AOS pri príležitosti 100.
výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.
NITRA
Členovia Klubu S MRŠ zorganizovali
stretnutia s autormi kníh o M.R.Štefánikovi s Mariannou Čengel Solčanskou a Jozefom Banášom. Súčasťou
programu v prvom polroku 2019 bol
aj program „Nezabudnime na hrdinu“,
v ktorom o svojej práci, výskume, filmoch a M. R. Štefánikovi vôbec hovoril Pavol Kanis. Spoločným podujatím
bolo aj položenie kytíc k soche M. R.
Štefánika na Letisku v Nitre.
PIEŠŤANY
Seniorsky parlament mesta Piešťany
nadviazal s Klubom S MRŠ i ďalšími kultúrno-vzdelávacími organizáciami dobrú spoluprácu a tak 25. októbra 2018
v spolupráci PIC, K SMRŠ a Mestská
knižnica zrealizovali prezentáciu „100
rokov od vzniku Československej republiky – M. R. Štefánik a jeho zásluhy“
s podtitulom Cesty a osobnosti československej štátnosti. Zaujímavé informácie sprostredkovali gen. Svetozár
Naďovič a historik Michal Macháček.
Členovia Klubu SMRŠ a sympatizanti
spolu s predstaviteľmi mesta Piešťany položili kyticu kvetov k reliéfu M. R.
Štefánika pri Balneologickom múzeu.
PRIEVIDZA
Vláda SR vyhlásila rok 2019 za Rok
Milana Rastislava Štefánika. Celá naša
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spoločnosť tým vzdáva hold jednej z
najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň tým
pripomína 100. výročie Štefánikovej
tragickej smrti. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v tomto rámci pripravila
prednášky pod názvom Tri pohľady venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Vedenie HNK a pani Anežka Šenitková v spolupráci s Klubom SMRŠ
v Prievidzi oslovili troch prednášateľov,
ktorí sa životu a dielu M. R. Štefánika
venujú.
Historik a právnik PhDr. Mgr. Pavol
Kanis,
CSc.
vystúpil v HNK
16. apríla 2019
dvakrát. Predpoludním
pre
študentov Gymnázia
V.B.N.
a ďalších poslucháčov z radov dospelých
a členov Klubu
SMRŠ postavil prednášku na desiatich bodoch – dôvodoch, pre ktoré by
mal byť MRŠ víťazom ankety Najväčší
Slovák. V závere premietol časť svojho
dokumentárneho filmu Príbeh hrdinu.
Vlasť (2010), kde nabúrava tradovanú
teóriu o údajnej samovražde Štefánika
alebo jeho zostrelení. Súčasťou filmu je
simulácia letu, ktorá bola vypracovaná
odborníkmi na základe všetkých dostupných technických informácií o riadení lietadla typu Caproni a o poveternostných podmienkach v čase príletu
dňa 4.5.1919.
Druhá prednáška bola úplne odlišná, P.
Kanis sa pomerne podrobne zaoberal
zložitými aspektmi medzinárodnej politiky, siete komplikovaných politicko-vojenských vzťahov, v ktorých pôsobil
MRŠ a vrcholom jeho diplomatického
úsilia – podpísaním prvého medzinárodného aktu, ktorým sa uznala československá štátna identita.
30. apríla 2019 prednášala v HNK Mgr.
Mária Gallová, členka SR Spoločnosti
MRŠ, šéfredaktorka časopisu
BRADLO a autorka publikácie
Posol hviezdnych diaľav II.
Poslucháčom
predstavila
M.R.Štefánika
ako osobnosť
mimoriadneho

formátu a kľúčové etapy jeho života
s tým, že priebežne zdôrazňovala vplyv
doby a prostredia, v ktorom žil, na jeho
celkový vývoj. V prednáške uviedla viacero detailov, ktoré sú výsledkom jej
vlastného bádania a výskumu.
6. mája 2019
prednášal doc.
PhDr.
Ivan
Mrva,
CSc.,
riaditeľ Slovenského
historického ústavu
Matice slovenskej a pedagóg
Univerzity
sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, autor mnohých publikácií
o dejinách Slovenska a Slovákov. Vo
svojej prednáške zhodnotil život a historickú úlohu M. R. Štefánika v slovenských a česko-slovenských dejinách,
jeho zásadné pôsobenie pri formovaní
zahraničného odboja a koncepcie vytvorenia vlastných ozbrojených síl ako
nevyhnutného predpokladu na vybojovanie samostatnosti. Vyjadril svoj názor
aj na jednu z verzií tragického skonu
MRŠ.
Vďaka uvedeným trom prednášateľom
sa gymnazisti dozvedeli veľa nových
faktov, ktoré im isto pomôžu vytvoriť
si náležitý obraz M. R. Štefánika. Starší poslucháči a členovia Klubu SMRŠ
konštatovali, že napriek tomu, aj keď
majú veľa vedomostí o našom hrdinovi, nadobudli nové zaujímavé poznatky
zo života a činnosti Milana Rastislava
Štefánika.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
22. novembra 2018 sa zúčastnili študenti z gymnázia na medzinárodnom
finále XXVII. ročnika dejepisnej vedomostnej súťaže gymnazistov Českej
a Slovenskej republiky s názvom Rok
naděje a léta zklamáni (1968–77).
Súčasťou práce Klubu bola aj účasť pri
kladení vencov a kytíc v Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch, príprava
výstavy v Múzeu Spiša ako aj dielčie
prednášky o živote a diele M. R. Štefánika.
TRENČIANSKE TEPLICE
Najmladší klub Spoločnosti M.R.Štefánika v priebehu 2. štvrťroka 2019 sa zameral na prednáškovú činnosť v meste
a okolí, nadviazal spoluprácu s miestnou televíziou kvôli lepšej propagácii
svojej práce najmä medzi verejnosťou
a mládežou.
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Cesty Spoločnosti M. R. Štefánika po Európe
Po stopách
Milana Rastislava Štefánika
v Ríme
Klub Spoločnosti M. R.
Štefánika v Nitre zorganizoval
v novembri 2018 spomienkový a poznávací zájazd do Ríma
s cieľom navštíviť miesta, po
ktorých chodil a rozvíjal s mimoriadnymi úspechmi svoju diplomatickú a vojenskú misiu M. R.
Štefánik, výsledkom ktorej bol
vznik spoločného štátu Čechov
a Slovákov, ako aj vytvorenie
československých légií. Chodili
sme však aj po miestach, ktoré boli svedkami jeho krásneho
vzťahu k markíze Giuliane Benzoni.
Myšlienka
zorganizovať
v tomto duchu zájazd vznikla
v našom klube po prednáške
Dušana Podhorského, v ktorej spomenul veľkolepý akt
odovzdávania bojovej zástavy
česko-slovenskej armády v Taliansku do rúk M.R.Štefánika
predsedom vlády Orlandom
na pamätníku Viktora Emanuela II. Stalo sa tak 24.mája 1918.
Z hľadiska výberu miesta sa tomuto aktu zo strany Talianskej
vlády dostalo tej najväčšej pocty, aj keď po pravde treba uviesť,
že nemalú zásluhu na tom mal
vtedy plukovník Štefánik.
Naše prvé kroky viedli k impozantnému pamätníku Viktora
Emanuela II., nachádzajúcemu
sa na Benátskom námestí, kde
sme si pod sochou významného talianskeho kráľa zjednotiteľa zaspomínali na nášho hrdinu – veľkého Slováka a prečítali
sme aj jeho reč, ktorú pri tejto
príležitosti predniesol v Domus
Augustea na slávnosti, usporiadanej Talianskou vládou. Je
len samozrejmosťou, že sme sa
zastavili aj pri tejto antickej pamiatke a živo sme si predstavili
ako M. R. Štefánik predniesol
svoju nezabudnuteľnú reč.
Z tohto miesta naše kroky
viedli k pamätnej tabuli umiestnenej v roku 2002 na mohutnom
priečelí poisťovne Generali. Poisťovňa bola rovnako postavená
na Benátskom námestí v roku
1905, na mieste, kde predtým
stál dom L. Michellangela v bezprostrednej blízkosti Fórum Romanum a Traianovho obelisku
a nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Pamätníka Viktora
Emanuela II. Práve to bol dô-

vod, prečo Slovenská republika
v roku 2002 po dohode s poisťovňou Generali umiestnila na
impozantnom priečelí pamätnú
tabuľu, ako spomienku na slávnostný akt z mája 1918. Pamätná tabuľa bola inaugurovaná
expremiérom, M. Dzurindom
v roku 2002. S predstaviteľmi
poisťovne na čele s Dr. Polidori
sme v najhistorickejšom centre
Ríma spomínali na nášho rodáka a veľkého bojovníka, na jeho
zásluhy pri vzniku Česko-Slovenska. Pri tejto pamätnej tabuli
predseda nitrianskeho klubu
Ing. Ján Tancík vystúpil s príhovorom. Naši hostitelia sa zaujímali o poslanie klubu, jeho sú-

podpísaná predsedom vlády
Talianskej republiky Orlandom
a M. R. Štefánikom 21. apríla
1918 – v deň osláv založenia
Ríma.
Navštívili sme mnohé miesta po ktorých chodil Štefánik.
Okrem iného aj palác Primoli,
v ktorom je dnes umiestnené Napoleonovo múzeum. Na
tomto mieste došlo k prvému
stretnutiu generála s Giulianou.
Pozreli sme si aj nádherný palác Colona na ulici Apostoli, kde
došlo k ich zasnúbeniu, boli
sme aj na ich obľúbenom mieste pri Fontáne di Trevi a neobišli
sme ani elegantný Grand hotel,
v ktorom býval ubytovaný Šte-

Členovia Klubu SMRŠ z Nitry, účastníci zájazdu, na terase budovy
Generali, pri kópii pamätnej tabule.

časné aktivity, ako aj o plány do
budúcnosti, medzi, ktoré okrem
iného patrí aj postavenie pamätníka M. R. Štefánikovi v Nitre.
27. 11. 2018 sme boli prijatí pánom veľvyslancom Jánom
Šothom na Zastupiteľskom
úrade SR v Ríme, kde sme sa
stretli s veľkým záujmom o našu
misiu v Ríme, o aktivitách nášho klubu, ale aj so slovenskou
pohostinnosťou a srdečnosťou.
Pán veľvyslanec nás informoval o všetkých programových
aktivitách, ktoré boli organizované v roku 2018 pri príležitosti
vzniku Česko-Slovenska v Taliansku. Boli nám poskytnuté
početné propagačné materiály
vydané pri tejto príležitosti, ako
aj kópie vzácnych dokumentov,
napr. Konvencia medzi Národnou radou česko-slovenskou
a talianskou vládou, ktorou sa
uznáva samostatný česko-slovenský štát a dáva sa súhlas na
vznik česko-slovenskej armády v Taliansku. Konvencia bola

fánik počas svojich misií v Ríme.
S organizovaním programu
zájazdu nám pomohla pani Ľubica Baiocchi, pracovníčka Veľvyslanectva, ktorá mala v roku
2018 organizovanie osláv vzniku Česko-Slovenska na starosti
a ktorá je vynikajúcou znalkyňou
Štefánikových aktivít v Taliansku. Veľmi dobre bola pripravená na náš špecificky zameraný
program aj naša sprievodkyňa
Veronika Záborská.
Náš pobyt v Ríme umocnil
naše poznanie o výnimočnosti diplomatických, politických
a vojenských schopnostiach
generála Štefánika. V Ríme
a v Taliansku vôbec, takmer
všade zanechal výrazné stopy
a významné dielo svojou činorodosťou a inteligenciou. Opäť
sa natíska otázka, že ako to
mohol za tak krátky život dokázať? Z Ríma sme sa vrátili s presvedčením, že náš klub treba
rozšíriť o mladých ľudí a ich prostredníctvom zachovať v pamäti

národa úctu a vedomosť o tejto
najvýznamnejšej osobnosti našich dejín.
Aj touto cestou sa veľmi
pekne chceme poďakovať pracovníkom ZÚ a pánovi veľvyslancovi za veľkú pomoc a pozornosť, ktorú nám počas nášho
pobytu v Ríme venovali.
Mária Kadlečíková

