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Vážení členovia a sympatizanti 
Spoločnosti Milana Rastislava Šte-
fánika, čitatelia časopisu BRADLO, 
milí priatelia,

rok sa stretol s rokom a my sme na 
prahu druhej polovice „Roku MiIana 
Rastislava Štefánika“, vyhláseného vlá-
dou Slovenskej republiky, roku, ktorý je 
venovaný pamiatke Milana Rastislava 
Štefánika. Dovoľte mi, aby som Vám 
v mene Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika i v mene svojom zaželal veľa 
pevného zdravia, šťastia, spokojnosti 
a Božieho požehnania spolu s prianím, 
aby sa nám spoločne aj naďalej darilo 
pri plnení cieľov našej Spoločnosti.

Na záver kalendárneho roka zvyčaj-
ne bilancujeme. Hodnotíme úspechy, 
dotkneme sa i menších nezdarov, ale si 
myslím, že smelo môžeme povedať, že 
uplynulý rok patril medzi tie úspešnej-
šie ako v poznávaní a šírení informácií 
o M. R. Štefánikovi, tak aj v živote na-
šej Spoločnosti. V jubilejnom roku bol 
v centre našej pozornosti človek, ktorý 
nám svojim životom a prácou odkázal 
dnes už pre nás okrídlenú vetu „Veriť – 
milovať – pracovať“. Človek, legen-
da – Milan Rastislav Štefánik… Je aj 
preto prirodzené, že bolo vydaných 
viacero kníh a publikácií, napísaných 
a odvysielaných divadelných a hudob-
ných diel a dramatických relácii, pripra-
vených množstvo výstav, ktoré poskytli 
archívy. Lektori odprednášali desiatky 
hodín o jeho živote a diele…, umelci 
vytvorili a v mestách i obciach SR i vo 
svete bolo odhalených niekoľko pamät-
níkov, pomníkov, búst a pamätných ta-
búľ, ktoré nám pripomínajú život tejto 
legendy. Jedným z najväčších triumfov 
uplynulého roka je ocenenie historic-
kého významu osoby M. R. Štefánika 
zaradením ho na prvé miesto v spolo-
čenskej súťaži o „najväčšieho Slová-
ka“. Aj touto formou sa meno Milana 
Rastislava Štefánika, jeho život, činy 
a zásluhy o vznik samostatného štátu 
Slovákov a Čechov dostali do povedo-

mia širokej vrstvy našej spoločnosti. Aj 
toto nenápadné prvenstvo podčiarkuje 
výnimočnosť osobnosti, akou M. R. 
Štefánik bol.

V uplynulom roku boli vytvorené 
podmienky pre širokú diskusiu a širšie 
chápanie tejto nesporne jednej z naj-
významnejších osobností našich dejín, 
ktorá sa zaslúžila o písanie novej ka-
pitoly nášho slovenského národa. Pre 

krátke pripomenutie významu jeho 
činnosti si pomôžem citáciou z kni-
hy jeho blízkeho spolupracovníka 
Eduarda Beneša, ktorý napísal: „Šte-
fánik, majúc prístup k vynikajúcim 
politickým kruhom medzi Francúzmi, 
začal intenzívne pracovať už v dobe, 
kedy o našom hnutí nebolo potuchy. 
Otvoril nášmu hnutiu cestu k poli-
tickým kruhom, jednotlivým vládam, 
špeciálne francúzskej a talianskej. 
Dal prvé základy našej diplomatic-
kej činnosti a bol prvým a najlepším 
naším diplomatom. Jeho činnosť 
presahovala rámec československej 
otázky. Zúčastnil sa dôležitých jed-
naní a mal vplyv na všeobecnú politi-
ku francúzsku a taliansku. Zapájal sa 
do riešenia otázok týkajúcich sa po-
litiky angloamerickej. Mal vplyv na 
riešenie otázok ruskej politiky a mi-
moriadnu účasť na rozvoji akcii pro-
ti Rakúsko - Uhorsku. Bol to veľký 
duch, ktorý videl v českom probléme 
len maličkú súčasť problému sveto-
vého. Robil svetovú politiku. Zaobe-
ral sa celkovými problémami našej 
vojenskej politiky, ale on to bol, kto 
princíp zriadenia našej armády pre-
dovšetkým postavil a prebojoval. Ako 
vo Francúzsku, tak v Rusku, v Ame-
rike a menovite v Taliansku. Maršal 
Foch o ňom povedal: „Je to jeden 
z najlepších vojakov, akého som po-
znal v tejto vojne. Štefánik bol v pra-
vom slova zmysle hrdinom s charak-
terom hrdinským.“

Žil na prelome 19. a 20. storočia, 
v dobe, ktorá nebola pre nikoho ľah-
ká, v dobe, ktorá súvisela s Veľkou 

vojnou, rozpadom Rakúsko-Uhorska, 
so vznikom samostatného štátu Če-
chov a Slovákov, ale aj s udalosťami 
Ruskej revolúcie a jej dopadmi. Sám 
pre seba si určite závery z danej zloži-
tej vnútropolitickej, ale aj zahranično-
politickej situácie urobil. Ale realizo-
vať ich už nestihol. Nová nastupujúca 
doba mu však na dlhé obdobie naklo-

Pokojný tep srdca vinšujem človeku,
národom papršlek mieru medzi hranicami.
Lesom vtáčí spev, záhradám zástery
vyšívané jabĺčkami,
deťom úsmev do rozprávky, 
aby ako koník šantil medzi nami.
 Vinšujem v tejto chvíli hojnosť človeku,
oblohe rozkrútenú margarétu slnka,
moriam koráby plné ťažkých plodov,
aby bol svet celý voňavý.
Vinšujem ústam bozk, vážke lúku zelenú
a vetry, čo sa z diaľky priženú,
nech budú priaznivé,
na jar, v jeseni, v lete či v zime.
Na všetky obdobia budúce
ako na prestreté stoly
kladiem vôľu človeka, kryštál  lásky.
Namiesto kráľov korunujem prácu,
vinšujem oheň a železo kováčovi
a roľníkovi snubný prsteň zeme,
čo sa mu kolo prsta zázračne rozkrúti.
Vinšujem slávu myšlienke,
čo ako prameň vyviera z hlbín.
Najskôr je tichým vláskom, až napokon
buráca ako morský zvon
proti všetkému, čo raní človeka
kdekoľvek na tejto okrúhlej  zemi.

                                            Dezider Banga

    

Novoročný vinš
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nená nebola - avšak mala veľký vplyv 
na hodnotenie jeho odkazu pre ďalšie 
generácie. Tak ako sa Slovensko vy-
víjalo, vyvíjali sa aj názory na jeho 
život a dielo. Na margo toho dnes už 
len konštatujeme, že to bolo preto, že: 
nacionalistom sa nepozdával, lebo bol 
francúzsky štátny občan a zakladateľ 
Československa, demokratom sa zase 
nezdala jeho snaha chrániť Slovákov 
pred vplyvom maďarského katolícke-
ho kléru. Socialisti mu vyčítali, že bol 
skôr monarchistom a komunisti mu ne-
odpustili, že bojoval proti boľševizmu. 
Inými slovami povedané,70 rokov od 
jeho tragického úmrtia sa nenašiel sko-
ro nikto, kto by oficiálne do správneho 
svetla postavil jeho heroické dielo za 
oslobodenie Slovákov spod uhorského 
jarma, ale aj za činnosti vykonané na 
medzinárodnom poli.

Vzhľadom na to, že tragicky zahy-
nul vo veku, keď sa ešte nezvyknú písať 
memoáre, nezanechal žiadne písomnos-
ti, v ktorých by komplexne sformuloval 
svoje myšlienky, odovzdal svoje skúse-
nosti, svoj postoj k životu. Na základe 
jeho dochovaných myšlienok – ktorých 
nie je málo – budovať jeho odkaz.

Lebo tak žiť, ako žil M. R. Štefá-
nik nedokáže hocikto, takto dokážu žiť 
len ľudia s ušľachtilými myšlienkami, 
jasným cieľom, neuhasínajúcim zápa-
lom, ale aj s odvahou veci meniť… ale 
podporované pevným zdravím. To po-
sledné sa mu nedostávalo. Po celý svoj 
život si však dával veľké ciele, ktoré sa 
mu darilo napĺňať. Bolo to dané jeho 
neochvejnou vôľou ísť za svojim cie-
ľom, neustálym sebazdokonaľovaním 
a z toho vyplývajúcou nepretržitou prá-
cou na sebe samom, aj keď si to vždy 
nemusel uvedomovať.

Dnes, vyše 100 rokov od jeho tra-
gického odchodu, v neporovnateľne 
lepších životných podmienkach si uve-
domujeme, že Milan Rastislav Štefánik 
je príkladom osobnosti, ktorá si zaslúži 
napriek tomu, že v poznávaní jeho živo-
ta sme pokročili, ďalšie bádanie a rozši-
rovanie doposiaľ nám neznámych sku-
točností, ale hlavne zovšeobecňovanie 
dopadov jeho vplyvu na naše generácie 
v minulosti, dnes, ale aj v budúcnosti. 
Spoločnosť, ktorej Milan Rasti-
slav Štefánik obetoval svoj um, srd-
ce, ale aj zdravie, je mu to dlžná. 
Bolo by prospešné hlavne pre mladú ge-

neráciu, keby mala možnosť pracovať 
s uceleným myšlienkovým odkazom 
M.R.Štefánika, preto bude v budúcnos-
ti cieľom našej Spoločnosti M.R.Štefá-
nika, aby sme sa stali určitými koordi-
nátormi tejto myšlienky.

Správna rada Spoločnosti M. R. 
Štefánika postavila pre najbližšie 
obdobie celkom ambiciózne ciele. 
Predovšetkým chceme pracovať v du-
chu jeho najznámejšieho duchovného 
odkazu: „veriť - milovať - pracovať“ 
a tento zakomponovať do našej pracov-
nej činnosti. Pri napĺňaní tohto odkazu 
by sme si mali predovšetkým vážiť prá-
cu iných, vážiť si každý, aj keď rozdiel-
ny názor a zbytočne si tak nekompliko-
vali život rôznymi nezhodami. Mali by 
sme byť obozretní s kritikou a štedrí s 
chválou, skôr musíme budovať ako ni-
čiť. Aj tu si musíme brať príklad z M. 

R. Štefánika, ktorý by zrejme nebol vy-
konal toľko záslužných činov, keby bol 
priečny – ale vďaka jeho diplomacii, 
ktorá ruka v ruke s jeho krédom „ja sa 
prebijem, lebo sa prebiť chcem“, pri-
niesla požadované ovocie, ktorého plo-
dy môžeme my ešte dneska ochutnávať. 
Do popredia našich záujmov sa dostá-
vajú nové ciele, medzi ktoré bude pat-
riť skvalitnenie spolupráce s mestami 
a obcami cestou rozširovania siete na-
šich klubov tak, aby mohli napomáhať 
samosprávam pri organizovaní spo-
mienkových podujatí na poctu nielen 
M. R. Štefánika, ale aj jeho legionárov. 
S väčšou intenzitou chceme oboznamo-
vať mladú generáciu s odkazom M.R. 
Štefánika. Chceme zlepšiť spoluprácu 
s organizáciami, nesúcimi meno nášho 
velikána, ako aj s partnerskými orga-
nizáciami, s ktorými máme podpísanú 

zmluvu o spolupráci. Núka sa nám širo-
ký diapazón dielčích úloh pre skvalitne-
nie, zefektívnenie, ale aj zatraktívnenie 
klubovej činnosti a to: oživenie práce 
v tých kluboch, ktoré stratili na intenzi-
te, vytvorenie pracovných sekcií, ktoré 
budú združovať podobne zmýšľajú-
cich ľudí s rovnakým záujmom o danú 
problematiku a v nej pracovať s nový-
mi skutočnosťami, ktoré primeranými 
formami budú šíriť ďalej.Predpokla-
dáme v začiatkoch vytvorenie sekcie 
historickej, astronomickej, vojenskej, 
diplomatickej, legionárov a mládežníc-
kej. Nie je málo toho, čo by sme chceli 
v budúcnosti vykonať v prospech Spo-
ločnosti Milana Rastislava Štefánika. 
Som presvedčený, že mobilizáciou 
všetkých našich členov, ale aj získaním 
nových členov sa nám podarí ešte účin-
nejšie pracovať na pripomínaní zásluh, 
udržiavaní odkazu, ale aj zveľaďovaní 
pamiatok pripomínajúcich M.R. Šte-
fánika. Je prirodzené, že plánujeme 
zachovať aj osvedčené podujatia- kon-
ferencie, súťaže, poznávacie zájazdy, 
neformálne stretnutia…

Nastávajúci rok, rok 2020, bude 
nielen v znamení osláv 140. výročia 
narodenia M. R. Štefánika, ukončenia 
vládou SR vyhláseného Roku Štefáni-
ka, ale aj rokom, kedy si pripomenie-
me 30. výročie založenia našej Spo-
ločnosti Milana Rastislava Štefánika. 
Verím, že na túto nezvyčajnú udalosť, 
ktorá sa bude konať v mieste založenia 
Spoločnosti – v Brezovej pod Bradlom 
6. júna – sa budete nielen tešiť a nájdete 
si čas na stretnutie s rovnako zmýšľajú-
cimi ľuďmi, kde spoločne zhodnotíme 
dosiahnuté výsledky, vytýčime si nové 
smery, nové úlohy, nové méty do našej 
ďalšej práce. Zároveň však oceníme 
mnohých vekove starších členov Spo-
ločnosti - osobnosti, ktoré sa zaslúžili 
o založenie, rozvoj a stálu podporu na-
šej Spoločnosti a šírenie odkazu a dob-
rého mena M. R. Štefánika.

Želám Vám a Vašim rodinám vážení 
a milí priatelia roku 2020 zdravie, spo-
kojnosť, elán a radosť z práce, ale zá-
roveň Vám ďakujem, že nezabúdate na 
históriu a svojou prácou pripomínate ši-
rokej verejnosti posolstvo jeho slávne-
ho syna – Milana Rastislava Štefánika.

Peter Novotňák
predseda Správnej rady S MRŠ

Kultúra, vedecké poznanie 
a umelecké dielo, to sú jediné 
zbrane, akými sa môžu Slová-
ci trvalo obrniť proti násiliu 
a nadvláde, proti lži a bez-
práviu. Len vzdelaním, vedou 
môžu preniknúť do sveta, stať 
sa občanmi Európy.

M. R. Štefánik (1910)
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Milí priatelia,

rok 2019 je za nami a počas neho sme mali možnosť 
viackrát upriamiť pozornosť na nášho velikána Milana Ras-
tislava Štefánika. Veď storočnica od jeho tragickej smrti 
umocnila vnímanie patriotizmu a vlastenectva takmer vo 
všetkých srdciach nás, Slovákov. Skutočnosť, že v tomto 
roku sa stal aj najväčším Slovákom v hlasovaní občanov 
potvrdila, že program našej organizácie, našej Spoloč-
nosti, je v čase turbulencií na slovenskej, európskej i ce-
losvetovej scéne nanajvýš aktuálny. Hodnotová občianska 
spoločnosť viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vzory, 
osobnosti a ľudské príbehy, ktorých kľúčovým parametrom 
nie je sebectvo, egoizmus či egocentrizmus, ale spolupat-
ričnosť, silná vôľa a schopnosť i v zložitých situáciách za-
chovať si ľudskosť a solidaritu. Aj o tom je príbeh nášho 
velikána.

Rok 2019 nadväzoval na úspešné oslavy storočnice 
vzniku 1. Československej republiky, ktorej spoluzaklada-
teľom je práve Milan Rastislav Štefánik. Naše aktivity za-
merané na uzákonenie poslednej októbrovej nedele ako 
štátneho sviatku venovaného Štefánikovmu dielu neboli 
úspešné, ale pri tohtoročnej audiencii u prezidenta Andreja 
Kisku boli vysoko pozitívne vnímané s dovetkom, že ak sa 
rozhodne ísť dráhou parlamentného politika, bude priestor 
na jej znovuoživenie. Rok 2020, do ktorého sme pred chví-
ľou vstúpili, je opäť dôvodom na veľkolepé spomienkové 
oslavy. 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefáni-
ka je vlastne zavŕšením troch rokov, kedy sme si relatívne 
rýchlo za sebou oslávili najprv vznik 1. Československej re-
publiky (2018), potom storočnicu tragickej smrti Štefánika 
(2019) a v súčasnosti nás čaká asi to najkrajšie vyvrcho-
lenie v podobe osláv výročia jeho narodenia. Toto všetko 
sa však deje na pozadí rastúcej intolerancie, zvyšujúcej sa 
nedôvery a celkovej frustrácie našej spoločnosti. Udalos-
ti, akými boli vražda novinára a jeho priateľky, nahrávky 
z kancelárie generálneho prokurátora, rozhovor bývalého 
ministra financií s generálnym prokurátorom o emisnom 
škandále a o tom, ako sa nemenovaný politik údajne zabu-
dol podeliť s premiérom, vyvolávajú veľké otázniky. Spo-
ločnosť sa ešte viac ponára do letargie, preto je potrebné 
ísť z úrovne takého združenia ako je to naše, vplývať na 
ľudí a vysvetľovať im, že sloboda a demokracia sú hodnoty, 
za ktoré sa oplatí bojovať a že sloboda a demokracia sú po-
stavené na zodpovednosti. Túto zodpovednosť môže každý 
z nás minimálne raz za štyri roky prejaviť účasťou a slo-
bodným rozhodnutím v tajných demokratických voľbách. 
Verím, že každý z Vás túto zodpovednosť naplní a bude mať 
šťastnú ruku.

Zároveň mi dovoľte poďakovať sa za Vašu prácu a an-
gažovanosť v minulom kalendárnom roku, ako i za to, že 
som mal česť byť uplynulé volebné obdobie predsedom 
Spoločnosti, ktorú si veľmi vážim a budem i naďalej pod-
porovať ako radový člen. V závere si Vám všetkým ešte 
dovolím popriať šťastný a požehnaný rok 2020, naplnený 
radosťou, zdravím a množstvom pekných zážitkov.

S úctou Jozef Božik

21. júl  -  Deň  spomienky  na  nedožité
narodeniny  Milana  Rastislava  Štefánika

Košariská: 21. júla 2019 sa slávnostnou bohoslužbou 
v evanjelickom kostole v Košariskách začali spomienkové 
slávnosti 139. výročia narodenia štátnika, politika a dip-
lomata Milana Rastislava Štefánika. Celodenný program 
v jeho rodnej obci je i pripomenutím Štefánikovho plod-
ného života, nezastupiteľných inšpirácií a impulzov, ktoré 
priniesol do slovenskej kultúry. Podujatie pripravilo Minis-
terstvo obrany SR v spolupráci so Slovenským národným 
múzeom – Múzeom Slovenských národných rád (SNM – 
M SNR), obcou Košariská a Evanjelickou cirkvou a. v. 
V programe podujatia bol dopoludňajší slávnostný akt 
pred rodným domom M. R. Štefánika s kladením vencov, 
nasledovalo otvorenie výstavy „Generál na javisku“, 
ktoré vzniklo v spolupráci Divadelného ústavu v Bratisla-
ve a Múzea Slovenských národných rád. Výstava pred-
stavuje divadelné inscenácie slovenských profesionál-
nych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života 
a diela. Na to nadviazala prednáška prof. Dagmar Inšti-
torisovej „Štefánik v divadelných podobách“ a koncert 
súboru Musica Tempris. Na popoludnie boli pripravené 
aj scénické prehliadky miestneho múzea s M. R. Štefá-
nikom.

(Správa z TASR)

* V Košiciach si príhovorom a položením kytice k pamät-
níku uctili pamiatku narodenia Milana Rastislava Štefáni-
ka a jeho historický odkaz.

* 20. júla 2019 sa konal pri príležitosti 139. výročia na-
rodenia M. R. Štefánika tradičný výstup so spoločen-
ským stretnutím na Štefánikovu chatu pod Ďumbie-
rom. Podujatie organizovali kluby S MRŠ v Liptovskom 
Mikuláši a Brezne za pomoci spoluorganizátorov: Klub 
slovenských turistov, Obecný úrad Podbrezová, Horská 
služba Nízke Tatry-juh, Železiarne Podbrezová a mesto 
Brezno.

* Piešťany: Pred budovou Balneologického múzea Imri-
cha Wintera v Piešťanoch sa v tretiu júlovú nedeľu stretli 
všetci, ktorí Štefánika považujú za mimoriadnu osob-
nosť. Pripomenúť si výročie generálových narodenín pri-
šiel primátor Piešťan Peter Jančovič, ktorý nad podujatím 
prevzal záštitu, zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika, 
ktorí sa udalosť v spolupráci s Balneologickým múzeom 
rozhodli zorganizovať, ale aj návštevníci či bežní okolo-
idúci. Pristavili sa dokonca aj cudzinci, vypočuli si tóny 
slovenskej hymny či piesne Aká si mi krásna.
Riaditeľ múzea Vladimír Krupa prítomných oboznámil 
so Štefánikovým životom. Porozprával o jeho narodení, 
pomeroch, z ktorých pochádzal, ale aj o študentských 
časoch. „Štefánik patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti 
slovenských dejín. No nielen slovenských, ale aj európ-
skych a v širšom kontexte i svetových. Tento rok sme 
si ho pripomenuli množstvom podujatí, filmov, článkov, 
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výstav, konferencií, seminárov či pietnych spomienok. 
Často sa pre okolnosti a nepoznanie presných príčin le-
teckého nešťastia, ktorého výsledkov bola nielen smrť 
generála Štefánika, ale aj dvoch talianskych letcov, sú-
streďuje pozornosť na tragédiu, a nie na jeho život,“ uvie-
dol V. Krupa. Po priblížení jeho mladíckych liet sa vyjad-

ril, že táto osobnosť by si zaslúžila vlastné samostatné 
múzeum. Pred prítomných predstúpil aj primátor mesta, 
ktorý čiastočne naznačil, že budúci rok sa bude konať 
väčšie podujatie. „Som presvedčený o tom, že osobnosť 
generála Štefánika by mala byť inšpiráciou pre všetkých 
obyvateľov. Aj preto sme sa rozhodli, že v Piešťanoch za-
vedieme tradíciu slávnostných spomienkových stretnutí 
pri príležitosti jeho narodenín. Budúci rok to bude 140 
rokov odo dňa, keď sa narodil a verím, že sa nám podarí 
zorganizovať dôstojnú spomienkovú udalosť,“ povedal P. 
Jančovič. Na záver dodal jeden zo Štefánikových pamät-
ných citátov.
O kultúrnu časť podujatia sa postaral herec Jozef Šimo-
novič, ktorý v dvoch vstupoch predniesol umelecké slovo.
Po skončení príhovorov sa prítomní presunuli pred Šte-
fánikovu sochu, kde mu vzdali hold uložením pamätného 
venca.

(am)

VIII. ročník cykloprejazdu
Hodonín – Košariská 2019

V dňoch 12. – 14. 7. 2019 sa za 
ideálneho počasia uskutočnil ôsmy 
ročník cykloprejazdu Hodonín – 
Košariská. Akciu zorganizovala 
Československá obec legionárska 
– Jednota Český Brod a Nadácia 
Milana Rastislava Štefánika Brati-
slava s podporou mesta Hodonín, 
Masarykovej společnosti – pobočky 
v Hodoníne, Trenčianskeho a Tr-
navského samosprávneho kraja.
Podujatie spája rodiská Tomáša 
Garrigue Masaryka (* 7. 3. 1850 
Hodonín) a Milana Rastislava Šte-
fánika (* 21. 7. 1880 Košariská) a je 
zamerané na pripomenutie života 

a diela týchto dvoch našich významných osobností, ktoré 
sa spolu s Edvardom Benešom (* 28. 5. 1884 Kožlany pri 
Plzni) zaslúžili o vznik československých légií a o založe-
nie Československej republiky v roku 1918.
Niektorí účastníci podujatia sa začali schádzať v Hodoní-
ne už v piatok 12. júla a samotný cykloprejazd sa začal 
v sobotu 13. 7. o 9. 00 hodine pred pomníkom prvého 
československého prezidenta Tomáša Garrigue Masa-
ryka v Hodoníne. Po otvorení podujatia a pietnom akte 
pred Masarykovou sochou VIII. ročník cykloprejazdu od-
štartovala riaditeľka Múzea T. G. Masaryka v Hodoníne 
pani Irena Chovančíková.
Prvá etapa viedla z Hodonína po brehu rieky Moravy cez 
Skalicu, Radošovce, Častkov a Sobotište na hrad Branč. 
V Sobotišti sme si oddýchli a pochutnali na výborných 
domácich haluškách. Večerné táborenie a posedenie na 
hrade Branč si užili ako deti, tak aj dospelí pri opekaní 
a družnom rozhovore.
V nedeľu 14. júla sme pokračovali druhou etapou z hradu 
Branč cez Bašnárovcov, Belanských a Hurbanovu dolinu 
do Priepasného a odtiaľ na Bradlo. Po pietnom akte na 
Mohyle M. R. Štefánika sme sa oboznámili so stručnou 
históriou tohto monumentálneho diela architekta Dušana 
Jurkoviča a potom pokračovali cez Brezovú pod Bradlom 
do cieľa na Košariskách.
Tohtoročného cykloprejazdu sa zúčastnilo 14 cyklistov, 
z toho dve deti a traja členovia logistického sprievodu. 
Najmladšou účastníčkou bola sedemročná Dorotka Hri-
cová z Košíc, najstarším cyklistom bol sedemdesiatde-
väťročný starosta Sokola Přemysl Karas z Kyjova a vyše 
osemdesiatročný MUDr. Zdeněk Hlobil z Veselí nad Mo-
ravou, ktorý na akciu chodí už tradične ako zdravotnícke 
zabezpečenie. Našťastie tento rok nemal žiadnu „prácu“, 
lebo sa nikto z účastníkov nezranil ani neochorel. Po roz-
daní účastníckych diplomov na Košariskách sa účastníci 
podujatia rozišli v dobrej nálade domov.
Vďaka účastníkov podujatia patrí okrem sponzorov aj 
členom Jednoty ČsOL v Hodoníne, ktorí zabezpečili 
čestnú stráž v legionárskych uniformách a pánovi Ing. 
Milanovi Kadlíčkovi, starostovi obce Podbranč za súhlas 
s možnosťou prenocovania na hrade Branč.

Ferdinand Vrábel
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Keď si pripomíname veľké udalosti alebo životné diela 
veľkých ľudí, mali by sme najprv dôkladne poznať príčiny, 
ktoré tieto ich úspechy podmienili. Ja sa chcem pri všetkej 
skromnosti zamyslieť nad Štefánikom ako človekom pri 
stom výročí jeho smrti, ktorému sme venovali ako národ 
málo pozornosti. Spomenuli sme si na neho skôr z nutnosti.

Š. Osuský, vynikajúci diplomat a jeho osobný priateľ 
o ňom napísal: „jedni v ňom vidia homo multiplexa, nosiaceho 
na čele znamenie nietzscheovské, bledé a osudné 
znamenie Tschandaly, iní stredovekého rytiera a bohatiera, 
iní naivné dieťa v hviezdach zablúdené, iní zasa obyčajného 
dobrodruha a čarodejníka. Jedni mu pripisujú vlastnosti 
nadľudské, druhí vlastnosti hodné obyčajného tuláka, už to 
dokazuje, že stojíme pred osobnosťou nie obyčajnou“.

Nedávno sa skončila v Slovenskej televízii „show“, ktorá 
mala poskytnúť národu „demokraticky vybrať najväčšieho 
Slováka“. Po práve a podľa očakávania stal sa ním Milan 
Rastislav Štefánik. O jeho úspechoch hovorili mnohí – 
starí, mladí i deti vážne, ale často povrchne, lebo sme 
ho porovnávali so spevákmi, športovcami i negatívnymi 
politikmi. Nikto sa nezamyslel nad zásadami, ktoré nášho 
hrdinu vyniesli do výšin. Nikto ani len slovom sa nepokúsil 
pátrať po príčinách, ktoré boli základom týchto úspechov. 
Všetci opomenuli, že základ všetkých úspechov, ktoré 
dosiahol tvorili jeho mravné a etické ideály. Na vnútornú 
silu jeho osobnosti zabudli alebo možno ju ani nechceli 
spomenúť. Vraví sa, že úspechy sa neodpúšťajú!

Nepochybne, Boh obdaril Štefánika mnohými 
neobyčajnými duchovnými darmi, lebo len tak mohol 
vo svojom krátkom živote vykonať toľko pre náš národ 
i ľudstvo. Len výnimočným ľuďom sú zverené výnimočné 
duchovné dary.

Väčšina súčasných príležitostných rečníkov povrchne 
vymenuje Štefánikove dosiahnuté výsledky. Všetky jeho 
úspechy sa nám zdajú také samozrejmé a jednoduché, 
že ich vnímame ako samozrejmosť. V skutočnosti všetky 
veľké činy či objavy nie sú náhodné, ale vo veľkej miere 
sú výsledkami cieľavedomej práce. A tak je to aj so 
Štefánikovými životnými úspechmi.

Dnes sa chcem zamyslieť nad Štefánikovými etickými 
a mravnými zásadami, ktoré mu podľa mojich názorov 
umožnili siahať po najvyšších ideáloch človeka a umožnili 
mu dosiahnuť pre nás nevídané úspechy, ktoré mu umožnili 
stretnúť biedu na zemi a siahať po ideáloch dotýkajúcich sa 
hviezdnych diaľav.

Každý človek sa rodí s určitými genetickými vlastnosťami 
a v priebehu života vplyvom prostredia, napr. štúdia či 
spoločenských stykov a pod., ich rozvíja a postupne im 
dáva aj iný rozmer. Štefánik zdedil po otcovi rozhodnosť, 
vytrvalosť a pevnú vôľu, po matke citovosť, sociálne cítenie, 
vzťah k iným a lásku k ľudskému životu. Keď mal desať rokov 
odišiel z domu (od rodiny) a od toho času si postupne sám 
určoval zásady, podľa ktorých sa neskôr riadil a formoval 
svoj ďalší život.

Z poznatkov jeho myšlienok, ktorým som sa venoval 
roky, ďalej podľa jeho činov, ale tiež hodnotenia jeho práce 
viac ako stovkou významných ľudí, ktorí ho poznali, vybral 
som tri hlavné etické zásady, ktoré jednoznačne uplatnil vo 

svojom bohatom živote a ktoré mu priniesli úspechy, ale aj 
nepochopenia.

Boli to: pevná vôľa a vytrvalosť, ďalej nepodkupnosť 
v pravde a konečne vzťah k životu (bytiu), t.j. k iným ľuďom 
a k národu.

Pevná vôľa. Štefánik, ako mnohí pracovníci prírodných, 
exaktných vied bol tiež filozofom, čo bolo príznačné pre 
veľkých mužov tej doby. V jeho pozostalosti sa našli diela 
antických filozofov, napr. Aristotela, podľa ktorého sa vôľa 
zameriava na cieľ. Jeho vôľové vlastnosti zrejme ovplyvnila 
aj filozofia antropologicky orientovaných filozofov, napr. 
A. Schopenhauera a F. Nietzscheho. Schopenhauerovu 
zásadu, že „Bytie samo a spôsob bytia prýšti výhradne 
z vôle a vôľa je slobodná“, prijal aj Štefánik a uviedol, že 
„Vôľa, skutočná vôľa všetko zmôže, duševné i telesné 
neresti a zdá sa mi, že i sama smrť neodváži sa priblížiť iba 
k tým, ktorí neochabujú“. Tak vysoko hodnotil Štefánik vôľu 
človeka. Tento princíp ovplyvnil neskôr Štefánikove životné 
zásady a jeho vzťah k životu (bytiu) i láske k ľuďom.

Vo filozofii pevnej vôle možno hľadať aj často uvádzanú 
Štefánikovu rozhodnosť a vytrvalosť. Jeho známa veta 
„Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ ohromila aj jeho 
pražských i parížskych mecenášov. Vo svojom rozhodnutí 
vytrval a prinieslo mu to úspechy. Jeho pevná vôľa 
a odhodlanie sa prejavilo už na začiatku jeho vedeckej 
kariéry, keď napriek ochoreniu prijal ponuku astronóma 
riaditeľa hvezdárne J. Janssena pri prvom výstupe na 
Mont Blanc. Pevnú vôľu uplatnil Štefánik najmä ako 
mladý vedec, veď veda bola jeho „láskou“ ako napísal. 
„Verím vo vývoj vedy, preto vo vývoji všetkého, čo je 
šľachetné a človečenstvu prospešné. Chcem prispieť i ja – 
v úsilí tom spatruj moju oddanosť, lásku k môjmu národu 
a bytostiam, ktoré sú a budú mi večne milé. Veda má 
slúžiť životu, jej posledným cieľom môže byť len človek“. 
Už na začiatku kariéry vede pripisoval Štefánik aj rozmer 
politický a celospoločenský. „Vedecký kruh (ale vedecký!) 
na Slovensku mal by i špeciálny význam. Nehľadiac na 
to, že by sa stal prirodzeným gravitačným bodom, kostrou 
národa, okrem toho bol by aj spojivom medzi nami a širokým 
intelektuálnym svetom.“ To, o čom naši politickí a kultúrni 
predstavitelia dnes iba hovoria, to nám Štefánik zanechal vo 
svojom testamente pred sto rokmi. Ľudia hĺbku Štefánikovho 
odkazu nepochopili a jeho odkaz neprijali. Štefánik svoju 
pevnú vôľu uplatnil aj pri organizovaní čs. légií, ktoré sa 
neskôr stali tak významným faktorom pri vytváraní nového 
štátu. Generáli, diplomati a všetci, ktorí s ním prichádzali 
do styku, s úctou sa vyjadrovali a obdivovali jeho pevnú 
vôľu a vytrvalosť. Bohdan Pavlů, jeden z veliteľov čs. vojsk 
na Sibíri uvádza: „Štefánik nebol demagóg a nelichotil 
masám. Bolo šťastím, že mal odvahu v pravej chvíli vydať 
nepopulárny rozkaz. Zachránil tým celú armádu.“ Pevná 
vôľa, vytrvalosť, húževnatosť i cieľavedomosť boli teda 
základnými životnými zásadami, od ktorých sa nikdy 
neodchýlil a ktoré podmienili jeho úspechy. Keby sme jeho 
zásadu, že pre ľudí pevného predsavzatia niet nemožnosti“ 
pochopili pred sto rokmi, neprežívali by sme dnes morálny 
marazmus, neholdovali peniazom a moci z nich prameniacej 
a aj mládež by mala jasné a ušľachtilé ciele.

Druhou zásadou, ktorá podmienila Štefánikove úspechy 
bola pravda. Jeho vzťah k pravde nepoznal alternatívy. 

Štefánikove mravné ideály
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V tejto zásade mu bol vzorom Ján Hus. Pravda, ktorú 
vášnivo obhajoval Hus aj za cenu vlastného života 
priťahovala Štefánika v tom čase aj po stránke náboženskej 
i národnej. Zdalo sa mu samozrejmé, že pre pravdu sa 
človek musí vedieť obetovať. Tak naplnil svoju životnú 
zásadu, že „Národu sa nedáva, národu sa obetuje“. Takto 
chápal pravdu v skutočnosti a preto pre národ obetoval 
všetko, i vlastný život.

Jeho najbližší spolupracovník a osobný priateľ gen. M. 
Janin napísal o Štefánikovi, že mal až neuveriteľne, vášnivý 
vzťah k pravde a pri jej uplatnení bol nekompromisný. 
Už ako mladý študent, sa k vôli pravde dostal do sporu 
s vedením v spolku Detvane aj s českými intelektuálmi 
v Prahe i niektorými vedcami v Paríži. Edvard Beneš, ktorý 
Štefánika zvlášť neobľuboval, napísal: „Mal neobyčajnú 
odvahu slova a vo svojom styku s ľuďmi často si ich 
získaval tým, že dokázal povedať im neústupne pravdu do 
očí.“ Diplomat Štefan Osuský Štefánikov vzťah k pravde 
vyjadril nasledovne: „Ako proroci a apoštoli, ani on pravdu 
nedokazoval, ale v podobenstvách ju tvrdil a hlásal. Nielen, 
že sám bol ňou naplnený, ale každou pravdou vyplnil celý 
svoj život a celý svet“. Je to krásna charakteristika Štefánika. 
Napriek tomu, že si Štefánik neobyčajne vážil T. G. Masaryka, 
často aj s ním nesúhlasil a dokazoval mu svoju pravdu. Ale 
bez toho, aby medzi nimi vznikli až také nedorozumenia, 
že by zanechali spoločné ciele a dielo – oslobodenie 
Slovenského a Českého národa a vytvorenie samostatného 
štátu ČSR. Nie vždy však zvíťazila pravda, čo Štefánik 
ťažko niesol. Aj najväčší Štefánikov úspech, podpísanie 
dohody v Ríme malo základ v pravdivej interpretácii vzťahov 
medzi predstaviteľmi talianskeho kráľovstva a vedením 
juhoslovanského odboja. Štefánikova jedinečná diplomacia 
bola založená na pravde, preto bola úspešná i tam, kde 
iní zlyhali. Dovolím si opäť uviesť Štefánikovu myšlienku: 
„V duši československého človeka, vzdor starej porobe, 
nebola utlmená plamenná láska k záujmom svojho národa, 
slobode a pravde.“

Treťou Štefánikovou životnou zásadou bola láska 
k životu a tým aj láska k človeku a národu.

Štefánikovu životnú filozofiu v čase jeho vedeckej práce 
v Paríži ovplyvnil francúzsky filozof a vedec H. Poincaré. 
Na začiatku sa Štefánikovi jeho filozofické zásady zdali 
dostatočne presvedčujúce, že vedecké poznatky môžu 

riešiť všetky životné problémy a nastáva jeho príklon 
k pozitivizmu. Prehlbovaním myslenia sa však jeho názory 
postupne čiastočne menili. Štefánik prežíval vedecké 
poznávanie prudko a zložito. Počas svojho pobytu na ostrove 
Vavau predpokladanú jednoznačnosť k vedeckému riešeniu 
všetkých problémov mierne poopravil a vyjadril nasledovne: 
„Buďto sú ešte iné hypotézy, ktoré nepoznám, alebo…
Boh skutočne existuje“. Takéto problémy sa vyskytujú 
u mnohých vedcov, ktorí okrem vedy hľadajú aj iné pravdy. 
Neskôr sa Štefánik vo svojom vnútornom zápase priblížil 
ku kresťanskej filozofii A. Schweizera. Centrálnym pojmom 
Schweizerovej filozofie je tiež vôľa, ktorá je základným 
fenoménom života. Byť je vôľa, žitie je vôľa k životu. Aj 
A. Schweizer veril v budúcnosť ľudstva a spoliehal na 
silu pravdy, ducha a lásky k životu. Lásku a úctu k životu 
považoval za najvýznamnejšiu životnú zásadu kresťanstva.

Vo filozofii lásky k človeku zdá sa, že Štefánik našiel 
v láske (agapé) zmysel svojho života. Láska k životu 
- láska k človeku a cez neho láska k národu, napĺňali 
Štefánikov život čo vyjadril slovami. „Je potrebné ľudí učiť 
veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, 
je potrebné milovať iných, ale je nevyhnutné pracovať 
a učiť pracovať iných“. Milovať človeka, cítiť jeho potreby 
a urobiť všetko pre naplnenie jeho túžob v živote, stalo sa 
Štefánikovým krédom. Láska k človeku i k národu stali sa 
Štefánikovým „náboženstvom“ až do konca života. Mal rád 
legionárov, ktorí ho zbožňovali, spolupracovníkov, ktorých si 
vážil i prostých ľudí bez rozdielu ich náboženstva a rasy, cítil 
milosrdenstvo s trpiacimi i sirotami.

Hneď po vyhlásení ČSR povedal Štefánik pamätnú vetu, 
ktorú sme z jeho odkazu vynechali „Teraz ide o to premeniť 
duše, a to bude nové víťazstvo, ktoré musíme dosiahnuť, 
pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí od tejto činnosti“. Na 
tento odkaz by sme nemali zabudnúť a najmä by ho nemali 
zabúdať tí, ktorí sa hlásia ku kresťanskej Európe. Tento jeho 
odkaz by sme si mali neustále pripomínať a podľa neho žiť.

Keby sme poznali Štefánikove mravné a etické ideály 
i myšlienkový odkaz, až potom by sme pochopili jeho dielo, 
odkaz i skutočnosť v celom rozsahu. Pochopili by sme, že 
bol nielen vedec, vojak generál, diplomat, ale v prvom rade 
Č l o v e k, ktorý bohato zúročil Bohom zverené mu hrivny.

Ján Fuska

Z ĎALŠÍCH AKTIVÍT A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SMRŠ
* 28. mája slávnostne vyhodnotili celoškolský 
projekt na ZŠ Tajovského v Senci. Pri príleži-
tosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefáni-
ka žiaci spracovali projekt, ktorým chceli ucho-
piť mimoriadnu a všestrannú osobnosť MRŠ. 
Nechceli sa venovať len jeho tragickej smrti, 
ale v prvom rade im išlo o oslavu života a výni-
močného životného diela. Celoškolský projekt 
bol prezentovaný kresbami, maľbami, model-
mi lietadla a Mohyly na Bradle, prezentáciami 
a hrami so štefánikovskou tematikou. Navštívili 
aj divadelné predstavenia, niekoľko výletov po 
stopách M. R. Štefánika. Slávnostného vyhod-
notenia sa zúčastnil primátor mesta, predsta-
vitelia MO MS a Zväzu vyslúžilých vojakov 

gen. M. R. Štefánika. Zástupca mesta Brezová 
pod Bradlom odovzdal riaditeľovi školy Certifi-
kát symbolického vlastníctva čerešne v aleji na 
Bradlianskej ceste.
* V máji 2019 v Turej Lúke bola inštalovaná pa-
mätná tabuľa Albertíne Štefánikovej na dome, 
v ktorom sa narodila. Zhodou okolností je to 
dom, v ktorom sa narodil aj Dušan Jurkovič. 
Text na tabuli obsahuje vysvetlenie, prečo sa 
narodila v tomto dome. Zásluhu na inštalácii ta-
bule má člen S MRŠ Miroslav Danek.
* 29. júna 2019 navštívili Myjavu, Brezovú pod 
Bradlom a Košariská členovia „Asociácie pria-
teľov Francúzska na Hornom Zemplíne“ so síd-
lom v Humennom, vedení prezidentkou Agnes 

Grecovou. Sprievodcu im robil P. Uhlík.

Člen S MRŠ prof. Ján Danek ako svoj prí-
spevok k 100. výročiu tragickej smrti Milana 
Rastislava Štefánika uskutočnil viaceré podu-
jatia-prednášky s diskusiou. Prvá sa uskutoč-
nila v Západoslovenskom múzeum v Trnave 
pre učiteľov a žiakov trnavských škôl. 21. júna 
sprevádzal pedagógov a žiakov z Bratislavy- 
Nové Mesto na Bradlo, kde účastníkom priblížil 
okrem života a diela aj kraj, v ktorom sa M. R. 
Štefánik narodil a prežil detstvo. 22. septem-
bra 2019 pre cirkevníkov ECAV v Komárne pri-
pravil prednášku s diskusiou o živote a diele M. 
R. Štefánika.
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Tak ako väčšina slovenských miest, pristúpila aj 
Spišská Nová Ves po vzniku samostatnej Republiky 
československej k premenovaniu svojich ulíc. Mnohé z nich 
totiž už od obdobia maďarizácie koncom 19. a začiatkom 
20. storočia niesli mená osobností spojených s oficiálnou 
uhorskou, resp. maďarskou politickou scénou a kultúrou. 
Samotné premenovanie ulíc a námestí mesta prebehlo 
po konsolidácii politických pomerov v tejto časti mladej 
republiky. Stalo sa tak 19. decembra 1919. Ulice dostali nové 
slovenské pomenovania. Medzi inými bol premenovaný 
Riadok Ferenca Deáka (maďarsky Deák Ferenc sór) na 
Masarykov riadok – dnešná Letná ulica a Riadok Ľudovíta 
Kossutha (maďarsky Kossuth Lajos sór) na Wilsonov 
riadok – dnešná Zimná ulica. Frekventovaná Pákhova ulica 
(maďarsky Pákh utca) pri železničnej stanici a železničnej 
trati bola premenovaná na Štefánikovu cestu, Školská ulica 
(maďarsky Iskola utca) bola na počesť prvého slovenského 
spišského župana premenovaná na Rumanovu ulicu 
a Honvéd utca na Legionársku ulicu.

V roku 1929 pri spomienke na 10. výročie tragického 
skonu generála Štefánika bol Wilsonov riadok premenovaný 
na Štefánikov riadok. V roku 1928 zomiera v Spišskej Novej 
Vsi matka generála Štefánika, Albertína Štefániková rodená 
Jurenková. Na jej počesť dostala ulica, ktorá viedla popri 
dome, kde bývala v Spišskej Novej Vsi, jej dievčenské meno 
Jurenkova ulica (dnešná Rastislavova ulica). Jurenkova 
ulica niesla toto svoje meno aj istý čas po 2. svetovej vojne.

5. júla 1929 o 11. hod. bola socha – spišskonovoveský 
pamätník generála Milana Rastislava Štefánika slávnostne 
odhalený a predstavený verejnosti. Tento dátum bol zvolený 
kvôli v meste práve prebiehajúcej Podtatranskej výstave. 
Na odhalení tohto nového pomníka boli prítomní krajinský 
prezident Ján Drobný a viacerí ďalší významní hostia.

Zoznam ulíc Spišskej Novej Vsi z rokov 1938 – 1945 
uvádza okrem iných tieto ulice:

Hlinkov riadok, Štefánikov riadok, Stredný riadok. 
Prvorepublikové názvy za vojny zostali týmto uliciam 

a námestiu: Stredný riadok, Legionárska, Malá, Levočská 
a ďalšie.

Nový názov dostala Štefánikova ulica. Bola premenovaná 
na Železničný riadok. Stalo sa tak preto, aby sa ulica menom 
odlíšila od Štefánikovho riadku v centre mesta.

Dňa 16. mája 1946 v rámci celoštátnej akcie pre nové 
pomenovanie ulíc podľa obežníka Povereníctva vnútra 
zo dňa 12. januára 1946, č. 892/I-II/1-46 bola v Spišskej 
Novej Vsi premenovaná Železničná ulica, niekdajšia 
prvorepubliková Štefánikova ulica na ulicu kpt. Nálepku. 
Štefánikov riadok v centre mesta premenovali na Širokého 
riadok.

V jeden podvečer roku 1952 bol pamätník generála 
Štefánika odstránený. Za pokrikov „Všetci verne spolu, 
Štefánika dolu!“ miestni študenti, najmä tí z miestnej 
vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova, pristavili k pamätníku 
generála Štefánika traktor. Okolo hlavy sochy obviazali 
lano a stiahli sochu na zem. Socha bola uskladnená  v  
pivničných priestoroch okresného národného výboru 
a po čase odtadiaľ zmizla. Najpravdepodobnejšie je, že 
sochu roztavili v krompašských kovohutách. Neskôr bol 
odstránený aj podstavec sochy. Pôvodne sa s ním rátalo 
ako s podstavcom pre plánovanú sochu kpt. Jána Nálepku. 
V 50. rokoch boli odstránené aj pamätné tabule v Spišskej 
Novej Vsi a blízkych Spišských Vlachoch.

V dobe politického odmäku v rokoch 1968 – 1969 bolo 
novovybudované spišskonovoveské Sídlisko za Hornádom 
dočasne premenované na Sídlisko Milana Rastislava 
Štefánika,

V roku 1968 skrsla v meste myšlienka postaviť nový 
pomník Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Bol omnoho 
skromnejší. Mal formu vrtule lietadla zhotovenej z medi, 
stojacej na podstavci. Jej autorom bol Ladislav Hennel. 
Pomník bol odhalený 5. mája 1969 o 17. hod, teda deň 
po 50. výročí Štefánikovej smrti. Ladislav Hennel onedlho 

Milan Rastislav Štefánik, jeho meno, odkaz a pamiatka 
v dejinách mesta Spišská Nová Ves

Nezrealizovaný pamätník generála Milana Rastislava Štefánika 
v Spišskej Novej Vsi. Foto: R. Kormošová.

Pôvodný pamätník generála Milana Rastislava Štefánika 
v Spišskej Novej Vsi. Foto: R. Kormošová.
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emigroval do Spolkovej republiky Nemecko a pamätník 
Milana Rastislava Štefánika normalizátori odstránili. V roku 
1972 odviezli aj sochu generála Štefánika zo Spišskej Belej 
do vojenského priestoru Záľubica a tam ju zničili.