Cesta do Vojvodiny
Keď sa povie Vojvodina, niektorým sa v mysli vynorí televízny program Folklorika.
Zájazd s 38 účastníkmi sa tam vybral v období
24. 5. – 27. 5. 2019 pozrieť, ako
to tam s tým životom Dolnozemských Slovákov naozaj je.
Po nočnom cestovaní v piatok 24. 5. 2019 sme sa prebrali
až na maďarsko-srbských hraniciach.
Prvým navštíveným miestom
bola malebná obec Kysáč, kde
nás veľmi srdečne a úctivo privítali miestni predstavitelia obce
Rastislav Surový s manželkou,
p. Francisti, p. Žabka, Ján Slávik a miestne ženy oblečené
v krojoch, ktoré nám potom
i zaspievali. Páni hovorili o prvých stopách osídľovania Kysáča Slovákmi, o významných
dejateľoch, ktorí šírili kultúru,
náboženstvo a celú identitu slovenského ľudu, ktorý šiel hľadať
do týchto končín pred vyše 246
rokmi lepší život. Títo ľudia, ktorí
nám prednášali sú ich nasledovníci. Slovenský národný dom
a etnodom rodiny Legíňovej sú
naozaj úžasne zachovaná história života obyčajných ľudí, ktorí
museli ťažko pracovať v začiatkoch ešte celkom nehostinných
časov. Návšteva ozaj stála za to.
No museli sme sa, i keď neradi pobrať ďalej. Čakalo nás
prvé zastavenie v spádovej obci
Báčka a to v Báčskom Petrovci. Prvý kontakt s domácim prostredím je tu vždy veľmi vrúcny.
Všade počujete slovenčinu, ako
keby ste nikdy neopustili naše
Slovensko. Je to skvelý pocit
netrápiť sa cudzou rečou, môcť
si voľne chodiť, opýtať sa čo
potrebujete, porozprávať sa bez
obáv s domácimi, ktorí nás tu
majú radi. No aj tu bol čas odchodu. Museli sme sa do budú-
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ceho dňa presunúť do Nového
Sadu, kde sme boli ubytovaní
v hoteli Sole Mio. Tam sme si po
ceste oddýchli a načerpali silu
do ďalších dní.
V sobotu 25. 5. 2019 nás
čakala v Kulpine prehliadka
kaštieľa Dunkerskovcov, údajne najromatickejšieho miesta
v Vojvodine. Miesto, kde inšpiráciu pre najkrajšu báseň o láske „Santa Maria della Salute“
našiel aj známy básnik Laza
Kostič. V priľahkom Parku sme
obdivovali busty zakladateľov
panstva, cirkevných hodnostárov, ale sú tu aj busty Janka
Kráľa, P. J. Šafárika, M. Hodžu.
M.M.Harminca…a zašli sme aj
do Poľnohospodárskeho múzea
v Kulpine, ktoré patrí ako pobočka k Múzeu Vojvodiny v Novom Sade, založené v r. 1993
ako jediné poľnohospodárske
múzeum v krajine. Pri vstupe nás
vítal p. Jurík, sprievodca múzea
a p. Katarína Pucovská, zodpovedná redaktorka internetových
novín pre Slovákov vo svete,
ktoré nájdete pod stránkou
www.kulpin.net. Pani Pucovská sa porozprávala aj členkou
Správnej rady S M. R. Štefánika, Mgr. M. Gallovou a aj na
základe toho bol hneď na druhý
deň zavesený článok na tejto
stránke pod názvom - Návšteva
Spoločnosti M.R.Štefánika spolu s fotografiami. Po prehliadke
Kulpinu sme už nabrali smer na
Báčsky Petrovec. Je to práve
teraz 25.mája, kedy sa v r. 1745
prisťahovali do B.Petrovca prví
Slováci na vtedajšie tzv. futocké panstvo. Vtedy sem priviedol
Matej Čáni, slobodník z Málinca
asi 2000 Slovákov. Boli to Slováci z Novohradu, Liptova, Oravy, Turca, Hontianskej stolice…
Založili si tu slovenské školy /
základné školy aj Gymnázium
Jána Kollára v r. 1919/, postavili
náboženské ustanovizne aj kultúrne stánky. /nájdete na www.
slovackizavod.org.rs/.
Pre nás bola dôležitá ale iná
vec - a to objavenie hrobu pani
Zuzany Šusterovej Štefánikovej – manželky Igora Branislava
Štefánika, najstaršieho brata
Milana Rastislava Štefánika.
Podarilo sa to vypátrať na základe môjho zistenia jednej obyvateľke, pani Kataríne Labátovej
v spolupráci s evanjelickým farárom pánom Vidom. Pani Katka nás k hrobu aj doviedla, za
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V Kysáči

čo jej aj touto cestou veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekný príhovor mal pán farár Mgr. Samuel
Mišiak z Myjavy, ktorý patril
k našej skupine a bol aj pozvaný kázať na slávnostnej Bohoslužbe v nedeľu v evanjelickom
chráme sv. Petra v Báčskom
Petrovci. Cintorínom v Petrovci
znela hymnická pieseň „Kto za
pravdu horí“ a náš veniec ozdobil Zunkin hrob. Po peknom
sviatočnom dni sme odchádzali
obohatení o nové zážitky a poznatky.
Nedeľa 26. 5. 2019 bola určená prehliadke Nového Sadu –
hlavného
mesta
Vojvodiny
/250 000 obyv.,administratívne
sídlo/. Je to druhé najväčšie
mesto v Srbsku. Hovorí sa mu
aj srbské „Atény“. Krátku pietu
sme mali ako vždy na cintoríne
v Novom Sade, kde je pochovaný Igor Branislav Štefánik.
I na tomto hrobe pribudol nový
veniec, zaznel príhovor a zaznela aj hymnická pieseň Karola Kuzmányho. Potom sme už
pokračovali v prehliadke mesta.
Navštívili sme Múzeum Vojvodiny – stála expozícia múzea je
otvorená od r. 1990,exponáty
sú zakomponované do troch tematických celkov : archeológia,
história a etnológia. Múzeum
sídli v dvoch budovách, ktoré
projektoval budapeštiansky architekt Gyula Vagner v r. 1896
pôvodne tam sídlil okresný
a krajský súd. Veľkým lákadlom pre turistov sú nádherne zreštaurované zlaté rímske
prilby. No a na koniec prehliadky
mesta sme si nechali dominantu, týčiacu sa nad samotným
mestom – Petrovaradinskú pevnosť nazývanú aj „Gibraltar na
Dunaji“. Stojí na pravom brehu

tený princovi Lazarovi, kde sú
aj jeho pozostatky. Očaril nás
impozantný ikonostas, maľby
a čiperné mníšky. V národnom
parku Fruška Gora je stále aktívnych ešte 16 pravoslávnych
kláštorov.
Keďže sme boli blízko jedného pekného miesta hore
na kopci, ktoré pripomína vo
svojom celku pomyselné malé
mestečko – veľký hotel, malé
bungalovy, wellness i kostolík,
no nakoniec je to v skutočnosti
4hviezdičkový hotel Etno Selo
Vrdnička Kula. Po malom občerstvení v tomto prekrásnom za-

Dunaja. Základný kameň bol
položený v r. 1692 poľným maršálom a vojvodom Charlesom
Eugéne de Croy. Dokončená
bola ale až v r. 1780. Pre potreby armády slúžila až do II.svetovej vojny. Prekopalo sa tu 16 km
tunelov v štyroch úrovniach,
palebnú silu predstavovalo 400
kanónov, sklad pušného prachu
mal kapacitu 20 ton a personálne bola pevnosť obsadená
posádkou o počte 4000 mužov,
čím sa toto miesto stalo najlepšie vyzbrojeným a najsilnejším
Hrob Zunky Štefánikovej v Báčskom
Petrovci

Hrob Igora B. Štefánika v Novom
Sade

systémom opevnení v impériu.
Poslednú obrannú úlohu pevnosť zohrala počas Uhorského
povstania v r. 1849, keď sa Rakúšania pokúsili posádku poraziť.
A keď sme sa už geograficky nachádzali na úpätí najstaršieho národného parku v Srbsku – Fruška Gora, tak sme si
dovolili doňho voľne vstúpiť.
Išli sme totiž navštíviť jeden
aktívny ženský pravoslávny
kláštor Ravanica v kúpeľnom
meste Vrdnik. Kláštor je zasvä-

riadení sme sa pobrali do nášho hotela. Čakalo nás balenie,
v pondelok ráno 27. 5. 2019, aj
keď sa to nezdalo, bol čas nášho odchodu. Ešte krátke zastavenie sa na posledné nákupy
v Báčskom Petrovci a vyrazili
sme smer Budapešť. Počas
celého pobytu sme mali krásne teplé počasie, len v hlavnom
meste Maďarska, sa to trošku
pokazilo. No tých odvážnych to
neodradilo. Podarilo sa nám si
prezrieť hradný vrch – Matyášov
chrám, Rybársku baštu, Kráľovský palác s bájnym Turulom,
terasovité záhrady a výhľad na
Parlament. Pre nedostatok času
spôsobený, väčším zdržaním sa
na srbsko-maďarských hraniciach a pre horšie počasie, sme
nemohli vidieť z Budapešti viac.
Možno nabudúce.
Chcem veriť, že Vám všetkým na tento zájazd do Vojvodiny ostali len dobré spomienky,
nové zážitky a nádherné chvíle
strávené u „našich Slovákov“.
Tak opäť niekedy do videnia!
Daniela Valová

strana č. 27
Napísali o našej ceste…
Veriť, milovať, pracovať –
životné a etické krédo Milana
Rastislava Štefánika si na titulnú stranu svojho webu vysunula Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika so sídlom v Brezovej
pod Bradlom v Slovenskej republike, ktorej členovia sa v
súlade s takými zásadami aj
správajú. Veľké úsilie vynakladajú na kultúrne aktivity a rozvoj duchovných a národných
hodnôt. Ich osobitným poslaním
je podnecovať záujem mládeže o poznávanie a pochopenie
postojov a hodnôt, ktoré M. R.
Štefánik vyznával, aby sa pre
ňu stal vzorom hodným nasledovania. Usilujú sa tiež o šírenie
dobrého mena SR v zahraničí a
s tým cieľom podnikajú zájazdy,
predovšetkým do krajín, ktoré
navštevoval Štefánik. Už niekoľkokrát pobudli aj v Srbsku a od
včera sú na trojdňovom zájazde
vo Vojvodine, kde hlbokú stopu
zanechal starší brat generála
Štefánika Igor Branislav Štefá-
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nik. Dnešný deň strávili v Kulpíne a Báčskom Petrovci.
Keďže Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika rozvíja a organizuje svoju činnosť v
zmysle myšlienkového odkazu
M. R. Štefánika a v duchu zásad
vlastenectva, humanizmu a demokracie, dnes predpoludním
sa účastníci najnovšej výpravy
oboznámili s dejinami Kulpína
a so stáročiami bratského spolunažívania Srbov a Slovákov a
popoludnie strávili v Báčskom
Petrovci, kde sú oslavy Dňa
Petrovca. Na cestu medzi vojvodinských Slovákov sa tentoraz vydal aj príbuzný svetoznámeho architekta, kulpínskeho
rodáka M.M.Harminca Ľubomír
Maliarik s manželkou Sylviou.
V rodisku svojho starého otca,
ako aj v Petrovci, sa manželia
Maliarikovci stretli s príbuznými.
Matka pána Ľubomíra Natália
Maliariková, rod. Harmincová
má osobitné okienko na tejto
našej webovej stránke: http://
www.kulpin.net/pamaetnicek.
Vo výprave je aj evanjelický farár

Generáli SR vo Flossenbürgu
Účasťou na slávnostnom podujatí pri príležitosti výročia (74
rokov) od oslobodenia a položením vencov si 14. 04. 2019 uctili pamiatku popravených vo Flossenbürgu účastníci z celého
sveta. Krátko pred koncom II. sv. vojny tu boli popravení 4 slovenskí generáli, preto aj zástupcovia Klubu generálov SR uctili
pamiatku všetkých obetí KZ Flossenbürg. Za SR sa na podujatí
zúčastnili:
gen. Svetozár Naďovič, gen. Ján Ďurove, Jakub Drábik
a Branislav Neumair, ktorí sa nečakane stretli s generálnym konzulom SR v Mníchove, pánom Františkom Zemanovičom. Veľkú dôstojnosť našej malej privátnej slovenskej delegácie dodala
účasť našich dvoch generálov vo vojenských uniformách a zasvätený výklad gen. Naďoviča. Prítomná bola aj česká delegácia
pod vedením konzula ČR v Mníchove pánom Jánom Kreuterom.
S príhovormi vystúpili veľvyslanec USA v Nemecku J.E. Richard Grenell, bavorský minister školstva a kultúry prof. Dr. Michael Piazolo a ďalší.
15. 04. 2019 sa slovenská skupina, zastupujúca KG SR zúčastnila jednania s riaditeľom Pamätníka koncentračného tábora, s Dr. Jörgom Skriebeleitom, s cieľom získania presných
informácií o priebehu väznenia a popravách našich štyroch generálov. o likvidácii ďalších dôstojníkov a účastníkov protifašistického odboja zo Slovenska a získania informácií o tamojšom
väznení Dr. Imricha Karvaša, od r. 1939 guvernéra Slovenskej
národnej banky.
Riaditeľ Skriebeleit sa úprimne potešil záujmu aj zo SR, ktorý žiaľ v minulosti absentoval a povedal, že je pripravený pre
slovenskú stranu si mimo iného vyčleniť čas pre spoločné báda-

z Myjavy Dr. Samuel Mišiak, ktorý bude kázať zajtra na slávnostných predpoludňajších bohoslužbách v petrovskom kostole.
Základným poslaním SMRŠ
je tiež sprostredkovávať poznatky o živote a diele M. R.
Štefánika, významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra
prvého samostatného štátu Če-

chov a Slovákov a aktualizovať
jeho odkaz pre súčasnosť. S
tým zámerom vznikol internetový portál www.mrstefanik.sk a
s rovnakým cieľom Spoločnosť
dvakrát do roka vydáva časopis
Bradlo, https://www.mrstefanik.
sk/bradlo-75/.
Katarína Pucovská