Na spoločnom zasadnutí predstaviteľov mesta Spišská 
Nová Ves so zástupcami mestského výboru Verejnosti 
proti násiliu bolo 21. decembra 1989 prijaté uznesenie, 
ktorým sa utvára v meste nová názvoslovná komisia. 
Niektoré ulice v meste boli premenované. Názvoslovná 
komisia rozhodla, že spišskonovoveské Leninovo námestie 
bude premenované na Štefánikovo námestie. Tu bol aj 
umiestnený nový pamätník M. R. Štefánika. Jeho autorom 
je akademický sochár Ladislav Kacvinský. Pamätník bol 
odhalený 12. júla 2007 na Štefánikovom námestí vtedajším 
prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

Dodajme ešte, že v meste Spišská Nová Ves dlhé roky 
so svojou rodinou žil a ako právnik pracoval JUDr. Ladislav 
Štefánik, mladší brat generála Štefánika. V neďalekých 
Spišských Vlachoch žila Oľga Hajtšová, rodená 
Štefániková, sestra M. R. Štefánika. Bratanci jej manžela 

Eugena – bratia Ľudovít a Vojtech Hajtšovci zriadili vo 
svojom spišskonovoveskom dome jednu z prvých hvezdárni 
na území dnešného Slovenska.

Premenovaním jedného zo svojich námestí na 
Štefánikovo námestie, umiestnením a odhalením pamätníka 
generála Milana Rastislava Štefánika na tomto námestí 
a umiestnením novej pamätnej tabule na dome, v ktorom 
žila na sklonku svojho života matka generála Štefánika 
Albertína, zadosťučinilo mesto Spišská Nová Ves pamiatke 
Milana Rastislava Štefánika a jeho rodiny, ktorá významne 
dotvára ducha a dejiny tohto mesta. Tohto roku sme na 
pôde Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, pri príležitosti stého 
výročia Štefánikovho tragického skonu, pripravili výstavu 
„Sto rokov bez Štefánika“.

Juraj Pavlis

Nový pamätník generála Milana Rastislava Štefánika v Spišskej 
Novej Vsi. Foto: L. Barabás, zdroj: vets.cz.

Dom, kde v Spišskej Novej Vsi žila matka M. R. Štefánika 
Albertína Štefániková, rod. Jurenková. Foto: M. Števík.

Ruže v  Ivanke pri Dunaji
1. – 2. 6. 2019 sa „svet“ preniesol do Ivanky pri Dunaji. 

Ivanskí záhradkári spolu so Slovenskou asociáciou kvetinárov 
a floristov a ruže z celého sveta priviedli do Ivanky pri Dunaji 
viac ako 6200 nadšencov krásy. Druhý ročník Medzinárodnej 
výstavy ruží 2019 bol inšpirovaný cestami a krajinami, ktoré M. 
R. Štefánik navštívil a tak Ivanka privítala návštevníkov z Juž-
nej Karolíny, Talianska, Thajska, Rakúska, Maďarska, Českej 
republiky a Slovenska. Spoznali kaštieľ, Námestie sv. Rozálie 
a mnohí sa oboznámili s Mohylou gen. M.R. Štefánika. Ruže 
a samotné exponáty na výstave boli prepojené príbehmi M. R. 
Štefánika a jeho životom.

Bolo vystavených cez 6000 ruží v rôznych nápaditých for-
mách a aranžmánoch z rôznych krajín. Popri vnímaní krásy 
ruží si návštevníci vychutnávali hudbu absolventov Základnej 
umeleckej školy a kultúrny program v parku kaštieľa.

Okrem toho sa mnohí návštevníci zoznámili so životom M. 
R. Štefánika, nakoľko si pozreli v Informačnom centre výstavu 
o živote M. R. Štefánika, ktorá bola zapožičaná z Vojenského 

historického múzea v Piešťanoch. Mohyla M. R. Štefánika ožila 
spomienkami z fotografií a odborným výkladom o živote a diele 
M. R. Štefánika. Jedna návštevníčka povedala „Táto mohyla 
má zvláštne čaro“. Mohyla je symbol pamiatky na tragédiu, no 
tentokrát to bolo miesto plné života, poznania a radosti. 
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4. máj 2019 – Rok Milana Rastislava Štefánika – 21. júl 2020
* 16. apríla 2019 v priestoroch šanghajskej galérie ARTE, 
situovanej v prestížnej historickej štvrti Bund sa uskutočnilo 
spomienkové podujatie pri príležitosti 100.výročia návštevy 
gen. M.R.Štefánika v Šanghaji a 100. výročia jeho tragické-
ho skonu, ktoré organizoval Generálny konzulát SR v Šan-
ghaji, v spolupráci so ZÚ SR v Pekingu. Generálna konzulka 
SR v Šanghaji Ivana Vala Magátová prítomným akademi-
kom, novinárom, členom slovenskej komunity a ostatným 
prítomným pripomenula význam a odkaz MRŠ – vedca, let-
ca, vojaka, diplomata a spoluzakladateľa Československa. 
S odbornou prednáškou vystúpil diplomat Lukáš Gajdoš. 
Zo Šanghaja odplával MRŠ 1.februára 1919 na palube lode 
Porthos do Európy.

* 1. mája 2019 sa konala vernisáž výstavy „Pohľady a spo-
mienky“ v kaplnke kaštieľa v obci Chtelnica, venovaná ge-
nerálovi Štefánikovi. Jedným z vystavovateľov a iniciátorom 
výstavy bol aj člen piešťanského klubu S MRŠ Ing. Dušan 
Švorc. Na vernisáži vystúpil s krátkym príhovorom PhDr. 
Pavol Kanis. Účastníkov pozdravil aj miestny rodák prof. 
Kapeller, recitáciou básní prispel Jozef Šimonovič a spevom 
sólista Opery SND Daniel Čapkovič. Výstava bola viacžán-
rová – umelecká fotografia, maľba, litografia, perokresba – 
celkom vystavovalo 15 umelcov.

Pavol Masaryk

* 3. mája 2019 v III. pavilóne ZŠ v Močenku odhalili pamät-
nú tabuľu tabuľu M. R. Štefánikovi.

* S významnými slovenskými inštitúciami pripravil profesor 
University of Alberta v Edmontone, slovenský rodák Peter 
Ondruš výstavu „Brigádny generál Dr. Milan Rastislav 
Štefánik – vedec, diplomat, politik a vojenský vodca 
v obrazoch“ ako poctu jeho životu a dosiahnutým úspe-
chom. Výstava bola prezentovaná v Rutherfordovej knižnici 
Univerzity v kanadskej Alberte.

* Národná knižnica v Martine v máji 2019 sprístupnila v sí-
delnej budove výstavu, ktorá dokumentuje 100. výročie tra-
gickej smrti generála M. R. Štefánika. Výstava obsahovala 
najzaujímavejšie a najmenej publikované pohľadnice z ďa-
lekých ciest, ukážky rukopisu, obrazy s jeho podobizňou, 
ktoré sa až do októbra 2019 presunuli z Literárneho archívu 
a Literárneho múzea do sídelnej budovy.
SNK uchováva aj Štefánikovu knižnicu, ktorá obsahuje 
815 zväzkov z rôznych oblastí a období. Prevažujú diela 
z astronómie – najmä ročenky z fyziky, meteorológie, ale aj 
cestopisy a romány. Nájdu sa diela L.N.Tolstého, Voltaira, 
Nietzscheho, Zolu, Masaryka. Zaujímavosťou sú pôvod-
né vydania Prostonárodných povestí Pavla Dobšinského 
z konca 19. storočia. Najstaršími exemplármi Štefánikovej 
knižnice sú dokumenty zo 16. storočia – z roku 1565 sa za-
choval Palingenius Marcellus: Zodiacus vitae a z roku 1573 
pochádza mix astronómie a filozofie od Alessandra Piccolo-
miiho „De la sfere del mondo.“

* Štátna opera v Banskej Bystrici pripravila dramaticko-po-
etický príbeh POCTA ŠTEFÁNIKOVI, mapujúci život M. 
R. Štefánika, doplnený hudobnými číslami zo slovenskej 
a českej piesňovej a opernej tvorby. V programe účinkovali 

recitátori dramatického textu – Juraj Sarvaš, Mária Schlos-
serová a Roman Hargaš a sólisti ŠO – Šimon Svitok, Vero-
nika Mihalková a Mariana Hochelová – s klavírnym dopro-
vodom Martiny Svitkovej.

* Vernisáž netradičnej výstavy „Generál na javisku“ v Mú-
zeu SNR v Myjave sa uskutočnila 4. júna 2019. Výstava 
vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a M SNR a pribli-
žuje inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré 
sa nechali inšpirovať priamo osobnosťou MRŠ. Jeho život 
reflektovali inscenácie od Baletu ŠD Košice, Divadla Aréna, 
Divadla AB v Nitre, RND a Združenia pre súčasnú operu. 
Ide o diela s odlišnou poetikou, vyjadrovacími prostriedkami 
aj interpretáciami. Tvorcovia svoj postoj vyjadrili činoherne, 
tanečne, formou súčasnej opery. Fotografie dopĺňajú aj do-
bové reakcie kritikov na danú inscenáciu.

* V dňoch 4. – 23. júna 2019 sa mohli návštevníci nitrian-
skej synagógy prostredníctvom výstavy oboznámiť so živo-
tom a dielom M. R. Štefánika. Na 9 paneloch bolo priblížené 
detstvo, vedecká práca, diplomatická kariéra, mapa s ab-
solvovanými cestami, posledný let,… ale aj myšlienky M. R. 
Štefánika, výroky, či vyjadrenia významných ľudí z histórie, 
ktoré dotvárali mozaiku zaujímavej výstavy, ktorú pripravili 
vo hvezdárni v Partizánskom.

* V Technologickom múzeu Materiálovotechnologickej faku-
ty STU so sídlom v Trnave v dňoch 1. 10. 2019 – 10. 1. 2020 
mohli návštevníci vidieť výstavu umeleckých diel z patino-
vaného epoxidu pod názvom „Čaro patiny, ilúzia bron-
zu“ autora Ing. Eugena Belicu PhD. Autor je výskumným 
pracovníkom Ústavu výrobných technológií MTF STU a bol 
spolurealizátorom odliatku sochy gen. Štefánika v Meudo-
ne (z breznianskeho originálu), ktorý bol na STU odlievaný 
v roku 1999.

* Súčasťou Bratislavských módnych dní  by Mercedes-Benz 
2019  je projekt Nové tváre módnej scény, zameraný na  
vyhľadávanie mladých talentovaných návrhárov. V roku 
2019 sa museli mladí  návrhári popasovať s témou „M. R. 
Štefánik“. Svoje kolekcie mladí návrhári odprezentovali na 
jeseň 2019 na Bratislavských módnych dňoch.

* Pri  návšteve Meudonu, pri príležitosti 100. výročia tragic-
kého úmrtia MRŠ predniesla ministerka kultúry SR dojemný 
príhovor. Generála Štefánika nazvala „mostom, spájajúcim 
dva národy, ktorého základy sú pevne zakotvené v našich 
srdciach“.

* 5. mája 2019 položením venca k pamätníku v areáli ev. 
kostola v Králi si miestni matičiari pripomenuli 100. výročie 
tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. V rámci sláv-
nostného dňa po službách  Božích bola pripravená sláv-
nostná akadémia (z článku Michala Hrušku).

* Šláger TV si v máji uctila na Bradle pamiatku M. R. Šte-
fánika  položením kytice  kvetov. Na Bradle ich sprevádzal 
M. Maliarik.

* 13. jún 2019 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné pre-
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menovanie námestia pred SNM, na ktorom je Pamätník 
československej štátnosti so sochou TGM. Toto malé ná-
mestie dostalo meno po TGM – námestie T. G. Masaryka.

* KUS Vladimíra Mičátka v Kysáči udelil v júni 2019 ďakov-
nú listinu Milanovi Vančovi (klub Piešťany) za nezištnú po-
moc a  spoluprácu na filatelistickom poli.

* 26. júna 2019 Michal Kšiňan v priestoroch Stredosloven-
ského múzea v Banskej Bystici prednášal na tému „Po sto-
pách Milana Rastislava Štefánika od slovenských kopaníc 
medzi najvýznamnejších svetových politikov.“  Leitmotívom 
jeho prednášky bolo hľadanie  odpovede na otázku, ako sa 
zo Štefánika stal národný hrdina. Poukázal   na jeho úspe-
chy i posmrtný život – tzv. historickú pamäť, na spôsoby tak-
tiky, akými si Štefánik budoval a vytváral vlastnú legendu už 
počas života.

* Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v dňoch   20. 
7. Prahu a 25. júla Paríž, kde k sochám Milana Rastislava 
Štefánika v oboch mestách položila  vence.

Málo známa návšteva Milana Rastislava Štefánika 
v Číne sa odohrala len pár mesiacov pred jeho tragic-
kou smrťou a kombinuje viacero kľúčových elementov 
v Štefánikovom živote – svetobežníctvo, odhodlanosť, 
charizmu, diplomatické schopnosti, komplexnú proble-
matiku československých légií, ale aj psychické vypätie 
a fyzické vyčerpanie, ktoré ho ku koncu jeho cesty na 
Ďalekom východe priviedlo na samé dno jeho síl.

Japonský parník Taichu Maru dorazil do Vladi-
vostoku v noci na prelome 15. a 16. novembra 1918. 
O deviatej hodine ráno sa k japonskému parníku pri-
blížila československá legionárska loď Smělčak, sláv-
nostne ozdobená československými a francúzskymi 
vlajkami. Na pomedzí Amurského a Ussurijského záli-
vu sa z paluby Smělčaka ozývali tóny pochodovej pies-
ne „Kolíne, Kolíne“ a pomalšej „Bývali, Čechové“. Po 
priblížení oboch plavidiel sa československí dôstojní-
ci, vrátane Bohdana Pavlů a Stanislava Čečeka, pre-
sunuli z hornej paluby Smělčaka na Taichu Maru, aby 
privítali najvýznamnejších pasažierov japonskej lode 
- československého ministra vojny Milana Rastislava 
Štefánika a Mauricea Janina, francúzskeho veliteľa 
československej armády. Takto príchod do Vladivosto-
ku zaznamenal Ferdinand Písecký, Štefánikov poboč-
ník, ktorý ho sprevádzal na jeho poslednej veľkej ceste.

Vedúci predstavitelia československej armády sa 

náhlili za československými legionár-
mi na Sibíri, ktorí boli od mája 1918 
aktívnymi účastníkmi ruskej občian-
skej vojny a nachádzali sa vo veľmi 
zložitej politickej, materiálnej i mo-

rálnej situácii. Sibír bol konečným cieľom cesty, ktorá 
zaviedla Štefánika a Janina z Európy cez Atlantik, na-
prieč celými Spojenými štátmi cez Havaj až do Japon-
ska, kde bol Štefánik prijatý japonským cisárom a kde 
ho pretrvávajúce zdravotné problémy prinútili predĺžiť 
si pobyt. Najrýchlejší spôsob prepravy z Vladivostoku 
do vnútrozemia bol prostredníctvom Čínskej východ-
nej železnice, ktorá spájala ruské mestá Vladivostok 
a Čitu a pretínala severovýchodné územia relatívne 
mladej a problémami zmietanej Čínskej republiky. 
Generál Štefánik absolvoval vo Vladivostoku rokova-
nia s vedúcimi predstaviteľmi československých légií 
a o dva dni neskôr odcestoval vlakom do Harbinu.

Mesto Harbin si v čase Štefánikovej návštevy pripo-
mínalo 20. výročie svojho vzniku. Harbin bol podobne 
ako Čínska východná železnica, vďaka ktorej sa malá 
dedina pretransformovala na mesto, v ruských rukách 
a rok po začiatku ruskej občianskej vojny plný ruských 
vojakov a pribúdajúcich utečencov. V meste už od jeho 
vzniku existovala česká komunita – mnohí z nich prišli 
do Harbinu cez Transsibírsku magistrálu ako putovní 
muzikanti, iní ako drobní podnikatelia. Najúspešnej-
ším z nich bol zakladateľ miestneho pivovaru Ferdi-
nand Erml, ktorého podporu pre česko-slovenské exi-
lové hnutie ocenil aj Tomáš Garrigue Masaryk, keď 1. 
apríla 1918 cez Harbin prechádzal cestou na stretnutie 
s americkým prezidentom Woodrowom Wilsonom. Od 

Milan Rastislav Štefánik v Číne

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pri soche na MRŠ na Petříne.
Foto: Zuzana Bukovská
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12. augusta 1918 prichádzali aj československé légie, 
ktorých evakuácia z ruského územia sa uskutočňovala 
práve cez Harbin.

V ich čele stál mladý generálmajor Radola Gajda, 
stúpajúca hviezda československých légií s neskorším 
vysoko kontroverzným osudom a plukovník Eduard 
Kadlec, ktorý kedysi pôsobil ako vojenský administrá-
tor v Belgickom Kongu a známy bol aj svojou priam 
chorobnou posadnutosťou disciplínou. Ich konanie 
v Harbine spôsobilo napätie medzi ruskými, čínskymi, 
japonskými a československými jednotkami. Štefánik, 
na rozdiel od Masaryka, opustil svoj vlakový vozeň 
a začal krátku diplomatickú misiu, počas ktorej sa stre-
tol s predstaviteľmi všetkých zainteresovaných strán 
prítomných v Harbine.

Privítanie po príchode na vlakovú stanicu ráno 20. 
novembra 1918 bolo podľa očitých svedkov vlažné – 
miestni predstavitelia „bielych“ očakávali príchod 
generála Janina, ktorý predtým pôsobil v Rusku ako 
vyslanec francúzskej armády pri cárskom generálnom 
štábe a bol im dobre známy. Pobyt Janina vo Vladi-
vostoku sa predĺžil kvôli prevratu admirála Kolčaka – 
keď to ruská čestná stráž zistila, stiahla slávnostne 
vyvesené vlajky a okamžite opustila perón, na ktorom 
ostala len skupinka československých vojakov na čele 
s veliteľom miestnej posádky, kapitánom Josefom Hří-
bekom. Generál Štefánik bol informovaný o Kolčako-
vom prevrate a strávil podstatnú časť dopoludnia v tele-
grafickom rozhovore s generálom Janinom. Popoludní 
sa stretol s francúzskym konzulom Henrim Lépicom, 
ktorý po niekoľkých pobytoch na francúzskych konzu-
látoch v rôznych kútoch Číny (severovýchodné mesto 
Shenyang, juhovýchodné mesto Kunming, vnútrozem-
ské mesto Chengdu a od roku 1918 aj Harbin) dokona-
le poznal krajinu a jej špecifiká. Práve Lépice strávil 
so Štefánikom najviac času a sprevádzal ho prakticky 
počas jeho celého pobytu v Harbine. Štefánik následne 
navštívil japonského generála Takeučiho a jeho ďalší 
program – jazda obchodnou štvrťou Pristan – bol na-
rušený zdravotnými problémami, ktoré mali zhoršujú-
cu sa tendenciu. V jednom z harbinských obchodov sa 
však predsa niekto zo Štefánikovho sprievodu zastavil, 
čo dosvedčujú aj čínske predmety zo Štefánikovej po-
zostalosti, ktoré Slovenskému národnému múzeu daro-
val jeho brat Kazimír pred odsťahovaním do Argentíny.

Najdôležitejší moment návštevy sa odohral 21. no-
vembra 1918, kedy sa Milan Rastislav Štefánik stretol 
s Li Chia Ao (v tradičných čínskych znakoch 李家鏊; 
výslovnosť Lí Džia Ao), vedúcim predstaviteľom troch 
severovýchodných provincií (tzv. daoyin, v tradičných 
čínskych znakoch 道尹), ktorý zároveň zastával pozí-

ciu komisára pre 
zahraničné veci 
a neskôr sa stal 
prvým vyslancom 
Čínskej republi-
ky v Sovietskom 
zväze. Li Chia 
Ao bol v mladosti 
školený v duchu 
konfuciánskych 
tradícií. Krátko po 
začiatku čínskeho 
„sebaposilňujúce-
ho hnutia“ (snaha 
o dobehnutie tech-
nologicky vyspe-
lejších západných 
mocností) bol vy-
slaný na štúdiá na 
vojenskú školu v Petrohrade, kde následne pracoval 
ako diplomat. Je potrebné zdôrazniť, že k stretnutiu 
Štefánika s Li Chia Ao prišlo krátko po vzniku Česko-
slovenska, vo vláde ktorého Štefánik zastával pozíciu 
ministra vojny a jednalo sa tak o historicky prvý bez-
prostredný kontakt vysokého predstaviteľa Českoslo-
venska s vysokým predstaviteľom Číny.

Podľa legionára, novinára, účastníka rozhovoru 
a neskoršieho československého diplomata Františka 
Kubku sa jednalo o stretnutie „rázu politicky-diplo-
matického“, ktoré súviselo s rozhorčením čínskej stra-
ny zo spomenutých prehmatov generálmajora Gajdu 
a plukovníka Kadleca. Napriek nepriaznivému začiat-
ku sa priebeh rozhovoru zvrtol v momente, kedy gene-
rál Štefánik (vzdelaním astronóm) preukázal detailnú 
znalosť čínskeho astronomického zverokruhu a do-
konca aj jednoduchého počítania v čínskom jazyku. 
Podľa zápiskov Kubku „zrazu sedel astronóm vedľa 
astronóma a zmizla odlišnosť rás a názorov.“ Dodal, 
že Li Chia Ao „bol tak unesený znalosťami generála 
v odbore astronómie, že mu venoval na pamiatku svoju 
fotografiu – toto priateľské gesto Štefánik opätoval.“

Proces budovania dôvery s miestnymi úradmi po-
kračoval Štefánikovou návštevou čínskeho generála 
Dao, ktorý na jeho počesť usporiadal hostinu s nále-
žitým privítaním – vysokopostaveného českosloven-
ského predstaviteľa vítala trúbiaca čínska čestná stráž. 
Popoludní nasledovalo ďalšie stretnutie s Li Chia Ao 
s generálom Dao, ktorí boli prijatí v Štefánikovom 
osobnom vozni a večer uskutočňovali stretnutia s brit-
ským, americkým, ruským a japonským konzulom, ako 
aj s (belogvardejskými) generálmi Horvátom a Pleško-

Li Chia Ao, daoyin troch severovýchodných 
provincií a komisár pre zahraničné veci
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vom – bývalým reprezentantom cárskeho Ruska v jaz-
de na koni a účastníkom letných olympijských hier 
v Štokholme v roku 1912. Po večeri s francúzskym 
konzulom sa Štefánik presunul do čínskeho divadla, 
ktoré na jeho počesť usporiadalo slávnostné predsta-
venie. Hostí, vrátane Li Chia Ao a generála Dao, vítala 
pozdĺž celej ulice čínska čestná stráž. Po predstavení 
nasledovala ďalšia bohatá hostina, organizovaná čín-
skou stranou. Generál Štefánik opustil Harbin a nasle-
dujúce ráno sa vydal smerom na uralský front. Kapitán 
Hříbek pri tejto príležitosti vydal 24. novembra 1918 
nasledujúci rozkaz: „Br. generál Štefánik bol veľ-
mi milo prekvapený uvítaním tu na stanici a pri jeho 
odjazde mi povedal, aby som ešte raz všetkým dobro-
voľníkom tlmočil [jeho] pozdrav a zároveň pozdrav 
prof. Masaryka.“

Z počtu stretnutí s čínskymi predstaviteľmi je zrej-
mé, že Milan Rastislav Štefánik na nich značne zapôso-
bil. Najkonkrétnejší dôkaz vyšiel v Československom 
týdeníku v apríli 1919, ktorý reprodukoval list zaslaný 
Štefánikovi od Li Chia Ao prostredníctvom českoslo-
venského styčného úradu v Harbine:

„Pán Štefánik je veľký československý hvezdár 
a vojenský minister novovzniknutého štátu v strednej 
Európe. Minulú zimu prechádzal cez Harbin. Rozprá-
vali sme spolu veľmi srdečne o svetových udalostiach. 
Pokorne a vážne sa ma pýtal na rôzne veci z čínskych 
dejín a astronómie. Odpovedajúc na jeho otázky, ne-
mohol som dokončiť to, čo som chcel povedať. Ako mi 
bolo ľúto, keď sa so mnou lúčil. Nemôžem sa zdržať 
túžby po ďalšom stretnutí s ním. Dostal som jeho foto-
grafiu a vždy cítim, že som bol v jeho prítomnosti. Te-
raz mu opäť venujem svoju fotografiu ako znak vďaky 
a mojich spomienok.“

Je zaujímavé, že o Štefánikovej návšteve v Číne 
informovali aj zahraničné noviny, vrátane New York 
Times. Štefánik sa tak v Harbine krátko stretol aj s ko-
rešpondentom tlačovej agentúry Associated Press, 
v rozhovore s ktorým vyzdvihol úlohu USA a jej pre-
zidenta Wilsona pri zabezpečení nezávislosti „našich 
utláčaných národov“.