V Kulpíne si hostia obzreli kaštieľ rodiny Dundjerskej a v ňom poľnohospodársku, etnografickú a výstavu nábytku

nia v archíve vo Flossenbürgu, kde je zhromaždené už viac ako
80 000 dokumentov a najnovšie aj prepis rádiového vysielačkového spojenia medzi vedením Flossenbürgu a priamo Berlínom,
aj z posledného obdobia pred oslobodením, t.z. aj z času popráv
našich generálov, ktoré v tom čase už odpočúvali a odšifrovali
Američania.
Je na slovenskej strane, aby si s Dr. Skriebeleitom v tejto veci
dohodli ďalšie termíny stretnutia už konkrétnej bádacej činnosti. Túto úlohu, s výstupom zverejnenej záverečnej práce, v spolupráci s gen. Naďovičom by mal spracovávať hlavne Jakub
Drábik. Slovenská skupina Dr. Skriebeleitovi tlmočila prosbu,
aby na symbolickom hrobe, mieste kladenia vencov na kamenej doske popri uvedení spomienky na obete z Českej republiky
bola uvedená spomienka aj na obete zo Slovenskej republiky, čo
z dôvodu doterajšej absencie záujmu slovenských vládnych zástupcov (žiaľ ako jediných z celého sveta!!!) nebolo zohľadnené.
Dr. Skriebeleit prejavil ochotu napraviť tento stav, no je
viazaný zaužívaným postupom, že predmetné krajiny oficiálne
o takéto uvedenie spomienky vo Flossenbürgu, na obete z radov
svojich spoluobčanov, požiadajú. Gen. Naďovič prisľúbil zo slovenskej strany vykonať potrebné kroky.
Cestou späť sme sa zastavili aj pri veľmi pekne udržiavanom
separátnom pamätníku mnohonárodných obetí KZ Flossenbürg.
V centre obce Flossenbürg sú ešte prázdne kamenné tabule, dokonca aj s ošumelým CS-znakom, ale bez textu. Pravdepodobne
je nutný podobný postup, ako je vyššie napísané a krajiny by sa
mali samé postarať o pamiatku na svojich spoluobčanov.
B. Neumair
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Odporúčame do Vašej pozornosti nové knihy
Milan Rastislav Štefánik,
kreslený
príbeh
rodáka
z
Košarísk
od
autoriek
Lenky Mlčúchovej a Niny
Abramovičovej. Práve v ňom
netradičným a pútavým spôsobom
približujú jeho neuveriteľný život
a preto je vhodný pre deti, mládež
a samozrejme aj pre dospelých.Táto
plnofarebná publikácia formátu
A4 v rozsahu 82 strán v modernej
drôtenej väzbe v slovenskom jazyku mapuje osudy Milana
Rastislava Štefánika od narodenia až po tragický koniec.
Je ručne maľovaný technikou akvarel. Dej je založený
na historických faktoch Štefánikovho života tak, aby bol
príťažlivý pre svojich čitateľov.
V úvode je nakreslených 18 portrétov najvýznamnejších
osobností, ktoré zasiahli do života Štefánika. Pri každej
osobnosti je krátky popis, aby čitateľ vnímal súvislosti
a úlohu, ktorú zohrali v živote Milana Rastislava Štefánika.
Poslednú stranu kresleného príbehu tvorí maľovaná mapa
s legendou všetkých Štefánikových ciest po svete vo formáte
A3. Autorky príbehu nezabudli ani na dôležité informácie
o Mohyle gen. M. R. Štefánika na Bradle a zaujímavosti
a prvenstvá Štefánika ako všestrannej osobnosti.
A prečo Štefánikov život ako komiks? K tomu sa samotné
autorky vyjadrili nasledovne:
Mgr. Lenka Mlčúchová, ktorá písala texty hovorí:
„Žijem v malej obci Priepasné, ktorá susedí s obcou
Košariská. Som absolventkou štúdia histórie a psychológie
na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2013
pracujem v SNM – Múzeu Slovenských národných rád
v Myjave, ktorého vysunutým pracoviskom je Múzeum M.
R. Štefánika v Košariskách. Práve práca v múzeu ma
priviedla k smutnému poznaniu, ako málo vedomostí majú
žiaci a študenti o Štefánikovi. Túžba priblížiť im život tejto
výnimočnej osobnosti formou im blízkou, ma motivovala
k tomu, aby som sa spolupodieľala na príprave komiksu.“
Nina Abramovičová, ktorá je autorkou ilustrácií hovorí:
„Takmer od narodenia žijem v obci Košariská, v rodnej
obci Milana Rastislava Štefánika. Som študentkou Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave. Hoci sa venujem
kovu a šperku, zaujímajú ma aj iné odbory ako socha,
maľba či ilustrácie. Už niekoľko rokov počas letných
mesiacov pracujem ako lektorka v Múzeu M. R. Štefánika
v Košariskách, kde ma život Štefánika chytil doslova
za srdce. Preto nakresliť príbeh o našom rodákovi som
považovala za výzvu a splnený sen…“
Na kreslenom príbehu tieto dve mladé ženy pracovali
s prestávkami dva roky. Bola to ich prvá skúsenosť s takouto
tvorbou, preto si museli spočiatku nájsť systém spolupráce.
Lenka si rozdelila život Štefánika do jednotlivých častí

a začala písať texty. Nina uvedené texty zobrazovala do
obrázkov. Ako sa vyjadrila, bolo to veľmi náročné, zo
začiatku niektoré strany aj trikrát prerábala. Všetko robila
ručne. Text od Lenky si rozvrhla v ceruzke na jednotlivé
scény. Potom ich vyťahovala tušom a nakoniec vyfarbila
akvarelom. Takto pracovala cez prázdniny, sviatky, víkendy
po nociach a aj cez deň.
Kreslený príbeh rodáka z Košarísk bol uvedený do života
v rámci pietnej spomienkovej slávnosti dňa 4. mája 2019
v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách. V súčasnosti si
ho môžete zakúpiť vo všetkých dobrých kníhkupectvách po
celom Slovensku, v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách,
v infobode na Bradle alebo objednať na www.generalstefanik.
sk.
Anna Abramovičová
ooo
Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe
na Slovensku a v Čechách – vedecká monografia
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej PhD. Publikácia má
interdisciplinárny charakter. Zaoberá sa analýzou, poetikou
i kompozíciou dostupných dramatických a dramatickodokumentárnych diel, ktoré sa zaoberajú osobnosťou M.
R. Štefánika. Na príkladoch zo slovenských a českých
divadelných, rozhlasových, televíznych a filmových diel
ukazuje spôsob vyobrazenie tejto osobnosti.
Vydavateľ: Stimul
ooo
Miroslav Musil: Štefánik a jeho Giuliana – príbeh
brilantného vedca, pilota, tvorcu kľúčovej stratégie pre
vznik ČSR sa prelína s autentickým príbehom jeho životnej
lásky Giuliany Benzoni a ich tímovej súhry. Knihu v roku
2019 vydalo občianske združenie Priatelia Bratislavy.

Očami M. R. Štefánika
27. októbra 2018 sa v priestoroch Elektrárne
v Piešťanoch uskutočnilo podujatie „Očami M.
R. Štefánika“, na ktorom s prednáškami vystúpili
Michal Kšiňan (Ako sa dostal Štefánik z Tahiti do
čela odboja), Dušan Kováč (Masarykov triumf –
vznik česko-slovenského štátu 1918) a Roman
Holec (Edvard Beneš – nenávidený a démonizovaný malý veľký muž). Na tému „Sloboda a demokracia“ sa uskutočnil rozhovor s hosťami.
Súčasťou podujatia bolo aj vyhlásenie víťazov fotosúťaže na tému „Sloboda“, ktorú predniesli Jana
Hojstričová a Karol Morár. Účastníci podujatia si
mohli pozrieť aj divadelnú hru „Veľký flám.“
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Expedícia M. R. Štefánika vo Francúzskej Polynézii
Prvá oficiálna návšteva slovenskej výpravy na ostrove Tupai
Ak by pred sto rokmi M.R. Štefánik nebol tragicky zahynul, bol
by sa oženil s Gulianou Benzoni a pravdepodobne by pokračovali
svoj manželský život aj vo Francúzskej Polynézii.
Tupai, ostrov v tvare srdca, leží 19 km severne od ostrova Bora
Bora. Štefánik plánoval kolonizovať ostrov Slovákmi, ktorí by pracovali na kokosových plantážach. Na Tupai sme boli prvá oficiálna
návšteva Slovákov, ktorá sa zapísala do histórie 100 rokov po Štefánikovej smrti.
Už pred samotnou cestou do ďalekej Polynézie sme mali nadváhu batožiny. Dva desať kilové pamätné kamene, ktoré sme mali
v pláne osadiť v hlavnom meste Papeete na vrchu Faiere ako spomienku na Štefánika, nám spôsobovali na letiskách značné komplikácie. List od Tamarky Dudášovej, poslednej priamej žijúcej z rodu
Štefánika, adresovaný pánu prezidentovi Francúzskej Polynézie É.
Fritchovi som mala uložený v príručnej batožine. Po únavnej trojdňovej ceste cez Rusko, Čínu, Nový Zéland sme konečne pristáli
v Papeete. Ciele expedície boli našej štvorčlennej posádke vopred
známe, no iba ja jediná som žila v presvedčení, že sa ich všetky
podarí dosiahnuť. Vždy sa snažím pre dosiahnutie cieľov robiť aj
nemožné.
Z Papeete sme opäť prelietali malým lietadlom do mesta Raiatea.
Tam už na nás čakal katamaran aj s miestnym kapitánom, ktorý nás
mal po určitom čase dopraviť na vysnívaný ‘‘Štefánikov ostrov‘‘.
Hneď na začiatku plavby bol tento plán rázne zamietnutý. Tupai je
totiž veľmi vzácny, neobývaný ostrovček s nedotknutou prírodou,
chránený štátnou strážou. Čakali nás ďalšie týždne na mori, s pocitom, že vstup na ‘‘Štefánikov ostrov‘‘ nebude povolený našej výprave. Zvyšok posádky bol už dávno zmierený s osudom, ale ja som
skúšala šťastie najskôr cez miestne inštitúcie na Bora Bora, neskôr
v prezidentskej kancelárii Francúzskej Polynézie. Pobyt na mori
sa krátil, nádeje na úspech boli čoraz menšie. V poslednej chvíli
nám prišlo z prezidentského kabinetu oficiálne povolenie vstúpiť na
ostrov Tupai, s osobným želaním prezidenta ‚‚Bonne expédition‘‘.
Štátna stráž nás privítala veľmi vrúcne kokosovým prípitkom.
Ocitli sme sa v panenskej prírode, s nádhernou azúrovou lagúnou
uprostred ostrova, lemovanou kokosovými palmami. Naši noví
priatelia nás zobrali na obhliadku pozdĺž pobrežia Tupai. Túto trasu
absolvujú každý deň, aby ochránili územie od nežiadúceho osídlenia. Ostré slnečné lúče sme tlmili palmovými listami, no odmenou
bol nezabudnuteľný kúpeľ v krištáľovo čistej lagúne s výhľadom
na horu Mt. Oteman na Bora Bora. Boli sme ďaleko od civilizácie,
do absolútneho ticha vstupoval iba šum morskej vody. Snívali sme
o tom, čo by bolo keby… Slovákom patril ostrov v tvare srdca, ďaleko v Tichom oceáne. Z Tupai sa nám odchádzalo ťažko, ale napĺňal
nás pocit šťastia. Boli sme prví Slováci, ktorým sa podarilo preskúmať ‘‘Štefánikov ostrov‘‘.
Naša misia nebola ešte ani zďaleka splnená. Spomínané pamätné
kamene sme stále nosili so sebou, až pokým sa nám podarilo vybaviť ďalší oficiálny vstup na vrch Faiere, kde až do roku 1948 stálo
observatórium, postavené a založené M.R. Štefánikom. V súčasnosti toto územie spravujú vojenské zložky. Trvali sme na tom, aby
sa pamätné kamene privezené zo Slovenska osadili na vrchu, kde
Milan Štefánik pôsobil ako mladý astronóm a týmto si zároveň uctili
100. výročie jeho tragického skonu, ktoré sa blížilo.
O tom, akú dôležitú úlohu v budovaní prvých meteorologických
staníc zohral M.R. Štefánik, nám počas osobného prijatia potvrdzuje
pán prezident Fritch. Vo svojej prezidentskej kancelárii nás prijal

hneď po tom, ako sa vrátil
z pracovnej cesty v Paríži.
My sme pánu prezidentovi
odovzdali list od pani Dudášovej rod. Štefánikovej
a podarovali mu tradičné
výrobky zo Slovenska. Bolo
nám veľkou cťou, že sme
mohli viesť tak priateľský
dialóg o práci, ktorú vykonával náš rodák Štefánik
počas pôsobenia vo Francúzskej Polynézii. Na záver
stretnutia som dostala do
daru tradičný tahitský náhrdelník o hmotnosti 3 kg,
ale aj spomienkovú známku
Prijatie Lucii Škvareninovej, vedúcej expeŠtefánika, ktorá bola vydaná dície, u prezidenta Francúzskej Polynézie
Poštou Francúzskej PolynéÉdouarda Fritcha
zie. Ide o uznanie výnimočnému astronómovi, ktorý položil základy vedy a vzdelania vo Francúzskej Polynézii. Pán prezident nám prisľúbil aj skorú návštevu na
Slovensko, z čoho sme mali mimoriadnu radosť.
Vyvrcholením našej expedície bol spomienkový ceremoniál na
počesť M.R. Štefánika, ktorý sa nám podarilo zorganizovať v súčinnosti hlavného mesta Papeete, vojenskej zložky, predstaviteľov

Slávnostný ceremoniál na počesť M. R. Štefánika pri pamätníku na vrchu Faiere

Pošty a telekomunikácii Francúzskej Polynézie. Prítomná bola aj
13 členná skupina turistov z Čiech a Slovenska, ktorí v tej dobe
náhodne cestovali na Tahiti. Za prítomnosti štyroch predstaviteľov
leteckej jednotky, zástupcov mesta Papeete a riaditeľa pošty, som
predniesla príhovor v slovenčine, následne tlmočený do francúzskeho jazyka. V tej chvíli utíchol dážď a spoza oblakov sa rozžiarili
slnečné lúče. Vedela som, že nič nie je náhoda. ERIPENE HAPATE,
čo v preklade z miestneho jazyka znamená, muž s očami farby morského prúdu medzi korálovými útesmi, sa na nás niekde z hora pozerá. A my odchádzame z Tahiti s hrejivým pocitom, že naša misia na
počesť nášho slovenského rodáka, bola zavŕšená takouto dôstojnou
spomienkou za jeho zásluhy vo Francúzskej Polynézii. Našou túžbou je prostredníctvom tejto cesty zanechať trvalý odkaz Štefánikovej práce mladšej generácii.
Lucia Škvareninová
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Z VA Š E J K O R E Š P O N D E N C I E
Pripomienka 100. výročia vzniku ČSR
V Základnej škole v Slovenskej Kajni
v okrese Vranov nad Topľou si žiaci pod
vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Hladkej pripomenuli 22.októbra 2018 na podujatí v školskej knižnici 100. výročie vzniku
Česko- Slovenska. Miestnosť knižnice bola
vyzdobená prácami žiakov s námetom 100.
výročia vzniku CSR. Viacerí žiaci si pripravili
aj pekné prezentácie na interaktívnej tabuli,
v ktorých pripomenuli historické okolnosti
vzniku ČSR, úlohu Milana Rastislava Štefánika a vývoj novej republiky, jej význam pre
národný rozvoj Slovákov. Zaujímavou súčasťou podujatia bola účasť hostí –príslušníkov troch národností, ktorí tvorili 1. ČSR,
teda Slováka (Martin Michálek), Čecha
(Stanislav Zeman) a Rusínky (Ľuba Fecurová). Žiaci sa ich v pripravenom interview pýtali na to, čo nová republika pre tieto národy
znamenala a ako prijali rozdelenie ČSFR
v roku 1993. Z nových získaných vedomostí
si žiaci na záver urobili kvíz, v ktorom súťažili družstvá žiakov i hostí. Je chvályhodné,
že na ZŠ si po roku žiaci opäť pripomenuli
historické osobnosti, okolnosti vzniku štátu
a úlohu jednotlivých osobností, ako aj význam domáceho a zahraničného odboja
a čsl. légií.
Martin Michálek
----------Členové Sokola z Moravy uctili památku
Dr. gen. M. R. Štefánika
Dne 11. května uspořádal TJ Sokol Zastávka zájezd na Košariská s výstupem na
Bradlo k mohyle M. R. Štefánika, astronoma, meteorologa, válečného letce a jednoho ze zakladatelů Československého státu.
Zájezd se konal k 100. výročí tragédie letadla Caproni na letišti Vajnory u Bratislavy, při
které zahynula celá posádka letadla, včetně generála Štefánika. Na Košariská jsme
dorazili podle plánu v 10 hodin a byli jsme
přivítáni starostou Košarísk panem Antolem
Štefanem. Potom jsme se vydali k Štefánikovu rodnému domu a položili u jeho pomníku kytici růží.

Následovala prohlídka muzea MRŠ
s jednotlivými expozicemi: dětství a studia,
vědecká dráha, jeho účast v První světové
válce a ČSNR, nakonec dokumenty z havárie letadla na Vajnorech. Velmi pěkný a za-

jímavý odborný výklad podala průvodkyně
muzea. Neplánovaně nás k prohlídce místního kostela pozvala farářka ECAV Mgr. Zuzana Durcová, která nás seznámila s historií
místního evangelického sboru. Na stěnách
kostela jsou rozvěšeny na panelech dobové fotografie z jeho minulosti a z posledního rozloučení s MRŠ. Na náměstí jsme si
také prohlédli nově instalovaný model mohyly pro nevidomé. Po krátkém odpočinku
jsme se vydali historickou cestou, po které
kráčel pohřební průvod právě před 100 lety,
k impozantní mohyle MRŠ postavené podle
projektu známého slovenského architekta
Dušana Jurkoviče.

Po prohlédnutí mohyly si účastníci zájezdu zakoupili v kiosku u parkoviště mohyly
pamětní medaile, pohlednice a trička. Náhodně jsme byli svědky ve 13 hodin příjezdu početné skupiny slovenských motorkářů,
kteří přijeli položit k mohyle věnec.
Všichni účastníci zájezdu byli rádi, že
takto mohli uctít památku generála M. R.
Štefánika.
Z Bradla jsme odjeli směrem na Hodonín,
kde jsme se zastavili u sochy T. G. Masaryka, dalšího ze zakladatelů prvorepublikové
ČSR.
Dušan LACKO,
Vzdělavatel Sokola Zastávka
----------Návštěva Košarísk 4. 5. 2019
při 100. výročí připomenutí tragické
smrti gen. M. R. Štefánika
S bratrem jsem se zúčastnil vzpomínkové bohoslužby v evangelickém kostele na
Košariskách. Účastníci bohoslužby vzdali
čest životu a dílu gen. M. R. Štefánika, který se na zdejší faře narodil místnímu faráři
P. Štefánikovi, jenž zde dlouhá léta působil.
Slavnostní bohoslužby se kromě farníků
zúčastnili jak čelní představitelé evangelické církve na Slovenku (generální biskup
ECAV I. Eľko, biskup Východního distriktu
S. Sabol, biskup Západního distriktu J. Hroboň, senior Myjavského seniorátu M. Hvožďara), tak i zástupci pastorizační služby MV
SR (ředitel plk. M. Petrula a mjr. J. Paciga
duchovní Úřadu ekumenické služby, plk. M.
Bodolló generální duchovní OS SR, kpt. V.
Sabo starší kaplan Akademie OS M.R.Š.).

Všechny hosty i farníky srdečně přivítala
v zaplněném kostele, odkud bohoslužbu
přenášela STV, Mgr. Z. Durcová, farářka
sboru Košariská-Priepasné.
Bohoslužbu hudebně doprovodil na varhany J. Siroma a Hudba ministerstva vnitra
SR (hymna SR, fanfáry při nástupu čestné
stráže a státní vlajky). Ódu na radost zahrála zvonkohra mládeže Košariská-Priepasné,
kterou dirigoval V. Húska. Slavnostní píseň
„4. květen“ zazpíval mužský církevní sbor
Brezová pod Bradlom.
K účastníkům bohoslužby přednesli projevy poslanec NS SR, předseda TSK J.
Baška a ředitel církevního odboru MK SR
J. Juran.
Už před bohoslužbou na náměstí v Košariskách odhalil starosta obce Š. Antol model
mohyly na Bradle, opatřený popisem mohyly ve slepeckém písmu pro nevidomé.

Foto modelu mohyly s popisem pro nevidomé.

Po bohoslužbě v muzeu M.R.Štefánika
vedle kostela byly položeny věnce různých
zúčastněných spolků a institucí. Hlavní proslov zde přednesla ministryně kultury SR L.
Laššáková. Současně probíhala autogramiáda publikace Lenky Mlčúchové a Niny
Abramovičové: Milan Rastislav Štefánik,
kreslený príbeh rodáka z Košarísk. Publikace o rozsahu 82 stran je určena školní mládeži a využívá prezentaci životního příběhu
M.R.Š přitažlivou a srozumitelnou formou
pro děti.

Bratři Lackové s autorkou N. Abramovičovou
a podepsanou publikací.

V 11.30 vyrazil slavnostní původ s pochodněmi z Košarísk na Bradlo. My jsme se
však s ním na mohylu, kde proběhla oficiální
vzpomínka za účasti představitelů SR a zahraničních hostí, nevypravili, protože jsme
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se potřebovali v rozumném čase vrátit zpět
do Brna.
Z náměstí v Košariskách jsme však měli
příležitost vidět přelety letadel, jak letky
z Francie a Itálie, tak přelet stíhacích letounů letectva armády SR. Akrobatickou pilotáž
slovenských letců však nemohli účastníci
obdivovat, protože ten den byla celá obloha
potažena nízkými bouřkovými mraky. Štěstí
účastníkům přálo alespoň v tom směru, že
z mraků nepršelo.
Využili jsme nabídky výstavy v Národnom domě v Košariskách „Čriepky z archívu
Spolku rodákov M.R.Štefánika“ a prohlédli
si instalovaná tabla.
Prohlédli jsme si také nově a velmi pěkně
uspořádanou expozici muzea M.R.Š v jeho
rodném domě fary na Košariskách.
Navštívili jsme místní hřbitov, kde jsme
se pomodlili u hrobů našich předků Pavla
a Albertíny Štefánikových i za ty příbuzné,
kteří se nemohli vzpomínky na M.R.Š. zúčastnit. Okolí hrobu i náhrobky nedávno
obec Košariská velmi pěkně upravila.
Nemohli jsme již zůstat na představení
dramaticko-poetického příběhu života M. R.
Štefánika, který proběhl od 18 hodiny v kostele, ve kterém účinkovali členové Státní
opery z B. Bystrice. Ten byl doplněn hudebními čísly slovenské a české písňové tvorby.
Obec Košariská ve spolupráci se Spolkem rodáků M.R.Š. celým tímto bohatým
programem přispěla k důstojnému připomenutí tragické smrti gen. M. R. Štefáníka, které také proběhlo u mohyly na Bradle
a také slavnosti na náměstí v Brezové pod
Bradlom.
My oba pocházíme z rodinné větve
Olgy Hajtšové, starší sestry M.R.Š. Vzpomínkové oslavy na Bradle se zúčastnil
pan S. Briatka, z rodinné větve Ladislava
Štefánika, mladšího bratra M.R.Š. Chtěli bychom alespoň takto za Štefánikovi
příbuzné poděkovat všem institucím,
spolkům a jednotlivým organizátorům
za jejich snahu a práci, ale i početným
účastníkům, že připomenutí 100 let od
havárie letounu gen. M.R. Štefánika tak
důstojně proběhlo.
B. Lacko
----------Môj (pozitívny) pohľad na knihu
Dôkazom
neutíchajúceho
záujmu
o osobnosť M. R. Štefánika je množstvo
publikácií skladajúcich pestrú mozaiku
Štefánikových životných osudov. Jednou
z nich je i publikácia historika Ferdinanda
Vrábela, člena Nadácie M. R. Štefánika so
sídlom v Bratislave, s podmanivým názvom Splnený sen - Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa.
Máloktorá osobnosť bola tak prispôsobená „politickým módam“ či mocenským záujmom ako práve Štefánik. Autor zdôrazňuje,
že pred rokom 1989 sa o Štefánikovi buď
mlčalo alebo klamalo, ale čo je zarážajúce
aj po roku 1989 v niektorých prácach možno nájsť akúsi ideovú predpojatosť. Ako
sám autor v úvode deklaruje, kniha nie je
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prehľadným ani podrobným životopisom generála a autor sa rozhodne neštylizuje do
pozície majiteľa absolútnej pravdy.
Prvá z dvanástich kapitol, do ktorých je
práca formálne členená sa venuje tradícii
československej vzájomnosti v štefánikovskej rodine. V širších súvislostiach je čitateľ
upozornený, že blízke vzťahy Čechov a Slovákov nevznikli v roku 1918 a rokom 1992
nezanikli, ale obidva národy spájajú stáročné väzby vo viacerých oblastiach. Druhá
kapitola je venovaná rokom, ktoré Štefánik
strávil v Prahe. Toto obdobie bolo pre jeho
ideový vývoj a odbornú prípravu ako vedca
kľúčové. V ďalších kapitolách autor predstavuje Štefánika cez jednotlivé oblasti pôsobenia, analyzuje jeho povahové vlastnosti
ako aj vzťah k ženám. Vyvracia tvrdenie,
že Štefánik nebol úspešný vedec, práve
naopak. Jeho najvýznamnejšia úloha však
spočívala v organizovaní československého zahraničného vojska – légií - u ktorého
mimoriadne zdôrazňoval potrebu disciplíny.
Autor rozhodne odmieta konšpirácie, ktoré
v serióznej historickej vede nemajú miesto
a v prípade Štefánika sa týkajú najmä jeho
predčasnej tragickej smrti. V posledných
kapitolách autor opisuje proces vzniku pietnych miest spätých s osobou Štefánika ako
aj ikonografiu a symboliku sôch, ktoré ho
zobrazujú.
Vznikom Československej republiky si
Štefánik splnil sen. Práve vďaka jeho splnenému snu si neskôr slovenský národ mohol
splniť sen o vlastnej štátnosti. Tak sa Štefánikov životný príbeh stal zároveň príbehom
formovania nášho národa i štátu a hoci ten
jeho osobný bol dopísaný pred sto rokmi,
príbeh malého národa v srdci Európy pokračuje ďalej. Aj z tohto uhľa pohľadu je publikácia Ferdinanda Vrábela veľkým intelektuálnym dobrodružstvom.
Katarína Beňová
----------139 rokov od narodenia ......................
„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel“
M. R. Štefánik
Už je tomu 139 rokov, čo sa v podbradlianskom kraji na evanjelickej fare 21. júla
1880 manželom Štefánikovcom, Pavlovi
a Albertíne, narodilo šieste dieťa – Milan.
Poznanie generála M. R. Štefánika nás vedie k hlbokej vďačnosti a pokore. Základný
koreň jeho konania, odhodlania a húževnatého zápasu bol z domácich pomerov, kde
vyrastal. Uplynulo iba pár týždňov, čo sme
si dobrovoľne a demokraticky pripomenuli
100. výročie jeho tragického skonu v Ivanke
pri Bratislave. Pripomenuli sme si dôstojne
na všetkých úrovniach – čo vyvrcholilo národnými slávnosťami na Bradle (4.5.2019),
kde spí svoj večný sen spolu s talianskymi
spoluletcami za účasti najvyšších predstaviteľov – výročie jeho tragédie.
Na neho nie je hrdá len súčasná generácia, ale aj ostatné, pričom jeho osobnosť
je vrytá v srdciach väčšiny, o čom svedčí aj