Generál Štefánik prechádzal Harbinom aj počas ná-
vratu do Európy po fyzicky a psychicky náročnej ana-
báze pri československých légiách. Do Harbinu prišiel 
25. januára 1919, no neprijímal žiadnych návštevníkov. 
V severočínskom meste Changchun presadol (podľa 
vojenského lekára Josefa Mandausa „úplne vyčerpaný 
a fyzicky zlomený“) na vlak do Šanghaja, ktorý prešiel 
Pekingom 28. januára a do cieľa dorazil 30. januára 
1919. V Šanghaji sa jeho zdravotný stav zhoršil a zo 
série stretnutí s predstaviteľmi československej komu-

nity, vedenia mesta a podnikateľov mu ostali sily len 
na stretnutie s francúzskym konzulom, ktorý vyhovel 
jeho žiadosti o vytvorenie pro bono pozície „poradcu 
pre československé záležitosti“ pri francúzskom kon-
zuláte. Štefánik strávil väčšinu času v Šanghaji pripú-
taný na lôžko, no i napriek tomu 1. februára 1919, ho-
dinu pred odchodom lode Porthos do Marseille zrazu 
vstal a vyhlásil: „moja úloha je ohromne vážna, musím 
dôjsť!“

Štefánikova krátka návšteva Číny a aj českosloven-
ská prítomnosť v Harbine upadli neprávom do zabud-
nutia. Práve na Štefánikov príkaz bol koncom januára 
1919 v Harbine zriadený Československý styčný úrad 
na čele s podplukovníkom Milošom Hessom (jeho zá-
stupcom sa stal už spomínaný kapitán Hříbek), ktorý 
bol v roku 1925 z finančných dôvodov zrušený. Po 
nadviazaní diplomatických vzťahov medzi Českoslo-
venskom a Čínskou republikou o päť rokov neskôr bol 
obnovený ako konzulát. Sídlo konzulátu bolo v klasi-
cistickej vile, ktorú dal postaviť bohatý ruský obchod-
ník. Miestni obyvatelia ju poznajú ako „orlí dom“, pod-
ľa dvoch majestátnych (a vzhľadom na momentálny 
havarijný stav budovy bezhlavých) orlov, ktorí sponad 
bočných okien dozerajú na hlavný vchod do budovy.

Až do roku 1920 cez Harbin pokračovala evakuácia 
československých légií zo Sibíri, v ktorej sa objavuje aj 
slovenská stopa. V zdigitalizovaných slovenských ar-
chívoch možno nájsť piate číslo publikácie Slovenské 
hlasy, ktoré kompiloval legionár a neskorší spisovateľ 
Janko Jesenský (vyšlo 7. apríla 1920) v meste Harbin.

Štefánik sa do Harbinu symbolicky vrátil v júni 
1920, kedy sa cez Harbin presúval 12. československý 
strelecký pluk Generála M.R. Štefánika. Na fotografii, 
zachytávajúcej túto udalosť je v pozadí vidieť otvorený 
železničný vagón s nápisom „Cesta domov – Charbin – 
13 VI. 1920“ a portrétom T.G. Masaryka, ktorému po 
stranách sekundujú dva menšie portréty Edvarda Be-
neša a (ťažko viditeľného) Štefánika. Na fotografii sú 
rukou označení len dvaja vojaci – v strede istý Bodický 
a po jeho pravici „Č. “, z ktorého sa o 19 rokov neskôr 
stal minister národnej obrany Slovenského štátu.

V Harbine pôsobila aj relatívne významná česko-
slovenská komunita, ktorá mala začiatkom 30. rokov 
minulého storočia vyše 500 členov, vrátane Sokola 
a československej dychovky. Komunitu tvorili býva-
lí legionári, ktorí sa v meste usadili s ruskými man-
želkami a aj pracovníci početných československých 
firiem. Spomeňme z nich aspoň Škodu Plzeň, ktorá 
získala viacero kontraktov na opravu miestnej železni-
ce, či Zbrojovku Brno. Bohatšia časť československej 
komunity sa evakuovala po začiatku čínsko-japonskej 
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vojny a vyhlásení Mandžuska. Konzulát bol zatvorený 
v druhej polovici roku 1938 (československej komu-
nite slúžil aj napriek neuznaniu Mandžuska zo strany 
Československa). Okolo 120 československých ob-
čanov tu zostalo žiť v neľahkých podmienkach vojny 
(čínsko-japonskej a neskôr čínskej občianskej) až do 
vyhlásenia Čínskej ľudovej republiky v októbri 1949. 
V prvej polovici 50. rokov boli repatriovaní naspäť do 
Československa na poľských lodiach.

Poslednou pamiatkou na legionárov a nepriamo aj 
na generála Štefánika bol pamätník odhalený na miest-
nom cintoríne v 28. októbra 1937, zničený počas čín-
skeho Veľkého skoku vpred. Jeho zbytky údajne ležia 
v rieke Sungari, ktorá preteká Harbinom a ktorej brehy 
boli práve v tomto čase takýmto spôsobom spevnené.

Slovenské veľvyslanectvo v Pekingu s podporou 
mesta Harbin, odhalilo 31. októbra 2019 v priestoroch 
Mestského plánovacieho múzea bustu Milana Rastisla-
va Štefánika a pamätnú známku vydanú Slovenskou 
poštou pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smr-
ti. Zároveň bola otvorená čínsko-anglická panelovú 
výstavu venovaná diplomatickým úspechom generála 
Štefánika, ktorú veľvyslanectvo rozšírilo o špeciálny 
panel venovaný jeho krátkemu pobytu v meste Har-
bin. Busta tak pripomína jeho zabudnutú návštevu a po 
eventuálnej rekonštrukcii budovy bývalého českoslo-
venského konzulátu by sa mohla presunúť práve do 
jeho priestorov. Kruh sa tak v roku, kedy si pripomí-
name 101. výročie Štefánikovej návštevy mesta Har-

bin a 100. výročie jeho tragického úmrtia, symbolicky 
uzatvára.

Článok je súčasťou výskumu, ktorý bol publiko-
vaný pod názvom „A Czechoslovak Founding Father 
in China: An Account of the November 1918 Visit by 
Czechoslovakia’s Milan Rastislav Štefánik“ v ročenke 
čínskej pobočky britskej Kráľovskej ázijskej spoloč-
nosti (The Journal of the Royal Asiatic Society Chi-
na). Krátená verzia tohto článku bola publikovaná pod 
názvom „Čínske stopy Štefánika“ v časopise.týždeň 
(č. 18/2019 z 29. 4. 2019).

Výsledky výskumu boli prezentované diplomatom, 
vojenským pridelencom, odbornej verejnosti a noviná-
rom počas prednášok v Pekingu a Šanghaji. V rámci 
tejto iniciatívy sa za prítomnosti podpredsedu Európ-
skej komisie M. Šefčoviča a ministra zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v areáli 
slovenskej ambasády v Pekingu uskutočnilo aj odha-
lenie busty M.R. Štefánika, ktorá je dielom známeho 
čínskeho sochára Yuan Xikuna. Osadenia búst v Pekin-
gu a Harbine boli finančne podporené Úradom vlády 
SR ako súčasť Podujatí k významným výročiam M.R. 
Štefánika v rokoch 2019 a 2020.

Lukáš Gajdoš
(Autor pracuje ako diplomat na Zastupiteľskom 

úrade Slovenskej republiky v Pekingu.)

Pamätný deň v Ríme venovaný spomienke na
Generála M. R. Štefánika

(Rím 17. 6. 2019)

Pri príležitosti stého výročia tragickej smrti gene-
rála Milana Rastislava Štefánika zorganizoval ZÚ 
Rím spolu s SI v Ríme spomienkový deň venovaný 
veľkému hrdinovi slovenskej histórie, ktorý bol počas 
svojho krátkeho života výnimočným politikom, diplo-
matom, pilotom a jedným zo zakladateľov Českoslo-
venska. Zároveň aj kľúčovou postavou historického 
politického a vojenského prepojenia vznikajúceho 
Československa s Talianskom.

Bohatý program, ktorého sa okrem VZÚ v IT Jána 
Šotha a R-SI v Ríme Ľubice Mikušovej zúčastnili aj 
zástupcovia Klubu generálov SR a Spoločnosti M. R. 
Štefánika, či bývalý minister medzinárodných vzťa-

hov SR Pavol Demeš, začal vzdaním úcty a polože-
ním venca k hrobu pilota Giotta Mancinelli-Scotti-
ho. Ten bol jedným z troch talianskych dôstojníkov, 
ktorí zahynuli 4.5.1919 spolu s generálom Štefánikom 
počas jeho návratu z letiska v Campoformido (Talian-
sko) do vlasti. Generálmajor v.v. Svetozár Naďovič za 
Klub Generálov SR a za prítomnosti riaditeľa Vojen-
ského cintorína Verano v Ríme a zástupcu MO IT 
pplk. Francesca Sardoneho pripomenul, že to bolo po 
prvýkrát, čo slovenská vojenská delegácia navštívila 
hrob talianskeho  pilota, ktorý bol na žiadosť rodin-
ných príslušníkov v r. 1921 exhumovaný a ktorého telo 
bolo prevezené z Mohyly na Bradle do Ríma.

Delegácia následne v Bazilike di Santa Maria de-
gli Angeli e dei Martiri vzdala úctu položením vencov 
k hrobkám dvoch významných talianskych činiteľov, 
ktorí sa zaslúžili aj o vznik Československa: maršála 

Z podujatí veľvyslanectva SR v Taliansku
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Armanda Diaza, NGŠ IT vojska v záverečnom obdo-
bí prvej svetovej vojny a prvého talianskeho veliteľa 
Čsl. légií v Taliansku, nominovaného na konci vojen-
ského konfliktu za vojvodu víťazstva a predsedu vlády 
Talianskeho kráľovstva Vittoria Emanuela Orlanda, 
ktorý Štefánikovi 24.5.1918 osobne odovzdal na Oltári 
vlasti v Ríme zástavu československých legionárov.

Spomienkový veniec bol položený aj k tabuli ve-
novanej  Čsl. légiám v Taliansku a Gen. M. R. Štefá-
nikovi. Komemoratívne podujatie sa za účasti veľvy-
slanca Šotha, veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka 
Lisanského, riaditeľky SI Ľubice Mikušovej, Pavla 
Demeša a delegácie Klubu generálov i Spoločnosti 
M.R. Štefánika zo SR uskutočnilo pri dočasnej tabuli 
v priestoroch Archeologického múzea na Benátskom 
námestí. Veľvyslanec Šoth sa poďakoval prítomným 
zástupcom Poisťovne Generali za ich dlhoročnú 
podporu a záujem o rozvoj taliansko-slovenských 
vzťahov, a to aj v kontexte spoločnej taliansko-
československej histórie a postavy gen. Štefánika.

Štefánikovský deň kulminoval kultúrnym večerom 
na pôde ZÚ/SI v Ríme. Slávnostný večer otvoril 
veľvyslanec J. Šoth, ktorý pripomenul posolstvo ideí 
a činnosti tohto významného slovenského dejateľa 

s presahom významu aj pre dnešné slovensko-
talianske vzťahy. Kultúrny večer pozostával 
z autorskej inaugurácie výstavy fotografií sôch a búst 
M. R. Štefánika v SR „Slovenská legenda v kameni a 
bronze“ od slovenského fotografa Zdenka Dzurjanina 
v kurátorskej koncepcii Pavla Demeša.  Výstava 
zachytáva podstatnú časť sôch, búst a pamätných miest 
venovaných M. R. Štefánikovi, ako boli stvárnené 
v priebehu ostatného storočia. Projekt sa zrealizoval 
aj v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej 
republiky (TASR), Bratislavským kultúrnym a 
informačným strediskom (BKIS). Na fotografickú 
výstavu  nadviazala  informačná výstava Historického 
ústavu SAV „Milan Rastislav Štefánik – človek, 
legenda“ v autorskej koncepcii  historika Michala 
Kšiňana. Ciele výstav, historický kontext  a aktuálnosť 
myšlienok M.R. Štefánika boli obsahom kurátorského 
príspevku Pavla Demeša. V rámci otvorenia vystúpil 
aj generálmajor Svetozár Naďovič za Spoločnosť 
M. R. Štefánika, aby vyzdvihol vojenský aspekt 
Štefánikových aktivít a predovšetkým málo známy 
podstatný podiel Talianska a jeho armády pri vzniku 
a zachovaní Československej republiky.

Riaditeľka SI Ľ. Mikušová uviedla koncertné vy-
stúpenie renomovaných slovenských hudobných inter-
pretov – klaviristky Jordany Palovičovej a violonče-
listu Eugena Procháca, ktorí sa predstavili zostavou 
hudobných diel skomponovaných v dobe a skladateľ-
mi krajín spojených s postavou a pôsobením M. R. 
Štefánika. Medzi dielami, v excelentnej a inovátorskej 
interpretácii odzneli skladby I. Zeljenku,  C. Debussy-
ho, M. Szymanowskej, F. Chopina, E. Mainardiho, S. 
Cincadzeho a M. de Fallu.

 Z materiálov Veľvyslanectva SR v Taliansku

Pri hrobe pilota Giotta Mancinelli-Scottiho

Pred hrobom V. E. Orlanda

Pred hrobom Armanda Diaza
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Naša malá krajina nie je chudobná na kozmonau-
tov. Slovenské krvinky sa v žilách astronauta Eugena A. 
Cernana dostali r. 1972 až na Mesiac. On sám hovorí: 
„Som Američan druhej generácie s českými a slovenský-
mi koreňmi“ [1]. Ing. Vladimír Remek, stíhací pilot, letel 
na kozmickú stanicu Saľut 6 v marci 1978. Bol 87. koz-
monautom v histórii, z toho prvým neamerickým alebo 
nesovietskym. Čechoslovák alebo možno Slovákočech 
Remek pochádzal zo slovensko-českého manželstva. 
Ale prvým „čistokrvným“ slovenským kozmonautom bol 
Ivan Bella. Ako to všetko vlastne začalo?

Počiatočný dlh Ruska voči Slovensku v roku 1994 bol 
okolo 1,73 mld. US dolárov. Deblokoval tovarovo i hoto-
vostne. Výnosnejšie boli tovarové deblokácie. Medzi ne 
patril z iniciatívy ruskej strany aj let Ivana Bellu na stanicu 
Mir v hodnote 20 mil. US dolárov [2]. Slovenská vláda 
návrh prijala. V marci 1997 som letel ako člen štátnej de-
legácie do Ankary. Viedol ju vtedajší premier V. Mečiar. 
Do delegácie ma pozvali, lebo SAV mala na podpis pri-
pravenú dohodu o medzinárodnej spolupráci s Radou 
pre vedecký a technický výskum Turecka. Sedel som 
v salóniku č. 2 lietadla s riaditeľmi sekcií ministerstiev. 
Družne debatovali. Aj hovorcovia, ktorí na verejnosti veľa 
nepovedia, v uzavretom kruhu štebotali. Vtom do saló-
nika vstúpil Mečiar. Čupol si predo mnou, že či môžeme 
niečo prerokovať. Posunul som sa na pohovke a ponúkol 
mu, aby si prisadol, ale on tvrdil, že je to takto pohodlné. 
Začal plánom vyslať na vesmírnu stanicu Mir slovenské-
ho kozmonauta. A potom prišla pointa: „dokáže Sloven-
ská akadémia vied pripraviť pre kozmonauta vedecký 
program?“ Hneď som si uvedomil, že na túto ponuku sa 
dá odpovedať iba kladne. Keď som sa dozvedel, že koz-
monaut poletí o jeden až dva roky, nadobudol som zno-
va duševnú rovnováhu. Po odchode predsedu vlády zo 
salóna bolo už tichšie a moji spolucestujúci asi dumali, 
o čom sme si s V. Mečiarom šepkali a čo oni predtým 
porozprávali.

Po prílete do Ankary som obtelefonoval ústavy SAV. 
Kozmický výskum mal na Slovensku tradíciu, boli do 
neho zapojené tri fakulty univerzít, lesníci zo Zvolena 
a sedem ústavov SAV. Naši riaditelia premiérov návrh 
privítali, osobitne sa potešil Richard Kvetňanský, náš 
akademický etalón entuziazmu. Stal sa potom ústrednou 
postavou vedeckej časti vesmírnej misie Štefánik, lebo 
takto bol let I. Bellu na orbitálnu stanicu Mir nazvaný.

Ing. Ivan Bella nar. 21. 5. 1964 v Brezne, major z le-
teckej základne v Malackách, lietal na vojenských stí-
hačkách MIG-21 a SU-22. Do užšieho výberu sa dostali 
aj Martin Babjak, Michal Fulier a Miroslav Grošaft. Do 
kozmu letel I. Bella a jeho náhradníkom bol nakoniec M. 
Fulier. Kandidáti absolvovali stoosem vyšetrení a napriek 
tomu boli označení za zdravých. Bella bol na kozmickú 
dráhu predurčený. Skákal nielen padákom, ale aj na ly-
žiach, mal rád extrémne športy. Leteckú akadémiu ab-

solvoval ako vojenský pilot. Príprava I. Bellu a M. Fuliera 
v Hviezdnom mestečku neďaleko Moskvy trvala iba 11 
mesiacov. Času mali málo, ruskí kozmonauti sa školili aj 
5 rokov [3].

O účasť vo vedeckom programe expedície sa uchá-
dzalo 22 projektov, po 11 z rezortu školstva a zo SAV. 
Vstupné oponentúry v júni 1998 riadila medzirezortná 
komisia. Vybrala šesť projektov, všetky zo SAV: SK-1 
Dozimetria, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Koši-
ce, zodpovedný RNDr. Ladislav Just, CSc., SK-2 Sen-
zo-asymetria, Ústav normálnej a patologickej fyziológie 
SAV, Bratislava, zodpovedný Ing. František Hlavačka, 
CSc., SK-3 Endotest, Ústav experimentálnej endokrino-
lógie SAV, Bratislava, zodpovedný RNDr. Richard Kvet-
ňanský, DrSc., SK-4 Metabolizmus a SK-5 Tréning, 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, 
zodpovedný MUDr. Milan Vigaš, DrSc., SK-6 Prepelica, 
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri 
Dunaji, zodpovedný Ing. Vladimír Sabo, CSc.

Na projektoch participovali aj organizácie mimo SAV. 
Koordinátorom účasti SAV v progame Štefánik bol RNDr. 
Dalibor Krupa, CSc., D. Phil., člen Predsedníctva SAV. 
Koordinátorom vedeckej časti bol RNDr. Richard Kvet-
ňanský, DrSc., postdoktorand Univerzity Yale a neskôr 
spolupracovník laureáta Nobelovej ceny J. Axelroda.

Vnútroakademické kontrolné dni som organizoval 
s ministrom obrany SR Pavlom Kanisom, ktorý mal let 
na Mir v gescii. Pri jednej z kontrol vznikla pri náhodne 
zvolenej projekcii fotografia, na ktorej spočinula na mojej 
hlave Zemeguľa – glóbus umiestnený v pozadí. Nebola 
to síce celá nebeská klenba, ako na pleciach Atlasa, ale 
misia Štefánik ani mne nedopriala vždy spokojný spánok. 
Na stanici Mir sa riešili projekty Endotest, Prepelica, Sen-
zo-asymetria a Dozimetria. Projekty Tréning a Metaboliz-
mus sa realizovali pred a po ukončení letu. SAV dostala 
na program zo slovenského rozpočtu 15,6 mil. Sk. Boli 
to existenčne potrebné prostriedky, ani sa nám nechcelo 
veriť, že to s nimi zvládneme.

Kozmický let
Kozmodrom Bajkonur zriadili v máji 1955 a v r. 1957 

odtiaľ vypustili prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1. Za-
berá plochu 6 700 km2. Dnes je na územi Kazachstanu 
a Ruská federácia ho má prenajatý do r. 2050. Tu, takmer 
inkognito, žil v skromnom domčeku akademik Sergej P. 
Koroľov (1907 – 1966), hlavný konštruktér sovietskych 
vesmírnych rakiet a lodí. V období súťaže o kozmický 
priestor nebol záujem ukazovať ho verejnosti. Pomeno-
vali po ňom aspoň veľký útvar na Mesiaci (ale, možno 
pre istotu, na jeho odvrátenej strane, ktorú zo Zeme ne-
vidno).

Letu z Bajkonuru na Mir sa okrem 34-ročného I. Bellu 
zúčastnili plk. Viktor Afanasiev, veliteľ orbitálnej stanice 
Mir a gen. Jean-Pierre Haigneré, francúzsky kozmonaut 
a palubný inžinier. V histórii sovietskych pilotovaných le-
tov to bola prvá expedícia s dvomi zahraničnými kozmo-
nautami. Jeden z nich bol, podobne ako M. R. Štefánik, 
francúzskym generálom. Expedícia I. Bellu trvala nece-

Návrat k misii Štefánik
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lých 8 dní, na stanici strávil 6 dní. Každý deň videl 16 krát 
východ a západ Slnka. Bol 385. človekom vo vesmíre [4]. 
Na Zem sa vracal loďou Sojuz TM-28 s kozmonautom G. 
Padalkom, ktorý strávil na Mire vyše 200 dní.

Raketa s loďou Sojuz TM-29 odštartovala 20. 2. 1999 
o 5 h 17 min SEČ. Od zapálenia štartovacích motorov 
do oddelenia posledného, tretieho stupňa nosnej rakety, 
ubehlo necelých 9 minút. Na Mire privítali novú trojčlennú 
posádku chlebom a soľou. V stave beztiaže sa nedá soliť 
klasickým spôsobom, preto si na chlieb kvapkali slanú 
vodu. Skrátka, je to tu inak, ako na Zemi. Ani maslový 
chlieb vám tu nepadne namazanou stranou nadol, hoci 
iné Murphyho zákony tu platia, o čom svedčí nejedna 
obeť kozmonautiky.

K poslaniu misie možno citovať I. Bellu: „Mala za úlo-
hu zvestovať svetu aj to, že niekde v srdci Európy vznikla 
nová krajina… Vlastne Slovensko sa stalo 21. krajinou, 
ktorá vyslala svojho človeka do kozmu. A prečo meno 
Štefánik? Misia zosobňovala všetko to, čo aj osobnosť 
generála M. R. Štefánika. Bol vojenským letcom tak ako 
my dvaja s Michalom Fulierom, bol diplomat, ktorý zvidi-
teľnil Slovensko pred celým svetom a taký istý cieľ mal 
plniť aj náš let. Bol vedec, ktorý sa zaoberal výskumom 
vesmíru a aj my sme plnili vedecký program.“ [2].

Hodnotenie projektov
V roku 1999 prešli projekty misie Štefánik záverečnou 

oponentúrou, ktorá konštatovala ich splnenie.
Dozimetria. Išlo o získanie údajov o charakteristikách 

jadrovej zložky kozmického žiarenia a jeho transformácii 
pri prechode hmotou na orbitálnom komplexe Mir. De-
tekčné zariadenia priniesol na Mir slovenský kozmonaut. 
Po lete nasledovali výpočty kozmického žiarenia, ktoré 
dostaneme za materiálom steny orbitálneho komplexu. 
Výskum je dôležitý pre ochranu posádok kozmických lodí 
a ich zariadení [5].

Senzo-asymetria. Senzorom orientácie tela v priesto-
re je vestibulárny aparát. Jeho závislosť od gravitácie je 
dôvodom zaradenia experimentov v kozme. Riešitelia 
skonštruovali prenosný stabilometer na testy kozmonau-
ta pred letom na Slovensku a po lete vo Hviezdnom mes-
tečku. Počas letu sa kamerou zaznamenávalo otáčanie 
hlavy kozmonauta, ktoré charakterizovalo priebeh adap-
tácie na mikrogravitáciu. Stav beztiaže bol zvládnutý 
a u kozmonauta nevznikali orientačné ilúzie ani závažné 
prejavy kinetózy [6]. Výsledky sú prínosom aj pre klinickú 
prax.

Endotest. Cieľom tu bolo posúdiť stupeň stresogén-
neho pôsobenia kozmického letu. V ústave zhotovili viac 
verzií prístroja Plazma na odber krvi v stave beztiaže. 
Jeden bol inštalovaný na Mire a umožnil skúmať krvnú 
plazmu kozmonautov. Pre výskum stresu je primárna prí-
tomnosť adrenalínu a katecholamínov, ktoré vyvolávajú 
alarmovú reakciu [7]. Zmrazené vzorky krvi sa dostali 
na Zem v dobrom stave. Výsledky ukázali, že intenzívny 
predletový tréning viedol k zvýšeniu sympatikoadrenálnej 
aktivity. Tu však treba zvážiť výhodu tréningu na zníženie 
príznakov kinetózy. Poznatky majú obecnejší dosah na 

poznávanie reakcie človeka na nový stresogénny pod-
net, akým je stav beztiaže. Výskum bol unikátny tým, 
že po prvý krát sa priamo na kozmickej stanici testovala 
odpoveď endokrinného systému na pracovnú, psychickú 
a metabolickú záťaž, teda nie len na kľudové hladiny hor-
mónov, najmä katecholamínov.