skutočnosť, že v ankete“Najväčší Slovák“
sa umiestnil na prvom mieste. Aj keď počas
Izmu (režim sa pokúsil Štefánika, rovnako
Masaryka a iných vymazať z historickej
pamäte, resp. ich význam bagatelizovať
) nebol uznávaný, aj tak bude spomínaný
a uznávaný naďalej pre ďalšie generácie
ako doma, tak aj v zahraničí. Táto pocta
mu právom patrí, nakoľko sa jedná o človeka s veľkým „Č“. Je v ňom skrytá schopnosť organizátora, ktorý si počas svojich
výskumných misií ich sám organizoval aj
financoval. Bol obdarený predvídavosťou –
projekt, ktorý vymyslel aj uskutočnil v praktickej podobe a odbornej publikovateľnosti
vo svetovej tlači. „Prebrázdil“ Európu i ďalšie svetadiely. Jedná sa o prvého diplomata
svetového formátu – rokoval s najvyššími
predstaviteľmi Dohody, USA, Vatikánu... Bol
politikom budúcnosti nášho národa. Človek
z mäsa a kostí, s túžbami, láskami, víziami,
ale aj bolesťami a trápením, ktorého Hospodin obdaril múdrosťou a mnohými vzácnymi hrivnami, ktoré nezakopal, ale zveľadil a
vložil do služby svojmu národu. Pritom treba
spomenúť skutočnosť, že všetky úspechy
dosahoval pri neustálych zdravotných ťažkostiach počas svojej pozemskej púti.
Musím pripomenúť udalosť, ktorá je málo
publikovaná . Pri úmrtí svojho dobrodinca Julesa Jannsena požiadal jeho rodinu,
aby nebohému položila pod hlavu v rakve
výšivky zo svojho rodného kraja, zo svojej
vlasti.
Som hrdý na uvedené a zmysluplné dosiahnuté úspechy v presvedčení, že nezapadnú do zabudnutia a nikdy na ne nezabudneme.
Daniel Ďuračka
----------Milá paní Gallová,
Dovolte, abych se Vám představila.
Jmenuji se Jiřina Kasáčková a jsem členka evangelického sboru v Mělníku. Spolu jsme se setkaly ve Slovenském dome
v Praze při prezentaci Vaší knihy Posol
hviezdnych diáľav 2. časť, za knihu děkuji
a mám ji moc ráda. V našem sboru ČCE
byl prvním farářem František Žilka, jeho
manželka Marienka Neumanová byla za
svobodna přítelkyní MRŠ a sponzorovala některé jeho cesty. Pan Pavol Kanis se
o Marience zmiňuje ve svém filmu. .. Také
v knize z 1929 ŠTEFÁNIKŮV MEMORIAL
jsou dopisy, které si MRŠ a Marienka spolu psali. Protože jsem mělnická rodačka a
navíc mám na starosti archiv našeho sboru,
tak jsem postupně objevovala stopy MRŠ v
našem městě: například máme zde Štefánikovu vyhlídku a snažila jsem se a pořád
snažím rozšiřovat své vědomosti o MRŠ.
Začala jsem i sbírat například známky, mince, knihy, no vše co se týká MRŠ…
Hlavní můj důvod je však propagovat
MRŠ a zdůrazňovat jeho důležitou osobnost. Je to takový můj zájem a cíl.
V tomto roce uplynulo 100 let od úmrtí a
jsem ráda, že ve spolupráci s naším sborem
se mi něco podařilo. Tolik jen ve zkratce.
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Pokud byste chtěla, přijeďte na návštěvu. Ráda Vás uvidím a provedu po našem městě. Děkuji za zájem, mějte se moc
pěkně. Zdravím Vás i všechny v Spoločnosti.
J. Kasáčková
----------Už počas konferencie Muž Slnka som dostal mail, v ktorom mi oznámili, že do Drienčan pri Rimavskej Sobote príde prof. Mária
Jurányiová DrSc, pravnučka P. Dobšinského. Na konferencii odznela poznámka, že
v rozsiahlej knižnici M. R. Štefánika boli aj
Dobšinského Prostonárodnie Slovenské povesti z roku 1906. Aj po P. Dobšinskom je
pomenovaný asteroid „39880 Dobšinský.“
Prof. Jurányiová je veľmi milá, charizmatická pani, prednášala fyzikálnu chémiu na
univerzite v Novom Sade. Len pre zaujímavosť: jej stará mama bola sestrou Terézie
Vansovej, manželkou Jána Čajaka a neskôr
druhou manželkou P. Dobšinského.
S pozdravom Pavol Rapavý,
Hvezdáreň Rimavská Sobota

Prosíme emeritných pedagógov zo Slovenska, ktorí
sa v minulosti zúčastňovali zájazdov na Bradlo
resp. na spomienkové slávnosti Štefánikových výročí, aby sa podelili o svoje dojmy a spomienky s
čitateľmi Bradla, ktoré výjdu v rokoch 2019-2020.
Ich spomienky by sme radi uverejňovali v cykle
spomienok postupne.
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Výtvarná súťaž
Hornonitrianska
knižnica
v Prievidzi, v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyhlásila výtvarnú súťaž
pre deti a mládež do
15 rokov pod názvom
„Hviezdy a súhvezdia – udalosti,
osobnosti“ venovanú
Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi.
Súťaž bola vyhlásená 20. marca 2019
a uzávierka súťaže 25.
mája 2019.
Spomedzi všetkých účastníkov
súťaže porota vybrala osem najlepších prác, ktoré vyhodnotila
ako víťazné.
Slávnostné vyhodnotenie sa

uskutočnilo 11. 6. 2019 o 12.50
hod. v knižnici na Záhradníckej
ulici v Prievidzi. Súťaž bola realizovaná v rámci projektu „Literárna Prievidza“ pokračuje aj v ďal-

Víťazi súťaže

šom období. Podujatie z verejných
zdrojov finančne podporil Fond na
podporu umenia, ktorý je hlavným
partnerom projektu.
Anežka Šenitková

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
* v novembri 2018 vydali v Dunajskej Lužnej Zborník prác zo súťaže žiakov ZŠ a ZUŠ
v Dunajskej Lužnej s názvom „M.R.Štefánik očami mladej generácie 21. storočia“,
* 6. 12. 2018 zavítal na pozvanie Kuzmányho kruhu do Banskej Bystrici Michal Kšiňan
z Historického ústavu SAV. Prednášal na
tému „Štefánik a vznik Československa“,
* 6. 1. 2019 – počas trojkráľových služieb
Božích v Brezovej pod Bradlom odznela historická prednáška Mgr. Petra Uhlíka
k stému výročiu vzniku základnej školy,
prvej slovenskej meštianky na Slovensku po
vzniku ČSR a jej zakladateľoch, evanjelických farároch Jánovi Lichnerovi a Júliusovi
Bodnárovi,
* 13. 1. 2019 – pre Spoločenstvo žien pri
cirkevnom zbore v Brezovej pod Bradlom
prednášal o (už) zosnulých osobnostiach
mesta, väčšinou emeritných učiteľkách
Mgr. Peter Uhlík,
* 8. 2. 2019 navštívil Prahu čestný predseda S MRŠ Peter Uhlík, ktorý sa stretol
s predsedom SMRŠ v ČR a oboznámil sa
so súčasnou činnosťou tohto občianskeho
združenia vedeného predsedom Vojtechom
Čelkom,
* 26. 2. 2019 stretol sa s členmi brezovského klubu publicista Vladimír Michalička,

ktorý sa zaujímal o životopisy zaslúžilého
učiteľa Jána Fajnora (1905 – 1973) z Brezovej pod Bradlom a Petra Uhlíka (1906-1954)
z Bratislavy, rodáka zo Starej Turej, prvého
slovenského pedagóga, vyznamenaného
štátnym vyznamenaním za úspechy vo výučbe matematiky,
* 13. 3. 2019 Mgr. Peter Uhlík mal prednášku a besedu pre študentov Obchodnej
akadémie v Senici, venovanú M.R.Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia,
* 22. 3. 2019 pre členov klubu SMRŠ
v Starej Turej prednášal Mgr. Peter Uhlík
o M.R.Štefánikovi a jeho živote,
* od 4. 4. 2019 v petřínskej hvezdárni mohli
návštevníci vidieť výstavu „Milan Rastislav
Štefánik – astronóm, politik, generál“
a 11. mája 2019 si vypočuli bádateľsko- cestopisnú prednášku Ing. Jiřího Tesařa „Příběh Štefánika – s úctou a obdivem“,
* 4. 4. 2019 prechádzku do prírody v okolí
Košarísk, spojenú s obľúbenými miestami
z detstva M.R. Štefánika uskutočnili členovia brezovského klubu S MRŠ,
* 8. 4. 2019 slávnosti 74. výročia oslobodenia Brezovej pod Bradlom sovietskou
a rumunskou armádou, za účinnej pomoci
povstalcov 2. čs. partizánskej brigády generála Štefánika – oddielu Repta sa zúčastnili

aj členovia SMRŠ,
* 12. 4. 2019 slávnostnou akadémiou žiakov
v Národnom dome Štefánikovom pripomenula si Základná škola v Brezovej pod Bradlom sté výročie svojho vzniku,
* 21. 4. 2019 navštívili Mgr. Peter Uhlík
a Ing. Ľubošom Valáškom ml. súkromnú galériu manželov Dicovcov v Brunovciach, kde
sa medzi výtvarnými dielami nachádzajú aj
obrazy generála Štefánika a architekta Dušana Jurkoviča,
* V dňoch 20. 2. – 24. 4. 2019 sa uskutočnila anketa „Najväčší Slovák“. Spomedzi
návrhov do finálnej desiatky sa dostal aj Milan Rastislav Štefánik, ktorého predstavovali televíznym divákom publicista Michal Havran a historici Dušan Kováč a Pavol Kanis.
Anketa vyvrcholila 1. mája 2019, keď v priamom televíznom prenose sa najväčším Slovákom s počtom hlasov 48 968 (počet sms
správ) stal Milan Rastislav ŠTEFÁNIK,
*27. 4. 2019 v Myjave, na stretnutí čitateliek
časopisu SLOVENKA a za prítomnosti riaditeľky vydavateľstva STAR production Márie
Rehákovej besedoval v zastúpení S MRŠ
s početným auditóriom na tému „M.R.Štefánik“ Mgr. Peter Uhlík,
* Rádio Regina v mesiacoch apríl a máj
2019 pripravilo pásmo – cyklus o desiatich
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a 7. 6. 1928 pri ńom zomrela aj matka Albertína. V Spišských Vlachoch žila staršia sestra Oľga Ľudovíta a Milan Rastislav ju tam
v rokoch 1907 a 1913 aj navštivil. Otázkou
pomníka sa začali matičiari zaoberať v roku
1922 pohľadnicovou zbierkou. V meste boli
vystavané tri sochy - v roku 1929 (autor
A.Kováčik), v roku 1968 (autor L.Hennel)
a v roku 2007 (autor L.Kacvinský),
* Slávnostné podujatie k okrúhlemu výročiu
tragickej nehody sa uskutočnili aj v Záriečí,
v Šuranoch, Čadci, Novom Meste nad Váhom, Lučenci, Tlmačoch, Predmieri a ďalších mestách a obciach SR,
* 28. 5. 2019 sa Ing. Ján Tatara zúčastnil
slávnostného otvorenia novej expozície
SNM – Múzea SNR v Myjave,
* 19. 6. 2019 mesto Brezová pod Bradlom
pozvalo na spoločné odovzdanie certifikátov o symbolickom vlastníctve stromu čerešne v aleji, vedúcej na Bradlo. Za S MRŠ
certifikát prevzal Ján Tatara a za klub SMRŠ
a mesto Spišská Nová Ves viceprimátor

vstupoch o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na strednom Slovensku. Už samotné
názvy boli zaujímavé: Zrod hviezdy, Štefánik a Ružomberok – Z Ružomberka do
sveta – Klíma pre osamostatnenie – Armáda samostatnosti – Stredoslovenskí
štefánikovci – Československo – Večnosť
v sekundách – Známy neznámy Štefánik –
Štefánik v symboloch súčasnosti. Na seriáli
spolupracovali pracovníci z oblasti kultúry
Stredoslovenského kraja. Veronika Ťažká,
Petronela Černická, p. Lamperová, Viktor
Mydlo, Marcel Pecník, Vladimír Sklenka,
Monika Tatáriková, Mária Bôbová, Tomáš
Gál a Mária Gallová,
* 2. mája 2019 sa konala tradičná Vlastenecká pochôdzka po slovenskom juhu, ktorá
sa skončila pietnou spomienkou na mieste
nehody v Ivanke pri Dunaji. Medzi asi stovkou prítomných bol aj minister obrany SR.
Účastníci na stretnutí prijali Memorandum,
ktorým vyzvali pedagógov v SR i Slovákov
v zahraničí, aby v roku MRŠ rôznymi vzdelávacími, výchovnými a kultúrnymi podujatiami si pripomenuli veľkého Európana,
osobnosť slovenského národa,
* 2. mája 2019 v Komárne si pred Domom
MS, Ozbrojené sily SR, predstavitelia mesta
a cirkví, zástupca klubu generálov SR Peter Vojtek a veliteľ Pozemných síl OS SR
Jindřich Joch, členovia SZPB a MS ako aj
verejnosť uctili pamiatku M.R.Štefánika. Položením venca k soche, ktorá bola odhalená
v roku 1930 položili vence a kvety, vypočuli
si slávnostné príhovory ako aj pozreli kultúrny program skupiny Slovenskí rebeli, ktorí si
vybrali ako jeden zo symbolov svojej tvorby
velikána slovenských dejín,
* 5. mája 2019 si banskobystričania – členovia LIONS klubu, mestskí poslanci aj ďalší
občania – v mestských častiach Rudlová
a Sásová, kde sú busty – uctili pamiatku
M.R.Štefánika. K bustám položili vence
a kvety. Lions klub si po prvýkrát uctil pamiatku MRŠ vlani, pri stom výročí vzniku

Československej republiky,
* Pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti národného hrdinu mesto Brezno vydalo
zborník spomienok Milan Rastislav Štefánik,
* 14. 5. 2019 počas konferencie k stému
výročiu smrti M.R.Štefánika v myjavskom
hoteli Štefánik sa stretol domáci regionálny historik Ján Gálik s PhDr. Ferdinandom
Vrábelom, ktorému doplnil poznatky o rodinnom kontexte Štefánikovcov s Turou Lúkou
a Myjavou,
* 15. 5. 2019 Štefánikov rodný kraj navštívila pri príležitosti 100. výročia tragickej
smrti M.R.Štefánika početná delegácia
členov Slovenského leteckého zväzu
gen. PhDr. M.R.Štefánika, vedená plk.
gšt.v.v. Ing. Jozefom Takácsom PhD. a položenim venca i prednesenou básničkou M.
Malánikovou vzdala hold nášmu hrdinovi
spolu s letcami z moravského Příbora na
Bradle, kde sa k prítomným prihovoril čestný predseda SMRŠ Peter Uhlík, ktorý zvlášť
vrele privítal čestného člena S MRŠ Karola
Steklého. Po slávnostnom akte pokračoval
program v penzióne Partizán obedom, po
nej prednáškou. Po prednáške sa rozprúdila
živá beseda s diskusiou, počas ktorej prezident SLZ odovzdal na návrh trenčianskej
pobočky Silvestra Kamenického plaketu tejto stavovskej organizácie Petrovi Uhlíkovi,
* Mesto Spišská Nová Ves vo svojich archívoch ukrýva poklady storočnej cesty spomienok na M.R.Štefánika. Už 16. 2. 1919
vo veľkej sále Radnice bol založený prvý
československý kultúrny spolok na Spiši
Štefánikova beseda. 16. mája 1920 zorganizovalo slávnostnú smútočnú tryznu pri
príležitosti tragickej smrti M.R.Štefánika.
V septembri roku 1921 sa spojila s MO MS,
ktorý už 5. 5. zorganizoval tryznu na počesť
generála. Udržiavanie Štefánikovej tradície
na celých 80 rokov prebral v meste MO MS.
V roku 1923 prichádza do mesta za verejného notára mladší brat MRŠ Ladislav Dušan

mesta Dr. Ján Volný a Mgr. Jolana Prochotská,
* 22. 6. 2019 výlet po stopách Dušana Jurkoviča do Vsetína a na Valašsko, ako hostia
brezovského klubu a jeho predsedu, absolvovali členovia S MRŠ z Nemecka (vedení
Günterom Artlom) a z Prahy (pod taktovkou
Ľuboša Valáška ml.,).

Legenda o Štefánikovi

ný kvetinami. Na slávnosť prišli žiaci aj z druhej
triedy so svojou učiteľkou. Aj oni mali pripravený
program. Na stupienku vedľa obrazu sme spievali
ľudové pesničky a prednášali básničky o Štefánikovi. Ako malá tretiačka som mala zarecitovať
dosť dlhú básničku, možno ju poznáte: Choď, syn
môj, vo svet široký…
Nepatrila som k najlepším recitátorom, ale
pani učiteľka vedela, že ja sa aj takú dlhú báseň
naučím, lebo som sa učila rada, dobre a rýchlo.
Učila som sa ju popoludní pri pasení husí a večer
som básničku prednášala celej rodine v našej veľkej kuchyni. Neviem, kto všetko ma popri domácej práci počúval, ale určite najpozornejším poslucháčom boli náš dedko Juro. Hoci boli od prvej
svetovej vojny na jedno ucho hluchý, pozorne sa
mi dívali na ústa s jednou rukou pri zdravom uchu,
aby im z básničky nič neušlo. Veď dedko boli Štefánikov rovesník a tiež celé štyri roky bojovali na
fronte ako vojak rakúsko-uhorskej armády. Doma
museli nechať mladú ženu, dvoch maličkých synov a starých rodičov. Dedko sa aspoň vrátili, ale
nevrátil sa ich mladší brat, zahynul vraj kdesi vo
vodách talianskej rieky Pijavy. Zostalo po ňom len
meno na pamätníku pred kostolom.

Nuž nie div, že náš dedko milovali Štefánika,
lebo to on sa pričinil o koniec vojny a o pád cisárskej monarchie. A preto mu pripisovali – tak
ako kedysi ľudia Jánošíkovi – až nadprirodzené
vlastnosti.
Keď som v básničke prišla po verš: a meral
hviezdne dráhy – dedko ma prerušili, zastavili
ma v prednese a začali rozprávať. Kde to počuli
alebo čítali, neviem, ja som túto milú a krásnu legendu o našom generálovi ani dotiaľ, ani odvtedy
nepočula.
Už nechám hovoriť dedka: -- „Hja, dievča,
pekná básnička, ale či ty vieš, že Štefánik nebol
len generálom, nebol len letec, ale bol aj hvezdárom. Ale Jakým! Raz si ho chceli kamaráti alebo
páni z hvezdárne vyskúšať a tak mu pod nohu postele podložili pijavý papier z písanky. A predstav
si, dievča, že Štefánik to hneď zbadal a povedal
im, že lebo sa zdvihla Zem, alebo sa znížilo nebo.
Taký to bol hvezdár!“ –
A ja som vďačná svojmu dedkovi za túto legendu a zverejňujem ju preto, aby ju poznali aj tí,
čo si tieto riadky prečítajú.
Alžbeta Cibulková,
Stará Turá

(Zo spomienok emeritného pedagóga)
Moje prvé štyri roky školskej dochádzky spadali do vojnového obdobia. Bola som žiačkou
dvojtriednej ľudovej školy v Ďurcech Doline (presne takto to mám napísané rukou pani učiteľky
Olšákovej na vysvedčení – myslím tým mäkčeň
v slove Ďurcech). Pani učiteľka tu učila dlhé roky,
pochádzala z Turca, z Mošoviec, kde sa rozpráva
mäkko, no ten mäkčeň som si overila aj na úradnej pečiatke. Jej manžel Jozef Olšák učil na meštianke v Starej Turej. Podľa mena vidno, že bol
českej národnosti, no slúži ku cti predstavenstvu
a občanom, že im jeho pôvod neprekážal a obaja
manželia učitelia tu prežili vojnové roky aj s dvoma dcérkami. Toľko len na úvod, teraz už budem
rozprávať o inom.
Neviem, ako sa na iných školách správali počas Slovenského štátu k pamiatke generála M. R.
Štefánika. Ale pani učiteľka Olšáková vždy k 4.
máju pripravila malú slávnosť. Veľký zarámovaný obraz generála v modrej uniforme bol opretý
v našej triede o tabuľu na stupienku a bol oblože-

Ing. Ján Tatara, Mgr. Jolana Prochotská
a Dr. Ján Volný
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Nové artefakty venované pamiatke M. R. Štefánika
Roky 2019 a 2020 – od 4. 5. 2019 do 21. 7.
2020 – sú na základe vyhlásenia Vlády SR
na návrh Ministerstva kultúry SR Rokom
Milana Rastislava Štefánika. Okrem mnohých podujatí vzdelávacieho charakteru to
budú predovšetkým prezentačné podujatia
– divadelné a edičné tituly, ale zaujmú nás
aj iné artefakty výtvarného, sochárskeho,
finančného, medailérskeho i numizmatického charakteru.
Rok Milana Rastislava Štefánika nadväzuje na rok 2018, keď sme si pripomínali 100.
výročie vzniku Československa a mnohé artefakty túto skutočnosť prezentujú:
I. PAMÄTNÍKY – SOCHY, PAMÄTNÉ
TABULE, BUSTY, RELIÉFY

v roku 2018 v parku vytvorilo Pamätník
1.ČSR. Na pylóne je umiestnená tabuľa
z leštenej nehrdzavejúcej ocele s vyznačením letopočtov 1918 – 2018 s nápisom po
obvode „100. výročie vzniku Československej republiky. Signatármi Martinskej deklarácie boli aj občania Senice Cyril Horváth,
Cyril Kresák a Ľudovít Šimko. V jubilejnom
roku venovali občania Senice.“ Na tabuli je
umiestnená abstrakcia tvaru 1. ČSR vrátane Zakarpatskej Rusi, zhotovená z čiernej
žuly a sú na nej vyznačené hlavné miesta
jednotlivých súčastí krajiny- Praha, Brno,
Ostrava, Užhorod a Senica ako sídlo pamätníka. Vrch pylónu z brazílskej žuly tvorí
priestorová 2,5 metrová abstrakcia krídiel
vtáka z nehrdzavejúcej ocele, ktorá priamo
korešponduje s tvarom prvej republiky.Tvar
symbolizuje aj V ako Víťazstvo, vyjadruje
túžbu po slobode, rovnosti, dravosti, rozlete do budúcnosti. Na krídlach sú vyznačené
historické medzniky vo vývoji spoločnej štátnosti: 1918, 1938, 1939, 1945, 1948, 1968,
1989, 1993. Na skulptúre je umiestnený aj
QR kód, ktorý odkazuje na informácie o pamätníku. Autorom návrhu je výtvarný gestor,
dizajnér zo spoločnosti Kemada s.r.o Roman Adámek z Podbranča.

Staršieho dáta sú pamätníky:
21.
decembra
2011 v revitalizovanom centre
mesta
Tlmače
v levickom okrese bola odhalená
busta M. R. Štefánika na podstavci.
Autorom diela je
Mgr. Art. Norbert
25. apríla 2019 odhalil v Senici dielo – pamätKelecsényi.
Foto: Július Žubor ník POCTA Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Táto udalosť je významne spätá so 100.
2. 10. 2018 odhalili v Rakovníku (ČR) výročím vzniku prvej ČSR. Na pamätníku
je posolstvo
Pamätník Milana Rastislava Štefánika pri
znázornené
rakovnických kasárňach generála Milana
v
podobe
siluety z nehrdzavejúcej
ocele
v jeho najznámejšej
generálskej
podobe, ktorá je doplnená čiernym
mramorom
s uvedením
Rastislava Štefánika. Pamätník je z ťažkej žuly, spodok tvorí kameň z pôvodného faktografických údajov. Toto dielo tvorí jedpomníka, ktorý stál pri Prašnej bráne. Na notu s Pamätníkom vzniku ČSR a vyjadruje
ňom je doska z čiernej žuly s gravirovaným vzájomnú spojitosť. Pamätník je dielo Romotívom. Autorom diela je Ladislav Humpál. mana Adámeka z Podbranča.
Informácia: internet,
Autor príspevku a foto: Jiří Cafourek
foto: Ján Cilík
Na budove Domu podnikateľov v Kopřivnici
II. BANKOVKY
bola odhalená 28. októbra 2018 mramorová
doska veľkosti 60 x 40 cm s vypieskovaným
Euro Souvenirbankovky
nápisom a osadeným bronzovým V súčasnosti vo veľkej časti Európy platíme
reliéfom M. R. eurobankovkami. Euro Souvenir bankovky
Štefánika z diel- sú nový produkt – nie platidlo, ale zberateľne akademického ský atribút. Tvorcom myšlienky vydávania
sochára Ladislava bankoviek tohto typu je – úspešný Francúz
Richard Faille, ktorý už v roku 1996 začal
Galka.
Autor a foto: Lu- spolupracovať s francúzskou mincovňou
bomír Sázovský Monnaie de Paris za účelom vyrábania personalizovaných medailí, ktoré by turisticky
Mesto
Senica zaujímavé miesta predávali ako suvenír, ale

zároveň by boli aj zberateľským artefaktom.
V roku 2015 vytvoril nový, moderný a jedinečný koncept – vytvoril prvú oficiálnu suvenírovú bankovku. Projekt sa rozbehol. Po
Francúzsku v Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku Luxembursku – a v roku
2018 aj v Českej i Slovenskej republike.
EuroSouvenir bankovka nielen vyzerá ako
pravá bankovka – ona pravá je. Je vyrobená na pravom 100% bavlnenom papieri ako
pravé eurobankovky a obsahuje množstvo
ochranných prvkov ako sú hologram, vodotlač, mikrotlač, ÚV ochranné prvky a iné.
„Milan Rastislav Štefánik sa už v minulosti
objavil na niekoľkých vydaniach bankoviek
– v rámci Československej meny ako aj na
bankovkách samostatnej Slovenskej republiky,“ tak v Roku M. R. Štefánika sa na
trhu objavila aj souvenírová eurobankovka
s jeho portrétom.
Bola lákadlom nielen počas Celonárodnej spomienkovej slávnosti v Brezovej pod
Bradlom. Boli dve verzie 0 € Souvenir
bankoviek, ktorých predaj v spolupráci so
Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika
zabezpečila Nunofia, s. r. o. Obidve vydania
boli k dispozícii v limitovanom náklade po 10
000 kusov. Predajným miestom bol Národný dom Štefánikov na Námestí Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
Záujemcovia si mohli zakúpiť každú z nich
v limitovanom počte za cenu 2 €.
M. R. ŠTEFÁNIK bol zakladateľom Československých légií, pripomienke čoho je ve-

novaná práve prvá séria. Na nej je okrem
v popredí zobrazeného a dobre známeho
portrétu M. R. ŠTEFÁNIKA aj Mohyla na
Bradle, ktorá je situovaná v jej pozadí. Motív je ďalej doplnený aj o životné a etické
krédo M.R. Štefánika: „VERIŤ, MILOVAŤ,
PRACOVAŤ.“
M. R. ŠTEFÁNIK bol však aj vášnivým letcom, čomu je venovaná druhá séria. Na

nej je zobrazená časť sochy M. R. Štefánika ako letca, ktorá je súčasťou pamätníka
v Bratislave. V pozadí je zobrazené lietadlo
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Caproni 450, pri páde ktorého M. R. Štefánik tragicky zahynul. Opäť aj na tejto sérii je
doplnené životné a etické krédo M. R. Štefánika: „VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ.“
Autorom výtvarného riešenia bankoviek je
M. Gábriš. Okrem spomínaných EuroSouveir bankoviek v závere roka 2018 bola
vydaná bankovka s námetom 100 rokov
vzniku Českoskoslovenska. Predmetné tri
bankovky sa spojili do bankovkového setu
a tvoria „to najlepšie a najhľadanejšie“ medzi zberateľmi.
Zakúpenie takýchto zberateľských kúskov
môže mať tak nielen spomienkovú, ale aj
investičnú hodnotu do budúcnosti.
MINCE
Strieborná zberateľská minca
v nominálnej hodnote 10 €
Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 € pri príležitosti 100.

výročia úmrtia M. R. Štefánika. Zberateľská
minca má štatút zákonného platidla len
v Slovenskej republike. Razí sa zo zliatiny
900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej
hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Na aver-
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ze ako symbol vyjadrenia štátotvorných aktivít M. R. Štefánika je vyobrazený český lev
s korunou na hlave a slovenským znakom
na hrudi z malého štátneho znaku Československej republiky. V pravej časti mincového poľa je štátny znak SR, nad ktorým je
nominálna hodnota zberateľskej euromince
10 €. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v hornom okraji opisu a pod ním letopočet 2019.
V spodnom opise je nápis „VERIŤ*MILOVAŤ*PRACOVAŤ“. Medzi dvomi razidlami
je skratka „MK“ – Mincovňa Kremnica a štylizované iniciálky autorky lícnej strany „MP“
– Mária Poldaufová.
Na reverze je vyobrazený portrét M. R.
Štefánika v pravej časti poľa, doplnený
dvojplošníkom typu Caproni. V hornej časti poľa sú v opise letopočty jeho narodenia
a úmrtia „1880 . 1919“ ktoré sú oddelené
bodkou.V ľavej časti poľa sú v opise mená
„MILAN RASTISLAV“ a pod portrétom priezvisko „ŠTEFÁNIK“. Štylizované iniciály autora rubovej strany akad. sochára Ivana
Řeháka – „IŘ“ v pravom okraji euromince.
Na hrane euromince je do hĺbky nápis „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO
NÁRODA“. Začiatok a koniec je oddelený
lipovým listom. Náklad v bežnom vyhotovení 3650 mincí, v proof vyhotovení 10 tisíc
mincí.
Rytec mincí Dalibor Schmidt, termín emisie
striebornej zberateľskej mince – 25. apríl
2019 €