Metabolizmus. Projekt overoval v pozemskom mo-
deli mikrogravitácie neuroendokrinnú, metabolickú a kar-
diovaskulárnu odpoveď na záťažové situácie identické 
s testami, ktorými bol vyšetrovaný slovenský kozmonaut 
pred, počas letu a po návrate na Zem. Experimentov 
sa zúčastňovali dobrovoľníci z leteckej základne v Ma-
lackách. Modelom mikrogravitácie v pozemských pod-
mienkach je kľud na lôžku v polohe so sklonom lôžka 
k hlave – 6°. Výsledky poukázali na možnosť využiť mo-
del mikrogravitácie na sledovanie mechanizmov fyzio-
logickej adaptácie neuroendokrinného systému počas 
kozmického letu. Sú podnetom aj pre úpravu liečebného 
režimu pacientov, ktorou možno predísť následkom ulo-
ženia na lôžku.

Tréning. Cieľom bolo overiť odpoveď na rozdielne 
stresové podnety kardiovaskulárneho a neuroendokrin-
ného systému po vytrvalostnom tréningu fyzicky zdat-
ných jednotlivcov, eo ipso, či je vytrvalostný trening 
najsprávnejšou prípravou pred letom do vesmíru. Aj tu 
sa zapojili dobrovoľníci ako v predošlom projekte. Uká-
zalo sa, že krátkodobý vytrvalostný tréning aj u fyzicky 
zdatných mužov mal priaznivý účinok na metabolizmus 
glukózy. Neuroendokrinná odpoveď na pracovnú záťaž 
sa výrazne nezmenila u väčšiny hormónov.

Prepelica. Pre verejnosť bol najpríťažlivejší projekt 
liahnutia japonských prepelíc v kozmickom priestore. Pre 
dlhodobé pobyty človeka v kozme je potrebné dosiahnuť 
jeho nezávislosť od našej planéty. Projekt bol príspevkom 
k riešeniu stravovania. Ako experimentálny objekt sa vy-
brala japonská prepelica, ktorá má rýchly reprodukčný 
cyklus. Vajíčka začína znášať už 35 dní po vyliahnutí. Na 
základe predchádzajúcich experimentov sa riešilo preži-
tie prepelíc v prvých dňoch postembryonálneho vývoja, 
kedy nie sú schopné adaptácie na mikrogravitáciu. Po-
užila sa odstredivka. Bilancia bola nasledujúca: vyliahlo 
sa vyše 30 prepelíc. Na Zem viezli 10 prepelíc, ale v ná-
vratovom module sa pokazila klimatizácia a chlad prežili 
iba tri. Napriek komplikáciam sa prvýkrát vrátili na Zem 
živé prepelice vyliahnuté v prostredí kozmického letu [8]. 
Prvýkrát sa uskutočnila inkubácia prepeličích vajec, ktoré 
dve tretiny embryonálneho vývoja prekonali na Zemi.

Záverečné poznámky
Plk. Ivana Bellu a plk. M. Fuliera sme privítali v SAV 

v marci 1999. Bolo to jedno z vyše 1 000 stretnutí, be-
sied a prednášok nášho kozmonauta po návrate na Zem. 
Obaja účastníci programu Štefánik boli ocenení Medai-
lou SAV za podporu vedy. Beseda bola živá, hovorili ve-
dúci projektov aj dlhoroční predstavitelia SAV v progra-
me Interkozmos L. Macho a K. Boďa. Obed s hosťami bol 
v reštaurácii Modrá guľa. Názov symbolizoval modrú pla-
nétu – Zem, ako ju videl Cernan z Mesiaca. Reštaurácia 
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už neexistuje. Neverme však na povery a zlé znamenia.
Vstup do kozmického klubu otvoril Slovensku priestor 

na reprezentatívne vystúpenie na 3. konferencii OSN 
o mierovom využití kozmického priestoru UNISPACE III 
vo Viedni v júli 1999. Bolo tu 99 krajín. Expandoval diaľ-
kový prieskum Zeme, kontrola zbrojenia, prevencia ka-
tastrof, globálna navigácia, telekomunkácie. Ako vedúci 
delegácie SR som predniesol Národné vyhlásenie SR, 
ktoré bolo spolu s národnou správou distribuované v poč-
te 1 200 ks. V delegácii boli A. Némethy, veľvyslanec SR 
pri OSN vo Viedni, L. Macho, I. Bella, D. Krupa, R. Kvet-
ňanský, J. Feranec, Š. Škulec a i. Vo februári 2001 sme 
sa znova vo Viedni zúčastnili 38. zasadnutia vedeckého 
a technického podvýboru COPUOS (Komitét pre mierové 
využitie kozmického priestoru). Išlo o získanie členstva 
v COPUOS, ktoré sme stratili rozdelením ČSFR, čo sa 
podarilo. Na to nadviazalo úsilie o naše členstvo v Európ-
skej kozmickej agentúre. V r. 2010 SR podpísala s agen-
túrou Dohodu o spolupráci a usiluje o štatút európskeho 
spolupracujúceho štátu, aký má Maďarsko.

20. výročie letu na stanicu Mir vo februári 2019 je prí-
ležitosť vrátiť sa k tejto pre Slovensko historickej udalosti, 
ktorá sa odohrala pod menom M. R. Štefánika, a to tým 
skôr, že medzičasom nás opustili V. Sabo †2001, L Just 
†2004 a R. Kvetňanský †2016. Snaží sa o to aj tento člá-

nok. Ústredná postava, I. Bella, je skromný človek. Zdô-
razňuje, že kozmický výskum v SR nezačal jeho letom. 
Má pravdu. A pritom do misie neboli pojaté všetky želiez-
ka v ohni, ktoré v kozmickom výskume máme. Musíme tu 
však poďakovať aj všetkým ostatným tvorcom expedície 
vrátane tých, ktorí nie sú menovite spomenutí. Moderná 
experimentálna veda sa zakladá čoraz viac na činnosti 
veľkých kolektívov a kozmický výskum k nej patrí.
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Cesty Spoločnosti M. R. Štefánika po Európe
So Štefánikovou spoločnosťou za poznaním

i kúskom raja…

Už viac ako 20 rokov sa zúčastňujeme poznávacích 
zájazdov, ktoré organizuje emeritný učiteľ Mgr. Peter Uhlík 
z Brezovej p/B. V druhej polovici júla t.r. sme smerovali do 
Drážďan, perly Saského Nemecka, ktoré leží na oboch stra-
nách Labe.

Našim cieľom boli najzaujímavejšie kultúrne pamiatky 
– Zwinger a Frauenkirche. Žiaľ, Zwinger, palác umelec-
kých diel a vzácnych zbierok, bol zatvorený 
(navštívili sme ho na predchádzajúcich zájaz-
doch), tak sme našu pozornosť upriamili na 
luteránsky Frauenkirche – Kostol Matky 
Božej. Chrám bol zničený pri bombardova-
ní Drážďan vo februári 1945. Ruiny kostola 
spolu so zvyškami kameňov boli ponechané 
v centre mesta ďalších 45 rokov. Krátko po 
skončení 2. svetovej vojny sa začalo s číslo-
vaním a konzervovaním zvyšných kameňov 
a trosiek. Rekonštrukcia trvala veľmi dlho 
a znova vysvätený bol až 30. októbra 2005. 
Kostol je majestátny zvonku a prekrásny 
zvnútra. Do výšky 67 m sa dá vystúpiť po 198 
schodoch, odkiaľ je panoramatický výhľad na 
celé mesto. Bol to pre mňa povznášajúci pocit 
a neodradili ma od prehliadky ani moje roky, 
ba ani môj titánový kĺb. Najvýraznejším sta-

vebným prvkom kostola je kupola, zvaná Kamenný zvon, 
čnejúca do výšky 95 metrov.

Z Drážďan sme sa presunuli do známeho Meisenu –
mesta porcelánu. Odtiaľ sme na druhý deň smerovali do 
oblasti Lužického Srbska.

Lužickí Srbi sú najmenší slovanský národ. Žijú v Ne-
mecku v povodí horného toku rieky Sprévy. Sú to potom-
kovia Polabských Slovanov, ktorí sa ubránili germanizácii. 
Obývajú územie Lužice, ktoré je časťou nemeckých spol-
kových krajín Sasko a Brandenbursko. Žije ich tu takmer 

Účastníci zájazdu
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sto tisíc, najmä v okolí miest Bautzen a Cottbus. Zachovali 
si svoje tradície, zvyky, kroje, sú dvojjazyční (lužická srb-
čina a nemčina). Po náboženskej stránke sú Lužickí Srbi 
rozdelení na dve skupiny – časť vyznáva rímskokatolícke 
náboženstvo a časť patrí k evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania. Po vzniku zjednoteného Nemecka im ústava za-
ručuje všetky ľudské a občianske práva.

V zložitých prírodných i národnostných podmienkach vy-
trvali Lužickí Srbi celé storočia. Na početných ostrovčekoch 
rieky si vybudovali domov, pestovali zeleninu – najmä uhor-
ky – chovali domáce zvieratá. Z ostrovčeka na ostrov sa 
presúvali len loďkami, deti už od troch rokov vedeli sa bez-
pečne pohybovať po kanáloch. Domorodci na loďkách zvá-
žali seno, navštevovali susedov, prevážali domáce zvieratá 
a plavili sa za obchodom. S bohatým nákladom uhoriek sa 
plavili týždeň až do Berlína. Dnes je táto oblasť pre turistov 
naozaj kus raja, ale pre tých 120 obyvateľov, ktorí tu žijú 
a pracujú – domov, ktorí im zanechali predkovia a ich povin-
nosťou je ho udržiavať a zveľaďovať pre ďalšie potomstvo.

Na tretí deň sme sa presúvali cez Saské a České Švaj-
čiarsko na zaujímavý Skalný hrad Sloup, ktorý v r. 1847 
navštívil i cisár Franz Jozef I. so svojimi dvomi bratmi. A už 
sme sa ponáhľali do Prahy, kde nás čakal príjemný a kom-
fortný pobyt v Baroku, v našom obľúbenom penzióne. Po-
chutnali sme si na ich špecialite – vynikajúcej sviečkovej 
s brusnicami.

V Prahe, ako pri každej návšteve, sme sa išli pokloniť 
na Petřín M. R. Štefánikovi, kde aj hvezdáreň nesie jeho 
meno. Navštívili sme Národné múzeum na Václavskom ná-
mestí, kryptu, v pravoslávnom kostole Cyrila a Metoda, kde 
skončili svoj život odvážni parašutisti Gabčík, Kubiš a ich 
spolubojovníci zo skupiny ANTROPOID, vyšli sme na tera-
su Tančiaceho domu, odkiaľ je prekrásny výhľad na Prahu…

Znavení horúčavou, sadli sme si do klimatizovanej elek-
tričky a v tieni stromov areálu Břevnovského kláštora sme 
si pozreli barokový kostol. Tu majú mnísi i svoj pivovar a tak 
sme posedeli pri dobrom čiernom pive a šunkových chlebíč-
koch. Oddýchnutí sme sa doviezli električkou na Malú stra-
nu, preplietli sme sa pomedzi čínskych turistov cez Karlov 
most, Staromestské námestie a v únavnej horúčave sme sa 
osviežili plzenským pivom u Pinkasů.

S úctou a vďakou sme si spomenuli na herečku a priateľ-
ku našej Spoločnosti, ktorá nám často oživila náš pobyt reci-
táciou – Gabrielu Vránovú. Za všetkých položil kyticu kve-
tov a zapálil sviečku na Vinohradskom cintoríne Mgr. Uhlík.

Nezabudnuteľný dojem v nás zanechalo zrekonštruova-
né Národné múzeum, bolo to nad naše očakávanie! Vy-
stupovali sme po reprezentačnom schodisku až na druhé 
poschodie, kde na nás dýchla história z obrazov znázor-
ňujúcich výjavy zo života Přemysla oráča, Cyrila a Metoda, 
Karola IV. a Jána Amosa Komenského. Po všetkých štyroch 
stranách sú busty zakladateľov, mecenášov a významných 
osobností pri zrode múzea. Zišli sme dolu k Pantheonu 
(chrám, kde sa uctievali božstvá). Je to najkrajší priestor 
v strede budovy, sú tam sochy a busty významných osob-
ností. Žiaľ z našich som uvidela len Jána Kollára a P. O. 
Hviezdoslava, zo žien len cisárovnú Sisi a Boženu Nemco-
vú. K Masarykovi a Benešovi mi chýbal Štefánik (alebo som 
dobre nevidela?).

V bočnej časti múzea nás upútala expozícia „Rytieri 
nebies“ venovanej československým letcom, ktorí slúžili 

v Royal Air Force (RAF). Bolo ich takmer 2 tisíc a mali dôle-
žité poslanie v boji proti nemeckým okupantom. Žiaľ, doma 
mnohých v 50-tych rokoch minulého storočia väznili a uzna-
nia sa im dostalo až po roku 1989.

Jeden deň v Čechách patril návšteve Mariánskych 
Lázní. Je tam Park Boheminium, kde je 60 dokonalých mo-
delov významných stavebných a technických pamiatok ČR. 
Pekná je i kolonáda. Pred horúcim slnkom sme sa ukryli do 
príjemného prostredia kaviarničiek a vychutnali sme si mar-
huľové knedlíčky a kávu.

Tešili sme sa na Plzeň a Meditačnú záhradu Ľuboša 
Hrušku. Plk. Ľuboš Hruška (1927-2007), spoluväzeň nášho 
priateľa a čitateľom známeho plk. Františka Bíma bol odsú-
dený na 18 rokov väzenia za vlastizradu. Bol mladým dôstoj-
níkom a po roku 1948-49, keď zatvárali účastníkov západ-
ného odboja i partizánskych veliteľov, utekal cez Šumavu. 
Chytili ho a väznili na Pankráci, Ruzyni, v Leopoldove… Vo 
väzení sa stretol s významnými osobnosťami i cirkevnými 
hodnostármi, ktorí ho presvedčili o tom, že nenávisť ničí 
človeku dušu a nenájde svoj pokoj dovtedy, kým neodpustí 
i svojim nepriateľom. Lebo odpustenie človeka zbaví ťarchy 
hnevu a získa pokoj v duši. Takto zmierený sa rozhodol, že 
pokiaľ väzenie prežije, svoj ovocný sad, ktorý zdedil po rodi-
čoch, premení na okrasnú záhradu, ktorá bude miestom ná-
deje, pravdy a odpúšťania. Bude slúžiť všetkým a každému, 
kto sem príde premýšľať o hodnotách života s odkazom: 
„Nikdy nezabudnite, čo dokázal urobiť človek človeku!“

Po 30. rokoch usilovnej a cieľavedomej práce bola zá-
hrada ako Pamätník obetiam zla v r. 1990 otvorená. Jej 
súčasťou je i krížová cesta a kaplnka. Od r. 1995 je záhrada 
pod správou Plzenského biskupstva.

Posledný deň zájazdu, na ceste domov, sme sa v Brne 
venovali prehliadke secesnej vily nášho významného ar-
chitekta Dušana Jurkoviča. Bola postavená v r. 1906 -- na 
tú dobu so všetkým komfortom (ústredné kúrenie, kúpeľ-
ne, splachovací záchod…). V interiéri dominuje veľká hala 
s drevenými stĺpmi a ľudovou ornamentikou. Veľmi pekne je 
riešená i záhrada, ktorú si Jurkovič tiež sám navrhol.

Brno je známe tiež architektonickým skvostom – Vilou 
Tugendhat. Je to dielo modernej svetovej architektúry, po-
stavenej v r. 1928-30. Majitelia boli Židia a tak na jeseň 1939 
im vilu zhabalo Gestapo a oni si zachránili iba holé životy. 
Čitateľom je známy obraz zo záhrady, keď dvaja premiéri – 
Klaus a Mečiar – tam rozhodli o rozdelení Československa. 
Žiaľ, do vily sme sa nedostali, vstupenky sú vypredané na 
polroka dopredu. Možno nabudúce.

Bol to vydarený zájazd v spoločnosti príjemných a em-
patických ľudí. Veľa sme videli a tešili sme sa zo všetkého, 
čo sme zažili. Ďakujeme Mgr. Uhlíkovi – vzdelanému, roz-
hľadenému a obetavému organizátorovi. Už roky cestuje-
me po Európe – po stopách histórie, na krásne turistické 
miesta. Tie poznatky a zážitky obohacujú náš vnútorný svet 
a to je naše trvalé bohatstvo, o ktoré nás nikto a nič nepri-
praví. Vďaka patrí i Paľkovi Dekánkovi za bezpečnú jazdu, 
za ochotu, spoľahlivosť a komfortné služby na všetkých zá-
jazdoch, ktoré sme s „naším Dekabusom“ absolvovali.

Oľga Hrabovská
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Významnou udalosťou nielen pre členov našej 
Spoločnosti, ale aj pre ďalšie krajanské spolky, bola návšteva 
prvej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej v Prahe. 
Pani prezidentka pri svojej prvej návšteve Českej republiky 
20. júna 2019 položila veniec k soche Milana Rastislava 
Štefánika na Petříne a pri tejto príležitosti sa pozdravila 
s členmi Spoločnosti M.R.Štefánika. V podvečer sa 
v Lichtenštejskom paláci na Kampe stretla s predstaviteľmi 
slovenských spolkov a cirkví v Prahe.

Od smrti významného slovenského politika 
a československého štátnika, vedca a novinára Milana 
Hodžu uplynulo už 75 rokov. Pri tejto príležitosti sa konalo 
26. júna 2019 spomienkové stretnutie pred pamätnou 
tabuľou s jeho reliéfom na bývalej Hodžovej vile, v ktorej 

je dnes rezidencia luxemburského veľvyslanca. Vracať 
sa k odkazu prvého Slováka vo funkcii československého 
premiéra (1935-1938) znamená aj uvedomovanie si toho, 
že sme u nás o veciach európskych a stredoeurópskych 
aspoň v podstatnejšej časti politického myslenia i praxe 
uvažovali a konali na úrovni, na ktorú môžeme byť aj po 
takmer osemdesiatich rokoch hrdí.

Na slávnosti k 100. výročiu odhalenia najstaršej 
dochovanej Štefánikovej mohyly v Českej republike v júni 

2019 prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko. 
Mohyla sa nachádza v Mnichoviciach pri Prahe. Postavili ju 
príslušníci Sokola z radov legionárov 1. svetovej vojny na 
pamiatku tragickej smrti M. R. Štefánika v roku 1919. Stojí 
na vrchu Šibenička, ktorý bol po jej odhalení premenovaný 
na Vrch Legií a sady pod ním nesú meno M. R. Štefánika. 
Slávnosť odhalenia mohyly sa konala 29. júna 1919. Mohyla 
je postavená z balvanov pozbieraných na vrchu Šibenička 
a je do nej zasadená pamӓtná doska s textom“ Milanu R. 
Štefánikovi a bratřím z Legií, 29. VI. 1919, Sokol Mnichovice.

Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika sa 21. júla 2019 
stretli pri príležitosti 139. výročia jeho narodenia ako obvykle 
pri jeho soche na Petříne.

Predseda MRŠ V. Čelko a tajomníčka Spoločnosti 
J. Kollára J. Haluková 26. júla 2019 na Olšanskom 
a Vinohradskom cintoríne položili spoločne kvetiny 
k náhrobku Jána Kollára, Ing. Vecána, Sylvie Turbovej 
a Gabriely Vránovej.

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 75. výročia 
Slovenského národného povstania sa konalo 26. augusta 
2019 na Ministerstve obrany ČR. Na stretnutí sa zúčastnili aj 
členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika: predseda 
Vojtech Čelko, členka výboru Zuzana Bukovská a členka 
Spoločnosti MRŠ Janka Haluková.

Výstava „Veľký malý muž - Milan Rastislav Štefánik“ 
v archívnych dokumentoch bola zahájená 10. septembra 
2019 v Národnom archíve v Prahe. Pripravil ju Slovenský 
národný archív v Bratislave a zapožičal do Prahy. Na 
vernisáži prehovoril okrem autorov výstavy aj J.E. Peter 
Weiss, veľvyslanec SR v Prahe a zúčastnili sa aj členovia 
Společnosti.

Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe sa 
v septembri 2019 zúčastnili zájazdu do Užhorodu, ktorý 
pripravil Klub TGM Masarykovho demokratického hnutia 
v Prahe spoločne s Klubom TGM v Užhorode k 100. 
výročiu pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československu. 
Cieľom podujatia bolo uctenie zakladateľov spoločného 
štátu T.G.Masaryka a M.R.Štefánika a stretnutie s českými 
a slovenskými krajanmi, ktorí sa hrdo hlásia k odkazu prvej 
ČSR.

Na Ministerstve obrany ČR sa 4. októbra 2019 
uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Ministerstva obrany 
ČR a Generálneho štábu Armády ČR s vojnovými veteránmi 
pri príležitosti 75. výročia bojov na Dukle a pri Dunkerque 
a 76. výročia bojov na Strednom východe. Stretnutie 
zorganizovala Československá obec legionárska v Prahe 
a zúčastnili sa ho aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika. 
Na stretnutí prehovoril aj J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR 
v Prahe.

23. októbra 2019 sa delegácia Spoločnosti MRŠ na 
pozvanie Dr. Jiřiny Mališovej, vedúcej Dychového orchestra 

LISTY  Z  PRAHY
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v Mělníku, zúčastnila koncertu pod názvom“ Vivat Masaryk“ 
v Masarykovom kultúrnom dome v Mělníku. Spoločnosť MRŠ 
zastupovali: Dr. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M.R. 
Štefánika, Janka Haluková a Ľubica Svárovská, členky 
Spoločnosti M. R. Štefánika. Po skončení koncertu sa 
členovia MRŠ poďakovali organizátorom, členom orchestru 
a tiež dirigentovi za pekný umelecký zážitok a pozdravili sa 
so starostom mesta Mělník Dr. Ctiradom Mikešom. Stretli sa 
aj s manželmi Erdingerovými z farného zboru ČCE Mělník, 
ktorí iniciovali odhalenie pamätného reliéfu M.R. Štefánika 
na zborovej miestnosti pri kostole v máji 2019.

Pri príležitosti štátneho sviatku ČR – Deň vzniku 
samostatného Československa – sa členovia Spoločnosti 
stretli 28. októbra 2019 pri Štefánikovej hvezdárni v Prahe 
na Petříne a položením kvetov si uctili tento významný deň.

V podvečer 10. novembra 2019 sa členovia Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika zúčastnili v kostole sv. Mikuláša 
slávnostného zhromaždenia, ktoré sa konalo na počesť Dňa 
vojnových veteránov, ktorý pripadá na 11. 11. Zhromaždenie 

organizovala Cirkev československá husitská a Armáda ČR. 
Pred zaplneným kostolom vystúpil predseda Spoločnosti M. 
R. Štefánika Vojtech Čelko. Zhromaždenia sa zúčastnila 
aj delegáta Spoločnosti M. R. Štefánika zo Slovenska 
a odovzdali plakety MRŠ patriarchovi T. Buttovi a pražskému 
biskupovi D. Tonzarovi.

Za veľkého záujmu odbornej a laickej verejnosti sa 11. 
novembra 2019 konala prezentácia CD Milan Rastislav 
Štefánik, ktorú pripravila BONA FIDE zs., Spoločnosť MRŠ 
a Slovenský inštitút v Prahe. Prezentácie sa zúčastnili aj 
autori CD – predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko, 
astronóm Jiří Grygar, režisér CD Vlado Rusko, herec 
Richard Trsťan a spoluautorka scenára, autorka projektu 
Viera Kučerová, ktorá celú akciu aj moderovala. Historik Jan 
Rychlík, jeden z autorov sa pre pracovné zaneprázdnenie 
nemohol zúčastniť podujatia. Prehovorili aj autori CD 
a prítomní si vypočuli úryvky z CD. Na záver predseda 
Spoločnosti MRŠ na Slovensku genmjr. Peter Novotňák 
pozdravil prítomných a autorom CD a niektorým členom 
MRŠ v Prahe odovzdal plaketu M.R.Štefánika.

V dňoch 10. – 12. novembra 2019 sme v Prahe privítali 
vzácnu návštevu zo Slovenska – delegáciu Spoločnosti 
Milana Rastislava Štefánika v zložení: predseda Spoločnosti 
Peter Novotňák, čestný predseda.Ján Tatara, šéfredaktorka 
časopisu Bradlo a členka Správnej rady SMRŠ Mária 
Gallová a člen Správnej rady S MRŠ Branislav Neumair. 
Zúčastnili sa pietneho aktu ku Dňu veteránov na Vítkove 
a tiež slávnostného zhromaždenia ku Dňu veteránov 
v kostole sv. Mikuláša, prezentácie CD Milan Rastislav 
Štefánik v Slovenskom inštitúte a položili veniec pri soche 
MRŠ na Petříne. Navštívili aj kostol sv. Michala patriaci 
Slovenskému zboru Evanjelickej církvi a.v. v ČR, kde ich 
sprevádzal biskup ECAV v ČR Marián Čop.