Symbolika kvetov a Pamätník
v Majeri
Kvetinami sa dá vyjadriť mnoho ľudských citov bez slov.
Kvetinami, ktoré dávame napríklad na sviatky a výročia vyjadrujeme lásku, radosť, ale aj smútok. Vlčí mak je frekventovanou
lúčnou rastlinou, ktorá obnáša schopnosť vážiť si malé, ale aj
veľké veci každodenného života, vrátane historických udalostí.
Dňa 11. 11. 2018 o 11.11 hodine pri príležitosti 100. výročia
ukončenia Prvej
svetovej vojny
si občania Banskej Bystrice so
symbolom červeného maku na
chlopni svojich
odevov pripomenuli pamiatku
viac ako 1300
obetí, ktoré sú
pochované na
Vojenskom cintoríne v Majeri.
V tento významný deň bol znovuotvorený zrekonštruovaný priestor posledného odpočinku vojnových obetí

Pamätná eurominca v nominálnej
hodnote 2 €
Národná banka Slovenska pri príležitosti 100. výročia úmrtia
M. R. Štefánika dala
do obehu pamätné
euromince v nominálnej hodnote 2 €.
Jej technické parametre sú rovnaké
ako u obehovej euromince, na jej národnej
strane je použitý pamätný motív a druhej
strane je nová európska strana. Pamätná
eurominca má štatút zákonného platidla
v celej eurozóne. Na národnej strane je vyobrazený portrét M. R. Štefánika, vľavo od
portrétu sú v dvoch riadkoch letopočet narodenia „1880“ a úmrtia „1919“. V ľavej časti
poľa sú v opise mená a priezvisko „MILAN
RASTISLAV ŠTEFÁNIK“, pod nimi v opise
vnútorného kruhu je názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2019“ je v opise vnútorného kruhu vpravo od portrétu. Pod nimi
sú štylizované iniciály autora PV - Mgr. art.
Peter Valach a značka mincovne Kremnica
- MK. Na okraji pamätnej mince je dvanásť
hviezd vlajky Európskej únie. Na hrane euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený
dvomi hviezdami, medzi ktorými je lipový
list.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
Za poskytnutie artefaktov ďakujeme NBS
Bratislava, NUNOFI s.r.o., Národnej pokladnici, firme Dahome, Slovenskej pošte.

1. svetovej vojny, ktorý je obohatený novým monumentom. Ten
má pripomínať a varovať generácie, aby nezabudli na strašné
udalosti rokov 1914 – 1918, ale ani na hrdinov padlých v tejto hroznej vojne, ktorej dôsledky svet pociťuje dodnes. Okrem
slovenských a českých vojakov sú na tomto mieste uložené pozostatky Talianov, Maďarov, Poliakov, Rumunov, Rakúšanov,
Rusov a Juhoslovanov. Súčasne slávnostne odhalili Monument,
ktorý dodal miestu dôstojnosť. V minulosti v Majeri sídlila jedna
z najväčších vojenských nemocníc s cintorínom, kde bolo pochovaných viac ako 1300 vojakov rôznych národností. V roku
2016 bola zrealizovaná architektonická súťaž na obnovu areálu.
Súčasťou Monumentu je aj vyhliadka s menami vojakov prístupná pre návštevníkov. Mesto Banská Bystrica so ZV SR si uctila
aj pamiatku padlých hrdinov v Kremničke a Podlaviciach.
Po ukončení pietneho aktu v Majeri sa viacerí občania
odobrali do neďalekej mestskej časti Rudlová, kde si OZ Klub
vojenskej histórie Slovensko v spolupráci so ZO SZPB zorganizovali pietny akt pri Pamätníku padlých Rudlovanov. Po odznení hymny SR Monika Fabíková privítala prítomných a občania
mestskej časti ako aj KVH položili vence a sviečky k Pamätníku.
So slávnostným príhovorom vystúpila za S MRŠ Mária Gallová.
Kultúrnym programom prispeli študentky Konzervatória J. L.
Bellu. Čestnou salvou členovia Klubu vojenskej histórie ukončili malé slávnostné zhromaždenie a pozvali účastníkov na malú
výstavu, inštalovanú v Kultúrnom stredisku pod názvom „Rudlovania vo svetových vojnách“.
Jozef Horváth
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100 ruží pre Štefánika
V roku 2018 schválila Správna rada spomienkový projekt 100 ruží
pre Štefánika, ktorého cieľom je vysadiť na Slovensku pri príležitosti
100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika 100 ruží Generál
Štefánik, ktorú vyšlachtil pán Böhm ešte v roku 1931. Spoločnosť
objednala tieto kríčky vo firme Ruže Skaličany (ČR). Na jeseň 2018

ŠTEFÁNIKOV BEH
Zaujímavý rozhovor zaslal redakcii Bradla Branislav
Neumair. Hovoril so svojim priateľom, športovcom Igorom
Bazalom. Časť z jeho rozhovoru prinášame aj čitateľom
Bradla, hlavne tým, ktorí pána Bazalu aj osobne poznajú.
Je sympatizantom Spoločnosti M.R.Štefánika, telom-dušou
športovec, priateľ dobrých priateľov a nesporne aj zaujímavý
človek.
Štefánikovu mohylu na Bradle obdivoval Igor Bazala po
prvýkrát ako dvanásťročný piešťanský skautík a dozvedel
sa, kto je tam pochovaný. Keď sa potom komunisti rozhodli
vymazať Štefánika zo slovenských dejín, podnikol pred
maturitou s priateľmi cyklistický výlet na Bradlo, ako tajnú akciu.
A keď v r. 1968 diktatúra v defenzíve povolila oficiálnu pietnu
spomienku na Bradle, rozhodol sa uctiť si Štefánika behom od
mohyly v Ivanke pri Dunaji k mohyle na Bradle, ako symbolickým
odprevadením na jeho poslednej ceste rodnou krajinou.
IB: „Bolo to okolo 90 km, bežal som vtedy ešte cez Vajnory
a Jur pri Bratislave. Trať som vôbec nepoznal a riadil som sa
iba dopravnými značkami. Vďaka päťbojárskemu tréningu
som nemal s vytrvalosťou problémy, no zásluhu na tom, že
som trať vôbec zdolal aj s krízou, mali aj priatelia, čo ma
doprevádzali autom.“
Potom odmietol žiť v totalite a z Nemecka sa vrátil po revolúcii.
Redakcia denníka ŠPORT, kde predtým pracoval ako redaktor,
mu pripravila nečakané privítanie – zorganizovala štafetový beh
firiem a bežeckých klubov z Ivanky na Bradlo. Vyhrala ho štafeta
Spartaku BEZ Bratislava v zložení: Findl, Jaško a Lalák pred
ďalšími šestnástimi štafetami z celého Slovenska a dokonca aj
z Kladna.
IB: „Táto akcia mojich bývalých kolegov znamenala
pre mňa definitívne rozhodnutie založiť tradíciu behu.
V nepravidelných intervaloch sa doteraz uskutočnilo 15
ročníkov, na štarte bolo 38 pretekárov.“
BN: Prečo iba 38?
IB: Možno je to rešpekt pred tou dĺžkou. Máme síce tisíce
maratóncov, no aj keď je na 82 kilometroch rozloženie síl
iné, je to pre mnohých priveľa, najmä keď si predstavia, že
by sa v cieli maratónu mali obrátiť a bežať naspäť k štartu.
BN: Prečo si sa vo veku 82 rokov rozhodol absolvovať beh
znova?

strana č. 36
dodala firma prvé kusy tejto ruže. Tieto boli postupne zasadené na
jar 2019. Ako prvá bola 6. 4. 2019 zasadená v Ivanke pri Dunaji za
účasti starostu pána Ing. Martina Šauliča, členov Matice Slovenskej
(pani Marianičová) a členov OZ Ivanskí záhradkári (pán Miroslav
Horváth). Ružu zasadili na čestnom mieste v centre obce, vedľa Informačného centra oproti buste generála Štefánika. (Obr. č. 1)
Ďalšiu ružu venoval a zasadil pán
Ing. Druga z Nových Zámkov v Košariskách v centre obce pri makete mohyly. (Obr. č. 2)
Vzhľadom k rozsiahlym terénnym
úpravám na Bradle pred spomienkovou
slávnosťou sa plánované vysadenie dalšieho kríčka na Bradle neuskutočnilo.
Ako náhradné miesto bola vybraná záhrada Základnej školy M. R. Štefánika
v Piešťanoch.
Ďalšie kríčky ruže Generál Štefánik
budú k dispozícii v jesenných mesiacoch po dodaní firmou Ruže Skaličany.
Niektoré kluby a jednotlivci už prejavili predbežný záujem. Ďalší záujemcovia sa môžu hlasiť na adrese: masaryk@kiosmail.sk
Pavol Masaryk
IB: Práve pre tých 82 rokov. Vlani totiž nastala pre mňa
taká jedinečná konjunkcia osmičiek, že som to jednoducho
nemohol ignorovať. Bežal som 5 dní po mojich narodeninách,
trať má po úprave prvej dĺžky 82 kilometrov a bol to môj ôsmy
štart. Bol rok 2018 a prvý raz som bežal v r. 1968 a Martin
Urbaník mi prisľúbil, že pobeží so mnou. No ignoruj to!
Ale musím sa priznať, že mi išlo aj o rekord. Kto ma chce
prekonať, musí buď pridať niečo k intervalu 50 rokov, zvýšiť
vek, alebo počet štartov.
BN: Ako vznikla myšlienka založiť Cenu 25?
IB: Keď som v r. 1993 bežal tretí raz 25 rokov po prvom
štarte, bolo to možné len preto, že som celé tie roky trénoval.
Myšlienkou Ceny 25 je udržať v tréningu bežcov aj po
skončení aktívnej činnosti. Dostane ju každý, kto absolvuje
Štefánikov beh najmenej tri krát, pričom medzi prvým
a posledným behom musí ubehnúť najmenej 25 rokov. Je
to Čestné vyznamenanie Nadácie M.R.Štefánika za športový
spôsob poďakovania Štefánikovi za všetko, čo urobil pre
Slovensko. V roku 2020 by ju mohol získať Jozaf Gyürke
z Rimavskej Soboty a Jaroslav Pavlacký z Trenčianskych
Teplíc, o rok neskôr jediná žena medzi účastníkmi Eva
SEIDLOVÁ z Tlmáč (trať.rekord 8. 26. 50 hod), mimochodom
Prezidentka klubu zberateľov maratónov a Sigrid Kerekeš
z Ružomberka. Dva štarty má už aj Ján Varmuža z Brezovej
pod Bradlom, no vychádza mu to až na rok 2026.
BN: Spomínal si zmeny, ktoré nastali v organizácii Štefánikovho
behu. O čo ide?
IB: Zmeny vychádzajú z toho, že po hromadnom štarte
sú neskôr bežci roztrúsení po celej trati na niekoľkých
kilometroch. Pri dnešnej intenzívnej premávke na trati je
nezodpovedné nechať bežca samotného bez sprievodného
vozidla, ktoré by ho chránilo. Preto už počnúc týmto rokom
nebude Štefánikov beh súťažou o prvé miesto s hromadným
štartom, ale ako beh jednotlivcov vo vlastnej réžii. Bežec
musí mať osobné sprievodné vozidlo (ak budú stále spolu,
môže bežcov byť aj viac), štartovať sa môže počas celého
roku iba v nedeľu a bez časového limitu. Podmienkou je
absolvovanie celej trate behom okrem určených stúpaní,
miesto v sprievodnom vozidle pre rozhodcu, ktorého určí
Nadácia MRŠ a zaplatenie jeho honoráru vo výške 35 €.
Plánovaný termín je potrebné nahlásiť najmenej 14 dní
vopred na tel. č. 0940 606 304. Každý beh sa ráta do Ceny 25.
Rozhovor dňa 16. 03. 2019 pri stretnutí v Piešťanoch
zaznamenal Branislav NEUMAIR
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Naši jubilanti
50-ku oslávila
13.2. Silvia Baťová z Ivanky pri Dunaji,
klub Nitra
25.1.
31.1.
26.2.
12.4.
14.4.
21.5.
22.5.
6.6.

55-te narodeniny oslávili
Jana Beňuchová z Dudiniec
Ľubica Držková z Trenčína
Peter Vrlík z Liptovského Mikuláša
Peter Harnoc z Prahy
Peter Macho z Bratislavy
Ivan Bella z Bratislavy
Oľga Hrabovská ml. z Lubiny
Dušan Klačko z Prahy

60-tich rokov sa dožila
11.1. Sidónia Hornáčková z Trnavy
6.2.
8.3.
17.3.
21.3.
4.4.
6.4.
7.4.
15.4.
30.6.

65-te narodeniny si pripomenuli
Viera Vargová z Brezovej pod Bradlom
Ľudovít Macho z Nitry
Ľubomíra Šajgalová z Brezna
Emília Paracková z Myjavy
Anna Klincová z Košíc
Alžbeta Válková z Brezovej pod Bradlom
Noémi Krajčová z Prahy
Vladimír Tóth z Prahy
Pavel Večeřa z Brezovej pod Bradlom

K 70-ke sme zablahoželali
Dušanovi Švorcovi z Piešťan
Viere Gažovej z Brezovej pod Bradlom
Oľge Zámečníkovej zo Starej Turej
Milanovi Kováčikovi z Brezna
Jaromírovi Kostlaňovi z Prievidze
Jele Juríčkovej z Brezovej pod Bradlom
Jozefe Rúfusovej z Liptovského Mikuláša
Petrovi Sadákovi z Bratislavy
Milanovi Látalovi z Trenčianskych Teplíc
Elene Ciranovej z Piešťan
Anne Michalcovej z Myjavy,
klub Brezová pod Bradlom
20.3. Štefanovi Kriškovi zo Svidníka,
klub Košice
22.2.
28.2.
8.3.
8.3.
10.4.
20.4.
25.4.
10.5.
20.5.
7.6.
24.6.

Kytica k 75-im narodeninám patrila
2.1. Traute Jakubčiakovej z Košíc
17.2. Miroslavovi Longauerovi z Liptovského
Mikuláša
21.2. Anne Lukáčikovej zo Starej Turej
25.2. Jele Petrovej zo Senice
10.3. Márii Depešovej z Nitry
13.3. Milanovi Borguľovi z Nitry
25.4. Miroslavovi Hudecovi z Lipt. Mikuláša
2.5. Vladimírovi Droppovi z Liptovského
Mikuláša

Ocenené osobnosti

Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
– 30. novembra 2018 Mesto Brezová pod
Bradlom udelilo čestné občianstvo mesta
Prof. MUDr. Igorovi Riečanskému CSc.,
– 9. januára 2019 prezident SR udelil pri príležitosti 80-tych narodenín gen. Ing. Svetozárovi Naďovičovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
vojenského druhu za mimoriadne zásluhy o
obranu a bezpečnosť SR,
– Mgr. Jolana Prochotská zo Spišskej Novej Vsi
je nositeľkou Ceny
primátora
mesta
Spišská Nová Ves za
rok 2018,
–
Mesto Kopřivnice
udeľuje čestné občianstvo a Cenu mesta pri významných výročiach. V roku 2018 pri príležitosti 70. výročia
povýšenia Kopřivnice na mesto 28.10.2018
sa čestným občanom stal Ladislav Cvíček,
významná osobnosť kultúrneho diania a re-

6.3.
24.5.
4.4.
5.4.
13.4.
5.5.
5.5.
13.5.
18.5.

80-tich rokov sa dožili
Eva Broklová z Prahy
Oľga Hrabovská st. z Lubiny
Dagmar Hartmanová z Prievidze
Mikuláš Gál z Nitry
Mária Dulholfová z Nitry
Oľga Bitarová z Trenčína
Hanka Hrdinová z Prahy
Anna Polláková zo Starej Turej
Zdena Lexmanová z Trenčína

K 85-im narodeninám sme blahoželali
8.1. Viere Smatušíkovej zo Žiliny
4.1. Rudolfovi Schusterovi z Košíc
2.3. Margarete Strelnikovej zo St.Turej
8.3. Ján Solovičovi z Bratislavy
1.5. Vladimírovi Petrovičovi z Brezovej
pod Bradlom
15.5. Františkovi Hartmanovi z Prievidze
26.5. Alžbete Ciranovej z Brezovej
pod Bradlom
23.6. Vilme Kubíkovej zo Starej Turej
30.6. Jánovi Šatarovi z Trenčína
90-tich rokov sa dožil
1929 Ján Ciran z Brezovej pod Bradlom

špektovaný pedagóg,
– Primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel
odovzdal Cenu primátora mesta turistickej
skupine nadšencov a milovníkov histórie za
prínos k poznaniu a zachovávaniu regionálnej
histórie. Patria k nimi aj členovia breznianskeho klubu S MRŠ Doc. Ing. Milan Pivovarči a Ing. Milan Kováčik.
SVADBA
26. apríla 2019
uzavreli v Dudinciach
manželstvo členovia Spoločnosti
M. R. Štefánika
Andrea Holíková
a
Marcel Širgeľ.
Srdečne blahoželáme!
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ODIŠLI Z NAŠICH
RADOV
Ing. Vladimír Faško
(2. 3. 1940–2. 1. 2019)
Sú veci medzi zemou a nebom
silnejšie ako my a náš dlhoročný
dobrý priateľ, čestný člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, dvojnásobný primátor Brezna
Ing. Vladimír Faško sa sklonil pred
krutým majestátom smrti. Tieto
slová mi nevdojak evokujú to silné
uvedomenie si povinnosti, potreby,
nutnosti (???), pred ktorým sa vždy
človek hrozí, keď sa lúči. Lúči sa na-

trvalo.
Je čas, keď aj sama majestátna príroda odpočíva, uložila sa
k spánku…je čas, akoby naplnený osudom. Som (sme) vďačná
osudu, že sme mali česť poznať pána Faška osobne. Stretnutia
s ním boli plné slnka, jeho odzbrojujúceho úsmevu, snahy výjsť
v ústrety, pomôcť, poradiť… Iste, boli slnečné dni aj jesenné
búrky, veď aj nebo sa vše zamračí a zaprší – ale preto, aby sa vyčistil vzduch, znormalizovali vzťahy a opäť sa dá spolupracovať.
Takto vnímam osobu Ing. Faška po uplynutí viacerých rokov. Nie je mojim zámerom napísať a písať o jeho pôsobení
v regionálnej politike. Vnímam ho ako osobu, ktorému bola
blízka rodina, priatelia, osobnosti, ktoré tvorili históriu. Vďaka
/ aj/ nemu som mala možnosť spoznať mnohých ľudí, ktorým –
tak ako mne, bola osoba M. R. Štefánika veľmi blízka.
Svoju prácu totiž nikdy nekonal preto, aby dostal vyznamenania alebo ocenenie. Za mnohé jeho zásluhy sa stal v roku
2010 čestným členom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
S veľkou pokorou prijal čestné členstvo – ale prekvapilo ma,
že hneď povedal ďalšie dve mená, ktorým by vraj radšej toto
členstvo prenechal, lebo viac by si ho zaslúžili. Členstvo prijal musím ale napísať, že bol jedným z mála, ktorý neďakoval len
verbálne, ale aj písomne slovami, ktoré i dnes nabádajú na spoluprácu. Jeho želanie, aby myšlienka a obsah našich stretnutí
sa dostali do sŕdc všetkých Slovákov, a určite znamenali veľké
povznesenie slovenského národa, ktoré sa v posledných rokoch
z vedomia a sŕdc vytláča. Toto je základ vlastenectva. Prial nám
veľa krásnych nápadov, myšlienok nielen pre uchovávanie pamiatky na veľkého syna slovenského národa, ale aj pre povznesenie hrdosti. Menovala by som mnohé vlastnosti, za ktoré sme
ho obdivovali. Spolu s pani manželkou bol neraz našim hosťom.
Vážený pán primátor, vzácny priateľ, milý Vladimír.
Stúpili ste na chodník, z ktorého niet návratu. Vaše slová,
ktoré zdobia kroniku čestných členov, Vaše životné motto „Žiť
a pracovať tak, aby som sa bez obáv mohol pozrieť za seba
a každému do očí“ aj nás zaväzujú. Pre prácu, pre spoločnosť aj
Spoločnosť, aj seba samých. Ale predovšetkým pre budúcnosť
našich detí tak, ako ste to hovorievali Vy.
Zanechali ste výraznú stopu, posolstvo, z ktorého sa môžeme učiť a šíriť ho ďalej. S myšlienkou na skvelú spoluprácu
s Vami, s myšlienkou, že nič dobrého a krásneho, čo ste urobili sa nestratí, ale všetko zostane, s pokorou a úctou sa lúčime
vzácny priateľ a spomienka na Vás bude trvalým sprievodcom
ďalej na našej ceste životom.
Mária Gallová

Rozlúčili sme sa…
* Oneskorene prišla zpráva, že 8.
marca 2018 zomrel historik, novinár, cestovateľ, ale aj dlhoročný
člen Výboru S MRŠ PhDr. Jozef
Husár. Jozef Husár sa narodil
14. 11. 1933 v Norovciach pri Topoľčanoch. Vyštudoval históriu
na FiF UK v Bratislave a neskôr
v Moskve. Pracoval vo viacerých
slovenských periodikách. Ako historik sa celý život zaujímal o život
a dielo M.R.Štefánika, organizoval
pietne podujatia na jeho počesť.
Zaslúžil sa o vznik Pamätnika
v španielskom Alcosebre, s Františkom Kelem sa zúčastnil ciest
po stopách M.R. Štefánika.Je autorom knihy „Musel generál M. R.
Štefánik zahynúť?“.
* 15. novembra 2018 vo veku nedožitých 92 rokov zomrela dlhoročná členka, známa recitátorka
z Piešťan Anna Plecitá. Členovia
S MRŠ si na ňu určite spomenú ako
na útlu pani v kroji, s tenkým bielym tiranglovým ručníkom s vyšívaným okrajom, keď recitovala pri
20. výročí založenia SMRŠ báseň
Štefánikova matka. Padali i slzy…
Bol to neskutočný zážitok. Jej rozprávanie bolo vždy zaujímavé –
veď na bradlianskej Mohyle trávila
voľné chvíle v spoločnosti svojho
sváčka, legionára z prvej svetovej
vojny, ktorý bol správcom Mohyly.
Sprevádzala návštevnikov, recito-

vala, stretla sa s Alicou Masarykovou i Giulianou Benzoni. V očiach
mala hviezdy… A my dnes už len
spomíname a ďakujeme.
* 21. 12. 2018 zomrel historik, spisovateľ, publicista a vydavateľ PhDr. Pavel Dvořák
(* 13. 5. 1937) známy popularizátor historického bádania. Hovorieval, že „história je poznaná
minulosť, nič menej a nič viac“. Vo
svojom vydavateľstve Rak vydal
aj publikáciu Milan Rastislav Štefánik
* 10. 1. 2019 sa príbuzní, priatelia
a členovia SMŠ rozlúčili s Jánom
Valjanom, ktorý svoju pozemskú
púť ukončil vo veku 67 rokov. Bol
členom spišskonovoveského klubu, ale bol uložený na večný odpočinok ako rodák v Brezovej pod
Bradlom.
* S Jánom Kyščiakom sa rodina
rozlúčila v Piešťanoch. Bol členom
tamojšieho klubu – predtým aktívne pracoval v Dunajskej Lužnej.
Zomrel vo veku 82 rokov 18. marca 2019.
* 6. mája 2019 vo veku 85 rokov
zomrel prvý rektor Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici,
nositeľ Pamätného listu Nadácie M.R.Štefánika prof. PhDr. Ján
Findra, DrSc.
Česť ich pamiatke, česť ich
statočnému a pracovitému
životu!

Spomíname
a pripomíname si
31. 1.

nedožité sté výročie narodenia Antonína Suma

27. 5.

nedožité 95-te narodeniny Ladislava Chudíka

15. 4.

5. výročie úmrtia Ladislava Balleka

NEPREHLIADNITE

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

OSPRAVEDLNENIE
V časopise Bradlo č. 76 v článku Odišli z našich radov bolo nedopatrením uvedené nesprávne meno. Namiesto Štefan Vrbinský
je správne meno Štefan Verbovský. Rodine sa ospravedlňujeme!
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2. ročník – 7. september 2019

Pri tejto príležitosti venujeme v programe spomienku na
Milana Rastislava Štefánika a zároveň si pripomenieme aj legendu
slovenského folklóru Štefana Nosáľa.

Zolo Palugyay
a jeho pamätná tabuľa
Breznianski matičiari dlhodobejšie zvažovali možnosť
vytvorenia pamätnej tabule významnému slovenskému
maliarovi Zolovi Palugyayovi (1898 – 1935), zakladateľovi moderného slovenského výtvarného umenia v medzivojnovom období. Nízkotatranská chata gen. M. R. Štefánika pod Ďumbierom, na rozhraní Horehronia a Liptova
je miestom jeho posledného pobytu na ceste za umením.
Posledný večer svojho pobytu na Ďumbieri prežil 17. 9.
v Štefánikovej chate, na druhý deň odtiaľ odišiel a vzhľadom na nepriaznivé počasie pri páde zo skaly zahynul.
Jeho telesné pozostatky našli až v lete roku 1936. Odbornú záštitu nad skvelým kultúrnym podujatím prevzal
Dr. h.c. Prof. Ľudovít Petránsky, DrSc. Spoluorganizátormi podujatia boli Horehronské múzeum Brezno, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, mesto Liptovský
Mikukáš, obec Lipovský Ján, Spoločnosť M,R. Štefánika,
MO MS Liptovský Mikuláš, Liptovská galérie P. M.Bohúňa, Klaster Horehronie a ďalší,
8. septembra 2018 pri príležitosti 120. výročia jeho
narodenín bola slávnostne odhalená jeho pamätná tabuľa. Na podujatí bola prítomná aj vnučka Z. Palugyaya
Zuzana Ricotti.
Ivana Kružliaková

OZNAM
Správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika
oznamuje, že

Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika
sa uskutoční 5. októbra 2019 od 10.00 hodiny
v HOTELI PARK,
Nábrežie Ivana Krasku 2, v Piešťanoch.
Kluby Spoločnosti v závere mesiaca august 2019 dostanú pokyny prostredníctvom svojich predsedov alebo ním
určených zástupcov klubu. Členovia S MRŠ, ktorí nie sú
organizovaní v kluboch podľa spádovej oblasti a majú záujem o účasť na Valnom zhromaždení sa vopred musia
ohlásiť (mailom, telefonicky, písomne) na adresu:
Ing. Ján Tatara, adresa: Staničná 53, 921 01 Piešťany,
e-mail: tatara@mail.t-com.sk, tel.: 0905 392 427, do 18.
septembra 2019 (kvôli priestorovým možnostiam). Podmienkou účasti je uhradený členský príspevok na rok
2019.

Československá obec legionářska vydala v roku 2019
Slovenský špeciál časopisu Legionářsky směr –
Speciál válka o Slovensko.
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Spoločnosť M. R. Štefánika úprimne ďakuje za spoluprácu
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DOPISOVATEĽOM BRADLA
• Termín uzávierky príspevkov do
č. 78 je 15. novembra 2019.
• Fotograﬁe posielajte v originálnej veľkosti ako boli nafotené
– nezmenšujte ich!
• Texty neupravujte do viacerých
stĺpcov na jednej strane, jednotlivé články píšte v poradí ako
majú nasledovať za sebou!
Ďakujeme
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