Text a foto: Zuzana Bukovská

Prebijem sa - dramatizované pásmo
Keď som na pozvanie Mgr. Tatiany Husárovej dňa 5. júna 

2019 vstupoval do divadla v  Spišskej Sobote, kedysi kráľovskom 
meste, nevedel som, čo si mám predstaviť o dramatizovanom 
pásme „Prebijem sa“. Vedel som, že bude o Najväčšom Slovákovi 
– M. R. Štefánikovi – ale moje vedecké zameranie na tohto 
velikána  nevedelo, čo tam všetko bude a ako to bude spracované. 
Odchádzal som nadšený a uvelebený, takmer so slzami v očiach. 
Vynikajúce herecké výkony študentov popradských  stredných 
škôl, doplnené dospelými osobami (keď Štefánik dorástol), 
sprevádzané príjemným hovoreným sprievodným slovom dvoch 
dievčat a dotvorené vynikajúcim spevákom p. Ivanom a deťmi-
muzikantmi zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej, 
vedené riaditeľom p. Michalom Paľkom nám priblížili priebeh 
Štefánikovho života. Nenútene, ale presvedčivo a precítene nám 
predviedli osud Štefánika od jeho detstva až po tragickú smrť. 
Samozrejme, i keď predstavenie trvalo bez prestávky takmer dve  
hodiny, nebolo cítiť chod času. O to viac to muselo pôsobiť na tých 
divákov, ktorí detaily Štefánikovho života detailne nepoznali. Pre 
mňa osobne to bolo jeho detstvo so svojimi súrodencami. Nakoniec 
predstavenie, dobre režírované po každej stránke, skončilo 
„standing ovation“. S dlhým potleskom. A kto spískal toto nádherné 
a poučné dramatizované pásmo, ktoré pripravil Miestny odbor 

Matice slovenskej v Poprade v spolupráci s Art Academy? Podnet 
na naštudovanie vznikol u Ľudmily Hrehorčákovej z Miestneho 
odboru Matice slovenskej v Poprade, ktorá na predstavenie 
zabezpečila aj originálne kostýmy a uniformy; mimochodom na 
javisku sa ocitol okrem Štefánikovho obrazu aj ďalekohľad, ktorý 
pre tieto účely zapožičal „štefánikovec“ Fero Sejut zo Spišskej 
Novej Vsi. Scenár a dramaturgiu  podľa románu Jozefa Banáša o 
Štefánikovi  spracovala Jana Kurucová zo Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade. A všetko to viedla režisérka Tatiana Husárová, 
z rovnakej školy ako p. Kurucová. Na otázku, čo bolo najťažšie 
na príprave divadle, odpovedala: „Nebolo jednoduché vybrať zo 
Štefánikovho života to najdôležitejšie. V živote tohto velikána, je 
všetko dôležité. Jeho myšlienky sú inšpirujúce a podnecujúce a 
mali by ich spoznať naše deti, aj naša mládež. A to bolo našim 
cieľom. Veľa námahy nás stála celá organizácia, príprava, ako 
aj samotné predstavenie, ale máme radosť, že sa to obecenstvu 
páčilo.“

Gratulácie nemali konca kraja. Ku gratulantom som sa pripojil aj 
ja a odporúčam toto nádherné pásmo o Štefánikovi, pripravené pri 
príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti vidieť čo najväčšiemu 
počtu divákov. Bolo by užitočné, ak by toto predstavenie mohli 
zhliadnuť aj všetci členovia Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika.

Vojtech Rušin
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Do hotela Park v Piešťanoch 
sa 5. októbra 2019 zišli členo-
via Správnej a Dozornej rady 
S MRŠ, čestní členovia S MRŠ, 
hostia a delegáti – zástupcovia 
klubov S MRŠ, ako aj individuál-
ni členovia na svoje XXIX. Valné 
zhromaždenie.

Po prezencii účastníkov VZ 
S MRŠ v predsálí konferenčnej 
miestnosti hotela Park delegáti 
zaujali miesto v sále. Odzneli 
hymny SR a ČR, krátkom kultúr-
nom programe si účastníci vy-
počuli úvahy Milana Rastislava 
Štefánika nahraných na nosiči 
DV „Osloboditeľ“ prednesenom 
M. Majeským, Valné zhromaž-
denie Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika otvorila a všet-
kých prítomných privítala členka 
SR S MRŠ Mgr. Mária Gallová.
Menovite privítala hostí, medzi 
ktorých patrili:
- zástupcovia SMRŠ Praha – 
PhDr. Vojtech Čelko a Mgr. Jan-
ka Haluková,
- zástupcovia Masarykovho de-
mokratického hnutí z Kopřiv-
nice a Frenštátu pod Radhoš-
tem- MUDr. Petra Šmajstrlová 
MDH, Ing. Petr Šmajstrla a Ing. 
Zdeněk Sázovský,
- za Český svaz bojovníků za 
svobodu Mgr. Václav Vaněk 
a JUDr. Jaroslav Baťka,
- Nadáciu MRŠ zastupoval prof. 
Ing. Dušan Bakoš, DrSc., Drh.c.
- Klub generálov SR a Zväz voja-
kov SR bol zastúpený genpor. 
Petrom Vojtekom,
- prítomný bol primátor mesta 
Piešťany Peter Jančovič, primá-
tora mesta Brezová pod Brad-
lom zastupoval Ján Valihora,
- na VZ bol prítomný aj predse-
da Hnutia proti fašizmu plk. Ján 
Marko, redaktor Evanjelického 
posla Ing. Peter Bzdúch a v sále 
nechýbala ani praneter MRŠ p. 
Tamara Dudášová.
Po privítaní prítomní si uctili 
minútou ticha tých, ktorí opus-
tili rady členov a sympatizantov 
S MRŠ.

Na základe rozhodnutia SR 
S MRŠ v pracovnom predsed-
níctve zaujali miesto: doc. Paed-
Dr. Jozef Božík PhD., Mgr. Peter 
Uhlík a Ing. Ján Tatara.
Na základe návrhov SR S MRŠ 
a prítomných delegátov členmi 
Mandátovej a návrhovej komi-
sie sa stali: Branislav Neumair, 

Ing. Peter Vrlík a Ing. Ján Tancík 
PhD, a vo Volebnej komisii po-
čas VZ S MRŠ pracovali: Mgr. 
Ivana Gallová, Mgr. Janka Ma-
saryková a Iveta Makovníková.
S príhovorom k účastníkom 
VZ S MRŠ vystúpil predseda 
S MRŠ doc. PaedDr. Jozef Bo-
žík PhD. Vo svojom príhovore 
zhodnotil prácu Spoločnosti 
z pohľadu predsedu. Zhodno-
til a ocenil klady, ktoré Spoloč-
nosť dosiahla, vyzdvihol prácu 
volených funkcionárov S MRŠ, 
zameral sa na nadviazanie pra-
covných i priateľských kontaktov 
s kolegami z ČR. Z jeho úst za-
znela aj sebareflexia na činnosť 

predsedu S MRŠ. Vo svojom 
prejave poďakoval všetkým 
členom za ich aktívnu prácu, 
menovite sa poďakoval svojim 
spolupracovníkom - Ing. Jáno-
vi Tatarovi, Mgr. Márii Gallovej 
a Mgr. Eve Ušiakovej.
SR S MRŠ navrhla VZ S MRŠ
a/ oceniť čestným členstvom
Vilmu Petrovovú, Branislava 
Tvarožka a Milana Janeca,
b/ funkciou čestného predsedu 
S MRŠ oceniť Ing. Jána Tataru
c/ navrhla prácu jednotlivcov 
a kolektívov oceniť listom“ Po-
ďakovanie a uznanie“ a to kon-
krétne Mgr. Gabriely Aláčovej, 
Ing. Oľgy Hrabovskej, PhDr. Ale-
xandry Pivkovej, MUDr. Pavla 
Masaryka, manželov Ladislava 
a Anny Roháčovcov, Jozefa Mu-
droňa, Milana Šišku a Zdenky 
Palkechovej,
d/ navrhnúť prezidentke SR oce-
niť pri príležitosti 30. výročia za-
loženia S MRŠ prácu Mgr. Petra 
Uhlíka štátnym vyznamenaním.
Valné zhromaždenie návrhy jed-
nohlasne prijalo.
Pozdravné prejavy
a/ Za KG SR a ZV SR vystúpil 

genpor. Peter Vojtek. Bol pre-
kvapený účasťou a zanietením 
členov S MRŠ a okrem pozdra-
vov podporil aj spoluprácu voja-
kov so S MRŠ v nasledujúcom 
období.
b/ Za S MRŠ v Prahe pozdravil 
VZ S MRŠ PhDr. Vojtech Čel-
ko. Kladne hodnotil spoluprácu 
oboch Spoločností, výmenné 
stretnutia, realizáciu spoločných 
projektov v súčasnosti aj do bu-
dúcna.
c/ prof. Ing. Dušan Bakoš, 
DrSc., pozdravil účastníkov VZ 
za Nadáciu MRŠ. Aj z jeho úst 
zazneli kladné hodnotenia, ale 
aj rezervy, ktoré by sa dali spo-

ločným úsilím odstrániť.
d/ Ing. Zdenek Sázovský 
z MasDemHnutia z Kopřivnice 
sa pripojil ku gratulantom. Spo-
lupráca S MRŠ a ich združenia 
je veľmi kladne hodnotená a ce-
nená nielen v samotnom meste, 
ale aj na okolí. Svedčí o tom aj 
skutočnosť, že navzájom pri vý-
ročí vzniku ČSR kladieme kytice 
ku pamätníkom štátnikov, kto-
rí sa o to, že republika vznikla 
pričinili. (Po ukončení VZ naši 
hostia navštívili Košariská a na 
Bradle položili kytice kvetov.)
e/ Za Český svaz bojovníků za 
svobodu z Břeclavi pozdravil prí-
tomných JUDr. Jaroslav Baťka. 
Aj s ich organizáciou S MRŠ už 
dlhšie úspešne spolupracuje.
f/ za MÚ Piešťany pozdraviI VZ 
primátor Peter Jančovič a za 
primátora mesta Brezová pod 
Bradlom sa k prítomným priho-
voril Ján Valihora.

Pracovnú časť Valného zhro-
maždenia otvorila. Správa 
mandátovej komisie - mandá-
tová komisia skonštatovala, že 
na VZ S MRŠ bola prítomná 

nadpolovičná väčšina delegá-
tov, ktorým bol udelený mandát. 
Valné zhromaždenie bolo uzná-
šaniaschopné.

Správu o činnosti a hospodá-
rení Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika predniesol I. 
podpredseda S MRŠ Ing. Ján 
Tatara. Správa zohľadňuje ob-
dobie od ostatného - 28.VZ 
SMRŠ až po dnešné, 29. VZ 
SMRŠ.
„Činnosť spoločnosti bola po 
100. výročí vzniku I.ČSR za-
meraná hlavne k 100. výročiu 
tragickej smrti M.R.Štefánika, 
vládou SR vyhláseného roka 
M.R.Štefánika, príprav na 140. 
výročie narodenia M.R.Štefáni-
ka a teda z týchto dôvodov sa 
vrcholné podujatia niesli v tomto 
duchu.
Samozrejme, veľmi dôležitou 
stránkou je aj príprava na sláv-
nosť k príležitosti 30. výročia 
vzniku Spoločnosti Milana Ras-
tislava Štefánika, ktorá sa datuje 
dňom 24.februára 1990 v Bre-
zovej pod Bradlom. V rámci or-
ganizovania činnosti našej Spo-
ločnosti v uvedenom období, sa 
Správna rada spoločne s Dozor-
nou radou stretla celkom tri krát 
tu v Piešťanoch, z toho jeden 
krát včetne zástupcov jednotli-
vých klubov.
Už v januári 2019 na prvom za-
sadnutí Správnej rady sme sa 
zamerali na niekoľko dôležitých 
bodov a síce prípravou a pre-
dajom výročných suvenírových 
bankoviek s nulovou hodnotou, 
prípravou konferencie v spolu-
práci so SÚH Hurbanovo, prí-
pravou spomienkovej slávnosti 
4. mája 2019 a s tým spojený 
Festival letectva v Piešťanoch 
v spolupráci so SLA Banská 
Bystrica.
Veľmi dôležitou skutočnosťou 
v rámci toho, že rok 2019 je náš 
volebný rok na nové vedenie 
Spoločnosti, bola snaha Správ-
nej rady hľadať a následne jed-
nať s potenciálnym kandidátom 
na predsedu Správnej rady S 
MRŠ. Dôvodom toho bola sku-
točnosť, že súčasný predseda 
SR Dr. Jozef Božik sa vyjadril, 
že z osobných dôvodov nebude 
kandidovať do SR na funkciu 
predsedu. Sme presvedčení, 
že sme takého kandidáta našli. 
Žiadaná je aj lepšia spolupráca 
a koordinácia spolupráce s Na-

XXIX. VALNÉ  ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Pohľad na účastníkov VZ
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dáciou MRŠ. Uskutočnili sme 
spoločné stretnutia a výsledkom 
je vzájomná dohoda.

Ako som už hovoril o pripravova-
ných podujatiach, tie sa uskutoč-
nili a boli mimoriadne úspešné. 
Či už to bola trojdňová Konfe-
rencia MUŽ SLNKA v spolupráci 
so SÚH Hurbanovo, Festival le-
tectva v Piešťanoch v spoluprá-
ci so SLA, ktorá korešpondovala 
so spomienkovou slávnosťou na 
Bradle a ďalšie aktivity, priprave-
né klubmi SMRŠ v jednotlivých 
mestách SR. Všetkým, ktorí sa 
podieľali na týchto aktivitách 
patrí veľká vďaka. Veľká vďaka 
patrí MK SR, vláde SR a MF SR 
za finančnú podporu, bez ktorej 
by sme sotva mohli tak veľko-
lepo tieto výročia spomínanými 
podujatiami uskutočniť.

Touto cestou sa chcem poďako-
vať klubom SMRŠ, ktoré počas 
celého roka a hlavne vo výroč-
ných dňoch boli aktívni a svojou 
činnosťou prispeli k dobrému 
menu našej Spoločnosti v ich 
mestách, ale aj v širokej verej-
nosti v rámci celej SR. Dovoľte 
mi byť troška konkrétnejší:
Klub LM – v spolupráci s Aka-
démiou OS SR LM a Mestom 
LM veľmi dôstojné a vydarené 
podujatia.
Klub Košice – viaceré význam-
né aktivity v priebehu roka, ale 
hlavne tohtoročný „Beh Šte-
fánik“ za účasti viac ako 150 
účastníkov zanechal v širokej 
verejnosti výborný dojem.
Klub Stará Turá – stretnutia na 
Javorine pri príležitosti výročí 
vzniku I.ČSR, pravidelná účasť 
na Bradle pri spomienkových 
slávnostiach.
Klub Nitra – uskutočňujú bese-
dy s autormi kníh o MRŠ,spolu-
pracujú s Krajským osvetovým 
strediskom, Ponitrianskym mú-
zeom, poriadajú zájazdy po sto-
pách MRŠ.
Klub Spišská Nová Ves – veľ-
mi dobrá spolupráca s Mestom 
SNV, Spišskými Vlachmi, Levo-
čou a spoločne poriadajú rôzne 
podujatia nielen k výročiam, ale 
i priebežne v roku. Sú spoluinici-
átori projektu „100 ruží pre Šte-
fánika“.
Klub Brezová pod Bradlom – 
aktívny v rámci regiónu, poria-
da besedy na rôzne témy a je 
maximálne aktívny pri poriadaní 
domácich a zahraničných zá-
jazdov po stopách MRŠ nielen 
pre vlastných členov, ale členov 
všetkých klubov, jednotlivcov 
a sympatizantov.

Klub Piešťany – jediný klub, 
ktorý sa schádza pravidelne po 
celý rok jeden krát v mesiaci. 
Pred niekoľkými rokmi inicioval 
zhotovenie a osadenie plastiky 
MRŠ v Piešťanoch. Stretnutia 
pri plastike sú súčasťou výroč-
ných slávností a v rámci dobrej 
spolupráce s Mestom a ďalší-
mi miestnymi organizáciami sa 
tieto stávajú pravidelnou a vý-
znamnou udalosťou mesta.
Klub Prievidza – pravidelne 
sa zúčastňuje výročných podu-
jatí v Košariskách a na Bradle. 
Usporadúvajú besedy, avšak 
boria sa s problémami pri nie 
dobrej spolupráci s mestom, no 
napriek tomu sú aktívny klub.
Klub Trenčianske Teplice – 
najnovší klub Spoločnosti za-
ložený v tomto roku. Treba 
vyzdvihnúť, že už teraz je klub 
aktívny v činnosti a to prednáš-
kami, besedami a pripravuje 
ďalšie zaujímavé aktivity.
Klub Trnava – klub pôsobí tretí 
rok a svoju činnosť venuje roz-
širovaniu členstva hlavne o mla-
dých ľudí, zúčastňuje sa poduja-
tí organizovaných Spoločnosťou 
MRŠ a Mestom Trnava.
Klub Partizánske – je spolu-
organizátorom aktivít Mesta 
Partizánske vďaka primátorovi 
mesta, ktorý je členom klubu 
a zároveň súčasným predsedom 
SR SMRŠ. V súčasnosti nie je 
v dobrej kondícii, ale pracuje sa 
na tom, aby sa dostal znova na 
patričnú úroveň
Klub Dudince – v minulosti ak-
tívny klub sa v súčasnosti trocha 
hľadá, ale má snahu v spoluprá-
ci s Mestom Dudince pracovať 
na spoločných projektoch.
Klub Trenčín – rád by som vy-
zdvihol aktivity, ale nie sú nám 
známe. Spolupráca so S MRŠ 
je napriek snahám prakticky na 
nulovej úrovni. Svoje povinnos-
ti voči S MRŠ, čo sa týka člen-
ských príspevkov si však plní.
Klub Brezno – konštatujeme 
ako v predchádzajúcom prípa-
de.
Klub Považská Bystrica – kon-
štatujeme ako v predchádzajú-
cich dvoch prípadoch.
O ďalších aktivitách klubov sa 
môžete podrobnejšie dočítať 
dva krát ročne v našom časo-
pise BRADLO. Samozrejme, ak 
sa svojimi výsledkami činnosti 
stihnú prezentovať.
Všetky kluby si zasluhujú našu 
pozornosť a môžu počítať s po-
mocou SR tak, aby sa dostali 
na úroveň, ktorá je hodná mena 
Klub Spoločnosti MRŠ.

Ctení hostia, vážení delegáti, 
milí priatelia.

Dovoľte mi, aby som sa v mene 
Správnej rady a Dozornej rady 
poďakoval všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľa-
li na dobrých výsledkoch našej 
Spoločnosti. Naša vďaka patrí 
spolupracujúcim organizáciam 
a to – SÚH Hurbanovo a jeho 
gen.riaditeľovi Mgr.Marianovi Vi-
dovencovi, SLA Banská Bystrica 
a jej gen.riaditeľovi Hubertovi 
Štoksovi za vynikajúcu spolu-
prácu a pomoc pri spoločných 
aktivitách. Ďakujeme za priazeň 
a spoluprácu našim partnerom: 
MO SR, Klubu generálov SR, 
Zväzu vojakov SR, ČsOL, Nadá-
cii MRŠ, SZPB,Spolku rodákov 
MRŠ v Košariskách a Dunajskej 
Lužnej, Balneologickému múzeu 
v Piešťanoch, Svazu bojovníků 
za svobodu v Břeclavi a Mestu 
Břeclav, Masarykovmu demo-
kratickému hnutí v Kopřivnici 
i vo Frenštáte pod Radhoštěm 
a Mestu Kopřivnice a ďalším, 
s ktorými sa vzájomne obohacu-
jeme skúsenosťami a podnetmi 
k spolupráci.

S MRŠ bude mať o niekoľko 
mesiacov 30 rokov. Má za se-
bou veľa rokov práce a skú-
seností a dalo by sa obrazne 
povedať, že má všetky stupne 
vzdelania – je vyspelá. Veríme, 
že sa jej bude dariť v ďalšej čin-
nosti plniť všetko tak, ako sme 
si predsavzali už pri jej vzniku 
a ako si to želáme aj dnes. Preto 
prajeme kandidátom, ktorí budú 
zvolení do vrcholového orgánu 
Spoločnosti veľa síl, umenia tvo-
riť a viesť ju tak, aby bola hodná 
mena osobnosti, ktorú má v ná-
zve.

Niet slobody, kde niet vzdelania 
a charakteru…
Konanie dobra! Toť kameň múd-
rosti…

Voľby do SR S MRŠ – pred-
sedníčka Volebnej komi-
sie predstavila kandidá-
tov za členov SR S MRŠ. 
SR S MRŠ na základe rozhovo-
rov s predsedami klubov S MRŠ 
navrhla do SR S MRŠ nasledov-
ných členov:
* doc. Ing. Mária Kadlečíková 
CSc, vysokoškolský pedagóg
* Mgr. Peter Macho PhD.pracov-
ník Historického ústavu SAV
* Branislav Neumair, podnikateľ
* Mgr. Mária Gallová, dôchodky-
ňa, pracovníčka v oblasti kultúry
* Ing. Peter Novotňák, dôchod-

ca, vojak
* Mgr. Jolana Prochotská, dô-
chodkyňa, pedagóg
* Mgr. Svetluša Vadovická, pe-
dagóg
* PhDr. Matúš Valihora, pracov-
ník MÚ, lektor v Jurkovičovom 
múzeu
* Ing. Stanislav Zátorský, eko-
nóm.
Z pléna bolo doplnené do kan-
didátky meno Ing. Daniely Hri-
covej.

V diskusii k správe o činnosti, 
celkom vystúpilo 12 diskutujú-
cich.
a/ Petr Veverka z Piešťan: ho-
voril o činnosti klubu v prepoje-
ní na mesto a mestské kultúrne 
a športové zariadenia. Dotkol sa 
aj spolupráce HaP M.R. Štefáni-
ka z Hlohovca a S MRŠ. Treba 
podotknúť, že táto spolupráca 
sa rysuje a bola už načrtnutá 
možnosť v nasledujúcom obdo-
bí.
b/ Mgr. Peter Uhlík pozdravil 
ako čestný predseda VZ a za-
spomínal na obdobie spred 29 
rokov, keď sa začala „ tvoriť, 
zakladať, formovať“ Spoločnosť 
Milana Rastislava Štefánika. Vy-
jadril radosť i uznanie, že vďaka 
obetavým členom Spoločnosť 
úspešne pracuje ďalej.
c/ RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 
okrem pozdravu za čestných 
členov a AsÚ SAV hovoril o svo-
jej účasti pri odhalení pamätní-
kov MRŠ a dramatických pred-
stavení na jeho počesť, kde 
zastupoval S MRŠ. Hovoril aj 
o novej knihe – O misii Štefánik 
- ktorá príde na knižný trh v zá-
vere roka.
d/ PaedDr. Jozef Božík pred-
stavil cezhraničnú spoluprácu 
medzi mestom Partizánske 
a jeho českým partnerom, ako aj 
Spoločnosť Baťa. Hovoril o kniž-
ných publikáciách slovensko- 
českých, o „prekladových slov-
níkoch“ a pracovných listoch, 
ktoré sú veľmi populárne. Záu-
jem o publikácie mali naši českí 
priatelia, ktorým dal prísľub, že 
im zašle vzory kníh na ukážku.
e/ Ing. Ján Tatara, okrem po-
ďakovania za ocenenie svojej 
práce postom čestného pred-
sedu sa poďakoval za priazeň, 
ktorú mu venovali členovia 
Spoločnosti. Táto priazeň ho 
zaväzovala pracovať na tomto 
poste dlhých 16 rokov. Napriek 
tomu, že už nekandidoval do SR 
S MRŠ, bude i naďalej akousi 
„predĺženou rukou“ SR v období 
prvého – i druhých – roku a ako 
čestný predseda má možnosť 
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byť účastný na zasadnutiach SR 
S MRŠ.
f/ PhDr. Matúš Valihora pred-
stavil „ areál Bradla v budúc-
nosti“ tak, ako si to predstavu-
je vedenie mesta Brezová pod 
Bradlom. Vo svojom príspevku 
načrtol možnosti, ktoré mesto 
dostalo a ako ich využilo v rámci 
zveľaďovania a rozšírenia areá-
lu.
g/ Ing. Ladislav Koudelka, 
DrSc. v diskusnom príspevku 
predstavil cestu členov S MRŠ 
a Klubu generálov SR do Ta-
lianska. Hovoril o pietnych 
miestach, ktoré navštívili, o sku-
točnostiach, ktoré zistili o vrch-
ných veliteľoch Talianskej armá-
dy počas prvej svetovej vojny. 
Navrhol, aby S MRŠ sa zasadila 
o zrealizovanie uloženia pamät-
nej tabule na hrob Giuliany Ben-
zoni s textom, ktorý by predstavil 
jej osobnosť (VZ s týmto návr-
hom súhlasilo).
h/ MUDr. Pavol Masaryk v dis-
kusnom príspevku zaktualizoval 

projekt „100 ruží pre Štefánika“. 
Konkrétne počty – počet ob-
jednávok, počet a čas dodaní, 
rozosielanie a účasť na sadení 
ruže bude súčasťou správy pre 
Bradlo č. 78.
i/ Bc. Marta Malániková prí-
tomným zarecitovala báseň na 
počesť M.R.Štefánika a poďa-
kovala Mgr. Uhlíkovi za jeho „ 
starostlivosť“ o ich klub z Trenčí-
na počas návštevy podbradlian-
skeho kraja.
j/ Ing. Jaroslav Bartánus 
v krátkom diskusnom príspevku 
navrhol, aby sa už nerobili oká-
zalé spomienkové slávnosti, aby 
to bolo jednoduchšie, pre ľudí 
príťažlivejšie.
k/ Ing. Svetozár Naďovič v re-
akcii na svojho predrečníka na-
mietol, že človek musí poznať 
históriu, musí vedieť, kto a kedy 
mu v akých situáciách pomohol, 
kto ho podporoval a s tým vždy 
bude súvisieť aj poklona pred 
pomníkom a uloženie kvetov.
l/ Hubert Štoksa zo SLA, ktoré-

mu patrí vďaka aj za ozvučenie 
sály, navrhol prítomným nové 
logo Spoločnosti. Mal priprave-
né tri grafické návrhy, z ktorých 
– po viacerých pripomienkach 
a miernych úpravách – prítomní 
odhlasovali vzor č. 2.
Voľby: Predsedníčka voleb-
nej komisie predniesla správu 
o uskutočnení volieb do no-
vej SR SMRŠ, s komentárom 
o počte získaných hlasov. Z na-
vrhnutých členov náhradníkom 
SR S MRŠ sa stal Ing. Stanislav 
Zátorský. Novozvolená SR 
S MRŠ sa zíde na prvé zasad-
nutie v mesiaci november 2019 
a zvolí si predsedu a podpred-
sedov S MRŠ.

Správa návrhovej komisie z VZ 
S MRŠ predniesol jej predseda 
Branislav Neumair.
Na VZ svoju neúčasť ospravedl-
nili zástupcovia Trenčianskeho 
aj Trnavského samosprávneho 
kraja, MÚ v Myjave, zástupcovia 
ÚV SZPB a VHÚ (slávnosti na 

Dukle).
Na VZ SMŠ dostalo pozvánky 
15 klubov s počtom po 3 dele-
gátoch – zúčastnilo sa 13 klubov 
s počtom 42 delegátov, nezú-
častnili sa kluby v Považskej 
Bystrici a Partizánskom. Záujem 
o účasť prejavilo 13 členov – 
jednotlivcov. Zo SR S MRŠ 
a DR S MRŠ sa zúčastnili 9, ne-
zúčastnili sa traja členovia. Prí-
tomných bolo 8 čestných členov 
a 17 hostí.
S poďakovaním hosťom, disku-
tujúcim i účastníkom VZ ako aj 
tým, ktorí pomáhali zrealizovať 
VZ, ukončila slovami M.R.Šte-
fánika VZ S MRŠ Mgr. Mária 
Gallová. Na záver VZ S MRŠ 
odznela hymnická pieseň „ Kto 
za pravdu horí“.
Skupina členov S MRŠ z Pieš-
ťan a Trenčianskych Teplíc po-
ložila kytica k reliéfu M.R.Štefá-
nika pri Balneologickom múzeu.

- mg -

SIAF 2019
V dňoch  3.  a 4. augusta 2019 sa na Leteckej základni 

Sliač uskutočnili IX. Medzinárodné letecké dni – Slovak In-
ternational Air Fest. Niesli sa v znamení významných výročí, 
ktoré si Slovenská republika v  roku 2019 pripomína: 100. 
výročie tragického úmrtia  Milana Rastislava Štefánika a 75. 
výročia Slovenského národného povstania. 

Počasie návštevníkom prialo a tak dvojdňové podujatie 
bolo plné  pohody, stretnutí priaznivcov letectva,  vzruchov,  
dobrej nálady. Na otvorení podujatia privítal generálny ri-
aditeľ MLD SIAF Hubert Štoksa hostí na čele s predsedom 
vlády SR Petrom Pellegrínim, ministrom obrany Petrom 
Gajdošom, ministerkami Denisou Sakovou a Gabrielou Ma-
tečnou, ako aj podpredsedu EK Maroša Ševčoviča spolu s 
ďalšími predstaviteľmi NR SR,  armády, diplomatického 
zboru, štátnej správy a samosprávy a samozrejme všetkých 
účastníkov, prakticky z celého Slovenska. Bolo veľmi sympa-
tické, že podujatie zahájil obľúbenou piesňou M. R. Štefáni-
ka „Keby som bol vtáčkom“ sólista Štátnej opery v Banskej 
Bystrici Šimon Svitok a folklórny súbor Urpín.

Skvelé letecké výkony pilotov z 13 krajín ponúklo divá-
kom sedem hodín zaujímavého letového programu vo vzdu-
chu. Moderná letecká technika motivovala určite aj mla-
dých ľudí, keď rozmýšľajú o svojej budúcnosti. Zaujímavá 
je určite siafácka matematika: 130 kusov bojovej techniky, 
23 letových ukážok vo vzduchu, 21 kusov leteckej techniky 
na Zemi. K tomu parašutisti so zástavami  SR a obrazom M. 
R. Štefánika a zlatý klinec programu – fenomenálni Taliani 
Frecce Tricolori (trojfarebné šípy), akrobatická formácia 10 
pilotov pod vedením Gaetana Farrinu a vtipný text talian-

skeho moderátora v slovenskom jazyku. Nezabudnuteľné… 
Návštevnosť podujatia bola ohromujúca – podľa usporiada-
teľa v prvý deň cca 62 tisíc a v druhý deň cca 45 tisíc ná-
vštevníkov.

75. výročie
Slovenského  národného povstania

Celé Slovensko si pripomína jedinečný míľnik svojich de-
jín – 75. výročie SNP. Predstavitelia i občania miest a obcí 
kladú k pomníkom vence a kytice na znak úcty k pamät-
níkom menovaným i neznámym hrdinom. Celoslovenské  
spomienkové oslavy sa uskutočnili v Banskej Bystrici za 
účasti najvyšších predstaviteľov SR. Veľkolepé oslavy jubi-
lejného výročia tejto významnej historickej udalosti trvali 2 
dni, ale s prestávkami a programom to bolo viac dní. Záštitu 
na podujatím prijal predseda vlády SR spolu s MK SR, MO 
SR, MV SR a Múzeom SNP.

27. augusta 2019 prišiel na železničnú stanicu v Banskej 
Bystrici Legiovlak – putovné múzeum československých lé-
gií, ktoré privítali za asistencie OS SR. Je vernou replikou le-
gionárskeho vlaku z obdobia rokov 1918-20, kedy na Tran-
ssibírskej magistrále v Rusku prebiehali vojnové operácie 
československých légií. Banská Bystrica bola šiestou zastáv-
kou Legiovlaku na jej  púti po slovenských mestách. Legio-
vlak sa v Banskej Bystrici zdržal do 31. augusta 2019.

28. augusta 2019 – Jazda cyklickej eskadróny. Na pravé  
poludnie vojaci v dobových uniformách z  Námestia SNP vo 
Zvolene v sprievode historických vozidiel vyšli na cestu a cez 
okolité obce sa dostali do Banskej Bystrice pred Pamätník 
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SNP okolo 16.00 hodiny. V pietnej sieni Pamätníka SNP sa 
uskutočnil akt uloženia pozostatkov neznámeho povstalec-
kého vojaka.

V podvečerných hodinách sa uskutočnil slávnostný kon-
cert banskobystrickej Štátnej opery v budove ŠO s odovzdá-
vaním cien Múzea SNP osobnostiam, ktoré podporujú akti-
vity múzea.

Po prvýkrát ministerka kultúry SR udelila pamätné me-
daily 7 významným činiteľom SNP in memoriam. Boli to 
Vavro Šrobár, Mirko Vesel, Miloš Vesel, Milan Vesel, Lud-
vík Nábělek, Miloš Marko a Ladislav Sára. Pamätné medaily 
prevzali ich rodinní príslušníci.

Z rúk riaditeľa Múzea SNP toho roku Cenu múzea pre-
vzali: 100 ročný Alexander Bachnár, bývalý učiteľ židovských 
detí v koncentračnom tábore a 91 ročný hrdina SNP Vladi-
mir Strmeň, ktorého príhovor k prítomným vyvolal obrov-
ské standing ovation.  

Na banskobystrickom kopci Banoš sa 28. augusta 2019  
prezentáciou s vojensko-historickým a kultúrnym progra-
mom mohli zabaviť prítomní účastníci. Program vyvrcholil 
zapálením partizánskej vatry.

Pozvanie na spomienkovú slávnosť 29. augusta 2019 
okrem najvyšších predstaviteľov SR, členov vlády a poslan-
cov NR prijali hostia z ČR, Poľska, Maďarska, Rumunska, 
Ruskej federácie (zaujímavosťou bola účasť prapravnuka L. 
N. Tolstého – Petra  Olegoviča Tolstého), prítomná bola  veľ-
vyslankyňa USA, zástupcovia diplomatických zborov zo 43  
štátov.  A niečo cez desať veteránov 2. svetovej vojny. 29. 
augusta 2019 sa program začal preletom leteckej techniky 
OS SR a pietnym aktom kladenia vencov. Po nej nasledo-
vali príhovory: prezidentky SR, predsedu NR SR, predsedu 
vlády SR, podpredsedu SZPB spolu s oceňovanim chrabrých 
(tak ich nazval moderátor Ľ. Bajaník) veteránov. Z rúk pre-
zidentky SR prevzali dvaja účastníci SNP povýšenie, mini-
ster obrany SR ocenil  povýšením 5 veteránov a viacerým 
odovzdal pamätné medaily, medziiným aj nášmu členovi 

Branislavovi Tvarožkovi. Do slávnostného rámca zapadol aj 
príhovor zástupcu z Ruskej dumy, ako aj modlitba vojenské-
ho duchovného. Najviac očakávaná bola vojenská prehliad-
ka na Štadlerovom nábreží pri Hrone. Vojenská prehliadka 
počítala cez 1500 vojakov a cca 200 kusov ťažkej techniky 
– tanky, kanónové húfnice, bojové vozidlá, raketomety, le-
tecká technika…

Slávnostný deň ukončil večerný galaprogram, ktorý vy-
vrcholil ohňostrojom a špeciálnym a jedinečným video-
mappingom, premietaným na Pamätník SNP, ktorý zabez-
pečovali profesionálni počítačoví dizajnéri a grafici – po 
prvýkrát na Slovensku.

30. augusta  2019 v dopoludňajších hodinách slávnost-
ne odhalili  predstavitelia mesta, RTVS – štúdio Banská 
Bystrica  za účasti ministerky kultúry SR, poslanca Ludvíka 
Nábělka pamätnú tabuľu na Hornej ulici 21 v Banskej Bys-
trici, na budove domu, kde vznikalo vysielanie Slovenského 
slobodného vysielača. Text na tabuli oznamuje, že „V tejto 
budove začal dňa 30. augusta 1944 svoje vysielanie Slobod-
ný slovenský vysielač výzvou vstúpiť do ozbrojeného boja 
proti nemeckým okupantom. Proklamáciu k slovenským 
vojakom  prečítal pplk. Mirko Vesel a proklamáciu k náro-
du predniesol Jozef Styk. Na vysielaní sa hrdinsky podieľali  
mnohí ďalší. Česť ich pamiatke!“

Slovenská pošta vydala pamätnú známku a list s mo-
tívom bojujúcich slovenských vojakov počas Povstania, 
obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 28.august 
a domicilom  mesta Banská Bystrica. Autorom výtvarného 
návrhu je akad.maliar Peter  Augustovič. Zberatelia sa mohli 
potešiť aj kúpe tretej   edícii suvenírovej eurobankovky.

Banská Bystrici ako srdce Povstania sa stala centrom  
pozornosti demokratického sveta, ktorý si váži historické 
povstanie slovenského ľudu proti nemeckému nacizmu a 
pridala sa k víťazným mocnostiam v druhej svetovej vojne. 
Boli to dôstojné oslavy SNP, na ktoré sa nezabúda…

Spracovala – mg – 

Vavro Šrobár
na Donovaloch

(august 1944)
 
Jedna z najvýznamnejších politických osobností 

moderných slovenských dejín MUDr. Vavro Šrobár sa 
narodil 9. augusta 1867 v obci Lisková neďaleko Ru-
žomberka, kde bol jeho otec – roľník – richtárom. Mal 
11 súrodencov. Po ukončení gymnázia (študoval v Ru-
žomberku, Levoči, Banskej Bystrici a moravskom Pře-
rove) absolvoval štúdium medicíny na českej vetve Le-
kárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Už počas 
rokov štúdia, no najmä po ňom bol národne aj politicky 
činný (bol vedúcim slovenského študentského spolku 
Detvan, zakladateľom a šéfredaktorom politicko-li-

terárnej revue Hlas, úzko spolupracoval s Tomášom 
Garriguom Masarykom i Andrejom Hlinkom, s ktorým 
strávil v rokoch 1907-1908 nejaký čas vo väzení v Sze-
gede). Napriek jeho aktívnej spoluangažovanosti na 
viacerých zlomových udalostiach histórie slovenského 
národa ostávajú jeho zásluhy nedocenené a, dovolím si 
povedať, pre väčšinu Slovákov takmer neznáme.

Počas prvomájových osláv (1. mája 1918) v Liptov-
skom Mikuláši Vavro Šrobár verejne požadoval napl-
nenie práva na sebaurčenie slovenského národa v spo-
ločnom štáte s Čechmi. Dňa 27. októbra 1918 (hoci 
bol stále pod policajným dozorom) tajne odchádza 
do Prahy, kde bol ako zástupca Slovákov kooptovaný 
do Českej národnej rady a 28. októbra sa stal jedným 
z piatich signatárov Česko-slovenskej deklarácie nezá-
vislosti. Následne, v rokoch 1918-1920, Vavro Šrobár 
ako minister s plnou mocou pre Slovensko realizoval 
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popri opatreniach na obranu vlasti proti útokom ma-
ďarskej červenej armády najmä pre ďalší vývoj nevy-
hnutnú implementáciu princípov demokratického štátu 
na území poprevratového Slovenska.

K druhému mocnému vzopätiu Šrobárovej verejnej 
a politickej aktivity došlo v súvislosti s jeho účasťou 
na protifašistickom odboji počas druhej svetovej vojny. 
Vavro Šrobár – predstaviteľ jednej z najvýznamnejších 
odbojových skupín (medzi jej prominentných členov 
patrili napríklad Viliam Paulíny, Imrich Karvaš a Peter 
Zaťko, z vojakov mala najbližšie k bratom Veselov-
com) nebol prizvaný k rokovaniam vedúcim k vzniku 
Slovenskej národnej rady v decembri 1943. Príčinou 
bola popri osobných animozitách hlavne jednoznačná 
orientácia Šrobárovej skupiny na londýnsku exilovú 
vládu. Dôsledkom bola skutočnosť, že Vavro Šrobár 
a jeho ľudia boli zákulisnými ťahmi z finálnych príprav 
povstania načas odstavení. Mirko Vesel vo svojich pa-
mätiach na margo týchto udalostí uvádza: „Dr. Šrobár 
sa sťažoval na odmietavé stanovisko niektorých v po-
litickom vedení voči svojej osobe zrejme zo žiarlivosti 
a osobných ambícií. Hovoril, že musíme byť len pri-
pravení, keď nás bude treba. Do vývoja už nemôžeme 
zasiahnuť, ale zodpovednosť a následky nesú si oni.“ 
Aké prorocké slová. Osud totiž chcel, aby sa Vavro 
Šrobár znovu ocitol priamo v epicentre diania.

Keď v nočných hodinách dňa 29. augusta 1944 po 
rozhlasovom prejave ministra obrany Slovenského 
štátu Čatloša, v ktorom oznámil okupáciu Slovenska 
nemeckou armádou bdelí bratia Veselovci s hŕstkou 
vojakov dobyli budovu Veliteľstva pozemného vojska 
v Banskej Bystrici (túto dovtedy plne ovládali režimu 
oddaní plukovníci Kanák a Zverin), čím umožnili Já-
novi Golianovi vydať rozkazy na ozbrojený odpor voči 
okupantom, neboli v Banskej Bystrici prítomné žiad-
ne osobnosti, ktoré by politickým prevolaním zaštítili 
vyhlásenie povstania. Jediným v tom čase dostupným 
rešpektovaným politikom bol práve Vavro Šrobár, 
ktorý sa skrýval pred vládnou perzekúciou u svojho 
osobného priateľa a kolegu, doktora Ludvíka Nábělka 
v jeho drevenici na Donovaloch. Na dramatické uda-
losti, ktoré sa tam odohrali v noci z 29. na 30. augusta, 
spomínala moja starká, pani Elena Nábělková, nasle-
dovne:

„Bolo to 26. augusta 1944, keď mi manžel oznámil, 
že doktor Vavro Šrobár, stíhaný bezpečnostnými orgán-
mi, bol z Trenčianskych Teplíc prevezený do Banskej 
Bystrice a je zatiaľ ubytovaný u Viliama Paulínyho. 
Manžel považoval toto miesto ubytovania za málo bez-
pečné a navrhol premiestniť Šrobára k nám na Dono-
valy. Ja som s jeho návrhom súhlasila. Tak sa Vavro 

Šrobár dostal 27. augusta 1944 k nám – doviezol ho 
manžel na svojom aute.

Dňa 29. augusta 1944 boli sme v našom domci na 
Donovaloch Dr. Vavro Šrobár, môj manžel, ja a náš 
15-ročný syn Ivan. Vládlo u nás dosť veľké napätie. 
Žili sme v obave, či Šrobárov konšpiračný pobyt u nás 
ostane utajený. Neustále sme sledovali správy z rádia. 
Domáce aj zahraničné. Takto sme počúvali aj večerné 
správy bratislavského rozhlasu. Zrazu sa ozval minister 
obrany Slovenského štátu generál Čatloš. Oznamoval 
príchod nemeckých vojenských jednotiek na Slovensko 
a vyzýval slovenských dôstojníkov a vojakov, aby im 
nekládli odpor, ale aby ich prijali ako svojich kama-
rátov, ktorí im prichádzajú na pomoc. Hľadeli sme na 
seba v nemom ustrnutí. Trvalo dosť dlho, kým sme sa 
spamätali. Na Šrobárovej a manželovej tvári sa zrači-
li starosti a obavy. Konečne sa vyslovila otázka: – Čo 
teraz? Ako sa zachovajú vojaci? Prežívala som ťažké 
obavy o svojich narukovaných synov, o svoju rodinu 
a pochopiteľne aj o osud nášho národa. Nevedela som 
vlastne, v čo dúfať. Možno podvedome som vkladala 
nádej do svojich bratov vojakov. Tieto nádeje boli vy-
slovené aj Šrobárom a manželom. To bolo to jediné, 
čoho sme sa chytali, v čo sme chceli veriť a v čo sme 
verili. Nálada bola veľmi stiesnená. Ja som v takom-
to duševnom rozpoložení a neistote dokončila domáce 
práce.

Ľahli sme si pomerne neskoro, až po 22. hodine, 
s obavami, čo nám prinesie budúci deň. Doktor Šro-
bár spal v izbe vľavo od predsienky, my ostatní v izbe 
vpravo od predsienky cez kuchyňu. Sotva som zdrie-
mla, keď vonku zahučal motor a bolo počuť hovor. 
Preľakla som sa. V prvom momente som si myslela, že 
to istotne idú po Šrobára. Zakrátko nato búchal nie-
kto na dvere nášho domu. To už bol hore aj môj muž 
so synom Ivanom. Prehodila som si rýchlo župan, šla 
k dverám a až napodiv pokojným hlasom som sa spý-
tala, kto je. Odpoveď ma omráčila:“Elenka, to sme 
my, otvor“, spoznala som hlasy svojich bratov Mirka 
a Milana. Na to som nebola pripravená. Otvorím dve-
re. Vidím okrem bratov ešte ďalšieho dôstojníka. Bol to 
pplk. Dr. Ing. Miloš Marko. Boli vyzbrojení samopalmi. 
Rozrušení. Mirko sa ihneď na mňa obrátil s otázkou, 
či je tu Šrobár. Odpovedám, že áno. Až potom krátke 
objatie. Nato Mirko vraví: „Tak už sme v tom. Kde je 
Šrobár?“ Ukázala som na dvere Šrobárovej izby. Mir-
ko zaklopal a vchádza. Dvere za sebou nezatvára. My 
ostatní, Milan, Marko, manžel, Ivan a ja stojíme v pre-
dizbe a v kuchyni. Počúvam celá rozochvená s pocho-
pením vážnosti chvíle, ako Mirko oznamuje Šrobárovi, 
že prichádzajú z Banskej Bystrice, kde sa zmocnili veli-
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teľstva a že je mimoriadne naliehavé, aby sa reagovalo 
na Čatlošovu výzvu v rozhlase. Na otázku, či je pán mi-
nister ochotný spolukoncipovať proklamácie, Šrobár 
odpovedal kladne.

Naši noční hostia sa usadili v Šrobárovej izbe, hovo-
rili o udalostiach prežitého dňa. Pocit strachu a neis-
toty postupne mizol a prechádzal v pocit odhodlanosti 
a nadšenia. Pripravujem čiernu kávu a povoľujem aj 
svojmu Ivanovi, aby mi v tom pomáhal a bol prítom-
ný rozhovorom. Dozvedáme sa, že môj najmladší brat 
Miloš po prevedenom povstaní v Ružomberku avizoval 
Milanovi do Trenčína, aby ihneď prišiel, lebo mu hrozí 
nebezpečenstvo. Dozvedáme sa o stretnutí Mirka s Mi-
lanom v Trenčíne, o dohovore Mirka s pplk. Markom na 
urýchlenom odchode do Banskej Bystrice a samozrej-
me aj o udalostiach v Banskej Bystrici – o vzrušujúcom 
a priam neuveriteľnom zmocnení sa veliteľstva ako aj 
o rozhodnutí prísť na Donovaly, aby na zostavovaní 
plánovaných proklamácií bol zúčastnený aspoň jediný 
v tomto čase v blízkosti sa nachodiaci ilegálny politic-
ký činiteľ.

Toto všetko sa zbehlo tak nečakane, že sme veru 
nemali poruke ani poriadny kancelársky papier, a tak 
doktor Šrobár na koncept použil svoj zožltnutý poznám-
kový blok. Pri podávaní čiernej kávy počúvali sme 
s Ivanom, ako to spoločne dávajú dohromady. Napísala 
sa veta, potom ďalšia a ďalšia, potom sa niekto ozval 
s návrhom na opravu a tak sa písalo a opravovalo, škr-
talo a prepisovalo. Spočiatku písal Šrobár, potom môj 
manžel. Čiernu kávu som stále ticho nosila. Mohli byť 
vari štyri hodiny, keď sa pplk. Marko s konceptom vy-
bral k svojmu kufríkovému písaciemu stroju, aby to na 
ňom prepísal. Brat Mirko v dôsledku veľkého nervo-
vého vypätia pociťoval príznaky srdcovej slabosti. Aj 
brat Milan tiež nervovým vypätím a druhou nocou bez 
spánku vyčerpaný chvíľu odpočíval. Môj manžel ostal 
sám so Šrobárom. Do ich tichého rozhovoru zaznievalo 
jednotvárne klepanie písacieho stroja.“

Dokument História napísania proklamácií približuje 
kľúčové momenty koncipovania proklamácií takto:

„Dr. Šrobár použil na zápis žltý útržkový blok rozme-
rov 11,5x16,5 cm a začal písať proklamáciu k vojsku, 
ktorej podstatnú časť diktoval Mirko Vesel s prihliad-
nutím na pripomienky ostatných prítomných. Koniec 
Proklamácie k slovenským vojakom ako aj Proklamá-
ciu k slovenskému národu písal potom Dr. Nábělek. Pri 
štylizácii Proklamácie k slovenskému národu mal zasa 
hlavný podiel Dr. Šrobár, s pripomienkami ostatných. 
Po zhotovení konceptov proklamácií prepísal tieto Mi-
loš Marko na vlastnom písacom stroji, ktorý si priviezol 
so sebou. Opisy boli zhotovené len v jednom exemplári, 

pretože nebol k dispozícii indigový papier. Potom Mir-
ko Vesel vyzval prítomných na podpísanie proklamácií 
s poznámkou, aby bolo jasné, kto sú ich spolutvorco-
via. Proklamácie boli podpísané v tomto poradí: Dr. 
Vavro Šrobár, pplk. Mirko Vesel, pplk. Dr. Ing. Miloš 
Marko, mjr. Milan Vesel a Dr. Ludvík Nábělek. Na zá-
ver bolo rozhodnuté, že pre rozhlasové vysielanie pre-
číta Proklamáciu k slovenským vojakom Mirko Vesel 
a po ňom Proklamáciu k slovenskému národu Milan 
Vesel, a to v dopoludňajších hodinách dňa 30.augus-
ta 1944. Proklamáciu k národu však namiesto Milana 
Vesela prečítal na požiadanie Mirka Vesela Ing. Jozef 
Styk, lebo Milan Vesel zamýšľal vydať sa k východným 
divíziám do Prešova. Bolo približne šesť hodín ráno 
dňa 30. augusta 1944, keď Mirko Vesel, Miloš Marko 
a Milan Vesel odišli z Donovalov do Banskej Bystrice.“

 
Proklamácia k slovenským vojakom v úvode ana-

lyzuje vojenskú situáciu na Slovensku po vstupe oku-
pačných jednotiek a v zastúpení veliteľa slovenského 
vojska ako časti československej brannej moci generá-
la Viesta okrem iného vyzýva:

„Vojaci, postavte sa na odpor nemeckým obsadzo-
vacím jednotkám, bojujte tvrdo a neúprosne proti vo-
trelcom, zachovajte najprísnejšiu disciplínu a posluš-
nosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom. 
Vyzývam záložníkov – vojakov, aby sa okamžite hlásili 
v najbližších kasárňach. Súčasne vyzývam žandárstvo, 
políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k ob-
rane vlasti. Vojaci, jednajte rýchlo a s najväčšou roz-
hodnosťou. Slovenskí vojaci do boja, chráňte domovi-
nu!“

Proklamácia k slovenskému národu okrem iného 
vyzýva slovenský národ na podporu „…vlasti verné-
ho slovenského vojska v boji proti vojsku nemeckému 
a proti ich domácim zradným pomáhačom“. V závere 
potom zdôrazňuje:“Nikdy nebolo strašnejšej a kritic-
kejšej chvíle v dejinách nášho národa, ako je táto osu-
dová chvíľa. Slováci, myslite na svoje rodiny! Chráňte 
životy svojich žien a detí pred krutým násilím nemec-
kého vojaka, ktorý nepozná zľutovania a vo svojej zú-
rivosti a pomstychtivosti stratil všetky pojmy ľudskosti 
a práva. Vo chvíli, keď naše vojsko je odhodlané bojo-
vať za našu česť, slobodu a právo, nemôže ani sloven-
ské obyvateľstvo stáť stranou.“

V súvislosti s proklamáciami vznikli v neskorších 
rokoch viaceré polemiky (najmä zo strany tých, ktorí 
v čase rozhodujúcom pre samotné bytie či nebytie Po-
vstania neboli z rôznych dôvodov tam, kde mali byť) 
prechádzajúce až do osočovania s upodozrievaním, že 
obe proklamácie zámerne ignorovali vedúce postave-
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nie ilegálnej SNR. Nie je v súčasnosti potrebné vyná-
šať súdy. Podstatná bola skutočnosť, že obidve prokla-
mácie odzneli v Slobodnom slovenskom vysielači ako 
prvé oficiálne dokumenty najvyššieho významu. Vavro 
Šrobár v kľúčovom okamihu neodmietol zodpoved-
nosť – možno sa aj potešil výzve na spoluprácu v čase, 

kedy sa lámal chlieb. Určite aj táto skutočnosť pripela 
k tomu, že sa onedlho stal jedným z dvoch predsedov 
a členom Predsedníctva povstaleckej Slovenskej ná-
rodnej rady.

Ludvík Nábělek

V dňoch 15. – 17. októbra 2019 sa zišli do Piešťan 
priaznivci astronómie a kozmonautiky na 13. medzinárod-
ný filmový festival ASTROFILM 2019.

V KSC Fontána bol pripravený pre účastníkov festivalu 
pestrý program, zameraný na premietanie zaujímavých 
filmov, odborných astronomických pozorovaní a vyso-
kokvalifikovaných prednášok spojených s besedami.

Celým festivalom sa niesla ako červená niť spomien-
ka na generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, na jeho 
činnosť v oblasti astronómie i jeho odkaz pre súčasnosť. 
Zaujímavým úvodom festivalu bol prvý krst knihy „Bačko-
rový astronóm“, ktorú napísal svetoznámy český astrofo-
tograf Zdeněk Bardon. Krsným otcom tejto knihy sa stal 
astronóm Pavol Rapavý z Hvezdárne v Rimavskej Sobo-
te, legenda slovenskej astronómie.

Spomienkami na život a vojenskú činnosť M.R. Štefá-
nika sa niesla moderovaná beseda „Od vojaka po gene-
rála“, v ktorej generálmajor Peter Novotňák a generálma-
jor Svetozár Naďovič odpovedali na otázky moderátorky 
k vojenskej kariére generála M. R. Štefánika. Priblížili 
účastníkom besedy dôležité úseky jeho vojenského živo-

ta v priebehu 1. svetovej vojny i po jej skončení. Zaují-
mavou častou besedy boli spomienky obidvoch generá-
lov na návštevy pamätných miest, spojených s činnosťou 
generála Štefánika v Taliansku pri organizovaní českoslo-
venských légií, ako aj pamätných miest spojených s jeho 

talianskymi súputníkmi V. E. Orlandom a maršálom A. 
Diazom. Účastníci festivalu si so záujmom pozreli dve 
časti štvordielneho dokumentárneho cyklu Pavla Kanisa 
o živote a diele Milana Rastislava Štefánika, Príbeh hrdi-
nu – Poroba a Príbeh hrdinu – Vlasť.

Veľký záujem bol aj o besedu o živote a diele známe-
ho slovenského astronóma a astrofotografa Milana Antala 
(1935-1999), bývalého člena našej Spoločnosti M.R. Šte-

fánika. Besedu moderovala Mária Gallová a účastníkom 
besedy bol jeho priateľ Ján Tatara, ktorý zvýraznil jeho 
prínos pre slovenskú astronómiu. Milan Antal objavil 17 
planétok a 10 z nich pomenoval po slovenských dejate-
ľoch a národných buditeľoch.Zaujímavým príspevkom do 
besedy bola účasť rodinných príslušníkov Milana Antala.

Český cestovateľ a bádateľ Jiří Tesař, ktorý je známy 
svojimi prezentáciami o málo známych zákutiach života 
M.R. Štefánika zaviedol účastníkov festivalu prostredníc-
tvom multimediálnej prezentácie „Môj priateľ Milan“ do 
Polynézie po stopách M. R. Štefánika.

ASTROFILM 2019 prispel svojím zameraním a priebe-
hom aj tento rok nielen k ďalšiemu prehĺbeniu odborných 
poznatkov priaznivcov astronómie a kozmonautiky, ale aj 
k propagácii odkazu generála Dr. Milana Rastislava Šte-
fánika v astronomickej i vojenskej oblasti.

Text: Mária Gallová
Foto: Jozef Csipes

MEDZINÁRODNY FILMOVÝ FESTIVAL - ASTROFILM 
2019
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Obligátna odpoveď na otázku „Kde ste boli?“ je – „boli sme 
u priateľov“. Cieľom našej cesty v dňoch 10.-12. novembra 2019 
bola stovežatá Praha a jej historické pamiatky, v ktorých nás oča-
kávali naši priatelia.

Štvorčlennú delegáciu Spoločnosti M. R. Štefánika, v zložení 
P. Novotňák, J. Tatara, M. Gallová a B. Neumair, očakávali v Prahe 
Janka Haluková, Zuzana Bukovská a Vojtech Čelko, naši priatelia, 
sprievodcovia i hostitelia v jednej osobe. Prvá naša spoločná ces-
ta viedla k petřínskej hvezdárni, kde sme v spoločnosti konzulky 
Veľvyslanectva SR v ČR pani Švehlovej, položili veniec k soche 
M. R. Štefánika.

V popoludňajších hodinách sme sa spoločne zúčastnili v kos-
tole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí, slávnostného zhro-
maždenia a pobožnosti k 101. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny 
a k 80. výročiu úmrtia študenta Jana Opletala. Toto zhromaždenie 
organizovala Cirkev československá husitská (CČSH) v spolupráci 
s Armádou ČR. Slávnosť pozostávala z nástupu vojakov s prápor-
mi, vystúpenia duchovných so spevom i hudobným doprovodom 
a bohoslužby, ktorú viedol pražský biskup CČSH doc. ThDr. Da-
vid Tonzar a patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Ceremoniál potom po-
kračoval slávnostnými príhovormi generála Petra Pavla, starostky 
Českej obce sokolskej Hany Moučkovej, vojenského kaplána plk. 
Jaroslava Kníchala a PhDr. Vojtecha Čelka. Veľkoleposť chrámu, 
stretnutie so slovenským biskupom ECAV v ČR Mgr. Mariánom 
Čopom, milé slová, príjemné prostredie a ústretovosť prítomných 
voči sebe… boli jednoznačné konštatovania z tohoto podujatia, 
ktorá v nás zanechala veľký dojem.

Na druhý deň sme sa na pozvanie ministra obrany ČR Mgr. 
Lubomíra Metnara zúčastnili pietného aktu pri príležitosti Dňa 
vojnových veteránov, ktorý sa konal na Čestnom dvore a neskôr 
v Slávnostnej sieni Národného pamätníka na Vítkove. Pozostával 
z kladenia vencov, čestných sálv i slávnostných príhovorov a zo 
stretnutia s vojnovými veteránmi. Pomerne dlhý čas sme potom 
pobudli v spoločnosti predsedu a tajomníka Československej 
obce legionárskej (ČsOL), pánov Pavla Budinského a Jiřího Fi-
lipa a preberali rôzne otázky, vrátane možnosti spolupráce našich 
dvoch organizácií.

V neskorších popoludňajších hodinách sme sa v Slovenskom 
inštitúte stretli so slovenskými priaznivcami M. R. Štefánika v ČR. 
Na programe bolo uvedenie CD „Milan Rastislav Štefánik“, ktoré 
vydal spolok Bonafide, zastúpený Mgr. Vierou Kučerovou. Bolo 

pre nás cťou stretnúť sa s realizátormi tohto diela: dr. Jiřím Gry-
garom CSc, režisérom Vladimirom Ruskom, slovenským hercom 
Richardom Trsťanom, Mgr. Vierou Kučerovou, Dr.Vojtechom 
Čelkom, riaditeľom SI Vladom Valovičom, dcérou politika Jána 
Ursínyho Hankou Hrdinovou či prof. Václavom Němcom, ktorého 
otec bol v diplomatických službách v Japonsku, do ktorých ho me-
noval M. R. Štefánik, ale i s p. Miroslavom Vrabcom z Mníchovic, 
obce v ktorej bol postavený prvý pamätník venovaný pamiatke M. 
R. Štefánika v Čechách. Večer sme sa v Slovenskom dome stretli 
s Mgr. Vladimírom Skalským, predsedom Svetového združenia 
Slovákov žijúcich v zahraničí.

Posledný deň nášho pražského pobytu sme venovali stretnutiu 
s tajomníkom ČsOL Jiřím Filipom. V hoteli Legie, kde sídli ČsOL, 
sme si prehliadli reprezentatívne priestory so stálou výstavou, ve-
novanou československým legionárom. Na záver pobytu Prahe 
sme navštívili Veľvyslanectvo SR v ČR, kde nás prijal náš veľvy-
slanec, J.E. Peter Weiss. Bolo to naozaj veľmi príjemné stretnutie 
nielen pre výmenu podnetných návrhov, ale i dohodu o spolupráci 
v roku 2020.

Vrátili sme sa na Slovensko s množstvom nápadov, dojmov 
i predsavzatí. Teší nás skutočnosť, že Slováci v ČR sú súdržní, 
pomáhajú si, realizujú sa v kultúre. Teší nás i skutočnosť, že naše 
veľvyslanectvo má veľmi dobré meno a slovenská veda i kultú-
ra nás dôstojne reprezentuje. Za tým všetkým však stoja ľudia – 
(aj naši) priatelia. Teda nie nadarmo má článok nadpis „Boli sme 
u priateľov“. My sme naozaj boli u skutočných – už dávnejších, 
súčasných, ale i nových priateľov. Ďakujeme za túto možnosť.

- mg -
Foto: B. Neumair

Boli sme u priateľov v Prahe

Položenie vencov na Petříne k soche M. R. Štefánika

Návšteva Veľvyslanectva SR v Prahe

Stretnutie s predstaviteľmi ČSoL
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Zo stretnutí s priateľmi

  – Československá obec legionárska – 

Po stopách Čs. legiónu a 
novodružiníkov v Poľsku

Pri príležitosti 75. výro-
čia Karpatsko-duklianskej 
operácie usporiadala Čes-
koslovenská obec legionár-
ska (ČsOL) v dňoch 2. – 7. 
októbra 2019 púť do Poľska 
a na Slovensko. V Poľsku 
si účastníci akcie najprv v 
Malých Bronowiciach pri-
pomenuli Čechov a Slová-
kov, ktorí v roku 1939 odišli 
do Poľska a sformovali tam 
pod velením pplk. Ludvíka 
Svobodu Čs. legión. Ten mal 
bojovať po boku Poliakov 

proti nemeckej agresii, ale 
po porážke Poľska napokon 
skončil v sovietskej interná-
cii.  Výcvikový tábor legi-
ónu  na dnešnom predmestí 
Krakova pripomína malý 
pomník, postavený zásluhou 
poľskej strany. V Krakove 
sa pri budove bývalého čes-
koslovenského konzulátu, 
ktorý organizoval príchod 
československých vlasten-
cov na pomoc Poľsku, usku-
točnil pietny akt na pamiatku 
uvedených udalostí. Ďalšou 
zastávkou bola budova ško-
ly v Tarnowe, na ktorej sa od 
roku 2012 nachádza pamät-
ná tabuľa s menami padlých 
príslušníkov Čs. dobrovoľ-
níckeho vojska – starodruži-
níkov a aj novodružiníkov, 
ktorí tu zložili v januári 1915 
prísahu a bojovali v tomto 
priestore. Ďalšou zastávkou 

bol cintorín v obci Szcze-
panów, kde sú pochovaní 
rakúsko-uhorskí vojaci a 
príslušníci Českej družiny.

 Nasledujúca časť púte 
bola venovaná už lokali-
tám spojeným s Karpatsko-
-duklianskou operáciou 
– Machnówkou, múzeom 
v poľskom meste Dukla, 
kótou 534 pri Teodorówke, 
Zyndranowou a Wrocankou. 
Na poľskej strane sa ústre-
dný pietny akt uskutočnil 
na vojenskom cintoríne v 
Dukle, ktorý poľská strana 
nedávno čiastočne zrekon-
štruovala. Ďalšie pietne akty 
sa uskutočnili v Zarszyne a v 
Nowosielcach pri hroboch a 
pomníku príslušníkov 2. čs. 
paradesantnej brigády.

 V Sanoku účastníci ak-
cie nemohli vynechať mies-
ta spojené s prvou svetovou 

vojnou a ani sochu na lavič-
ke odpočívajúceho legen-
dárneho literárneho hrdinu 
- dobrého vojaka Švejka. Na 
slovenskej strane sa pútnici 
ďalší deň zúčastnili hlavné-
ho spomienkového aktu na 
cintoríne a pri pomníku ope-
rácie, potom vo Svidníku pri 
pamätníku armádneho gene-
rála L. Svobodu a napokon 
aj na cintoríne padlých sovi-
etskych vojakov. Následne si 
pozreli aj expozíciu Múzea 
vo Svidníku a tanky v Údolí 
smrti pri Kapišovej. V závere 
púte sa ešte uskutočnili pi-
etne akty na vojenskom cin-
toríne Háje pri Liptovskom 
Mikuláši a pomníku parti-
zánov Brigády Jána Žižku v 
Makove.

                                                                                                                
Ferdinand Vrábel

Klub generálov SR a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Taliansku
V júni 2019 

usporiadal Klub 
generálov Slovenskej 
republiky spolu so 
Spoločnosťou M. 
R. Štefánika 
s p o m i e n k o v ý 
zájazd do Ríma so 

zaujímavou náplňou.
Rok predtým, dňa 24. mája 2018 

sa v Ríme, v priestoroch Assicurazioni 
Generali S. p. A., konala vojensko-
historická konferencia. Bola venovaná 
stému výročiu preberania bojovej 
zástavy československých légií M. 
R. Štefánikom z rúk vtedajšieho 
ministerského predsedu talianskej vlády 
Vittoria Emanuele Orlanda. V rámci 
konferencie vystúpil generál Naďovič, 
ktorý upozornil na nezaslúžene malú 
pozornosť, venovanú Orlandovi, ktorý 
sa vysokou mierou zaslúžil o uznanie 

Československej národnej rady ako 
legálneho predstaviteľa vtedy ešte 
neexistujúceho Československa.

Z talianskej strany sa táto myšlienka 
nedočkala odozvy, ale na našej strane 
bola živená ďalej a na jar t. r. začala 
získavať reálnu podobu. Zistili sme, 
že Vittorio Emanuele Orlando je 
pochovaný v bazilike Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri v Ríme, ale 
že v rovnakej bazilike má pamätník-
hrobku aj vtedajší vrchný veliteľ 
talianskeho vojska (ak opomenieme 
formálne vrchné velenie kráľa Vittorio 
Emanuele III.) Armando Diaz. Ten mal 
hlavnú zásluhu na tom, že aj proti odporu 
časti talianskej vlády presadil, aby 
jednotky československých legionárov 
boli začlenené do zostavy talianskeho 
vojska a bolo im umožnené bojovať za 
svoju ešte stále ofi ciálne neexistujúcu 
vlasť, Československo. Zistili sme tiež, 

že prvý pilot lietadla, ktoré havarovalo 
s M. R. Štefánikom pri Ivanke dňa 4. 
mája 1919, Giotto Mancinelli-Scotto, je 
pochovaný vo vojenskej časti cintorína 
Verano v Ríme. Bolo rozhodnuté 
zorganizovať spoločnú cestu delegácie 
Klubu generálov SR a Spoločnosti M. 
R. Štefánika do Talianska a spojiť 
ju s účasťou na vernisáži výstavy 
fotografi í sôch a bust M. R. Štefánika 
od Z. Dzurjanina a P. Demeša 
a autorskej výstavy M. Kšiňana „Milan 
Rastislav Štefánik – človek legenda“, 
ktorú pripravilo naše veľvyslanectvo 
v Ríme a ktorá mala byť otvorená 17. 
júna 2019.

Ceste predchádzala podrobná 
príprava, pri ktorej sme využili veľmi 
výdatnú podporu nášho veľvyslanectva, 
najmä pani Ľubice Šalvátovej, ktorej 
sa podarilo jednak lokalizovať hrob 
poručíka Mancinelliho, jednak 
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dohodnúť v bazilike Santa Maria degli 
Angeli e dei Martiri možnosť položenia 
vencov. V bazilike sa totiž robili 
rekonštrukčné práce a v čase príprav 
cesty nebola verejnosti prístupná.

Cestou do Ríma sme sa chceli 
zastaviť ešte v severnom Taliansku, 
navštíviť niektoré tamojšie bojiská 
prvej svetovej vojny, vyhľadať 
v mestečku Monsummano Terme hrob 
snúbenice M. R. Štefánika markízy 
Giuliany Benzoni a uctiť si jej pamiatku 
položením kytice. Dovtedajšie pokusy 
lokalizovať jej hrob boli neúspešné.

Zloženie delegácie sa po viacerých 
zmenách ustálilo na štyroch členoch: 
generálmajor Ing. Svetozár Naďovič, 
generálmajor Ing. Peter Novotňák, 
podplukovník polície Ján Marko, 
ktorý obetavo poskytol pre cestu 
vozidlo a vlastné skúsenosti vodiča, 
a Ing. Ladislav Koudelka DrSc. ako 
koordinátor, ktorý zabezpečoval 
predchádzajúce aj priebežné kontakty 
s talianskymi úradmi a verejnosťou, 
ako aj s naším veľvyslanectvom 
v Ríme. Traja členovia boli zároveň 
členmi Spoločnosti Milana Rastislava 
Štefánika.

Na cestu sme vyrazili 15. júna 
ráno. Naša prvá zástavka na talianskej 
pôde bola v poobedňajších hodinách 
v Ponte di Piave. S týmto mestečkom 
a s jeho aktívnou mladou primátorkou 
Paolou Roma viažu Klub generálov 
aj Spoločnosť MRŠ už po dlhé 
roky priateľské vzťahy, založené na 
viacerých spoločných spomienkových 
podujatiach na obete prvej svetovej 
vojny. Primátorka nás očakávala spolu 
s členmi jej zastupiteľstva v priestoroch 
radnice, kde uskutočnil krátky uvítací 
ceremoniál. Pred pamätnými doskami, 
umiestnenými v predsálí, sme vzdali 
poctu padlým talianskym aj našim 
vojakom, potom nasledovala beseda 
v zasadacej sále.

Ráno 16. júna sme odišli do 
Fossalta di Piave, kde sme na brehu 
rieky našli nielen malý pamätník, 
venovaný spisovateľovi Ernestovi 
Hemingwayovi (pôsobil tu ako člen 
amerického Červeného kríža a bol pri 
Fossalte ranený), ale aj spomienkovú 
kaplnku na „chlapcov z roku 99“. To 
je v Taliansku dodnes pojem a týka 
sa osemnásťročných brancov, ktorí 
narukovali v roku 1917 a boli hneď 
nasadení do bojov na Piave a neskôr pri 
Vittorio Veneto. Pri Fossalte utrpeli ich 
jednotky kruté straty a preto im bol práve 

na tomto mieste vybudovaný dôstojný 
pamätník. V samotnom mestečku sme 
videli aj ďalšie pamätné tabule obetiam 
vojny, ktoré sme – s obetavou pomocou 
miestnych občanov – mohli nakoniec 
objaviť aj na mestskom cintoríne.

Pokračovali sme smerom na 
juh a okolo poludnia sme prišli 
do Monsummano Terme, kde sme 
po malom hľadaní identifikovali 
nenápadný hrob rodiny Benzoni, 
v ktorom je pochovaná aj Giuliana. 
Pomohol nám v tom predchádzajúci 
písomný kontakt s mestským úradom, 
ktorý nám ochotne vyšiel v ústrety 
a presne nám označil, kde máme hrob 
hľadať. Položením kytice sme vzdali 
hold Štefánikovej snúbenici, ktorá sa po 
jeho smrti už nevydala a počas ďalších 
rokov sa prejavila ako presvedčená 
bojovníčka proti fašizmu.

Po krátkej návšteve nádherného 
chrámového komplexu v Pise s jeho 
šikmou vežou sme po pobreží 
pokračovali na juh a neskoro poobede 
sa ocitli v takmer nekonečnom rade 
áut, smerujúcich do Ríma. Bola 
nedeľa a Rímania sa vracali domov. 
Vyžiadalo si to – najmä od vodiča – 
značnú dávku trpezlivosti, než sme vo 
večerných hodinách dorazili k nášmu 
veľvyslanectvu, kde nás už očakávala 
obetavá riaditeľka Slovenského 
inštitútu pani Ľubica Mikušová.

Pondelok 17. júna bol „hlavným 
dňom“ našej expedície. Spomienkových 
podujatí sa zúčastnil spolu s našou 
delegáciou aj veľvyslanec dr. Ján 
Šoth, politik a bývalý minister 
zahraničia Slovenskej republiky 
Pavol Demeš, fotograf TASR Z. 
Dzurjanin,  pracovníci a pracovníčky 
veľvyslanectva, čím bolo celé podujatie 
vyzdvihnuté na oficiálnu úroveň.

Naša prvá zastávka bola na námestí 
Largo Bratislava neďaleko talianskeho 
ministerstva zahraničia, kde sme pri 
pomníku Alexandra Dubčeka položili 
kyticu ruží. V krátkom príhovore 
zhodnotil generál Naďovič význam 
A. Dubčeka pre históriu Slovenska aj 
pre dnešok. Trojica veľvyslaneckých 
áut pokračovala potom k hlavnému 
rímskemu cintorínu Verano, kde nás 
už očakával náčelník vojenskej časti 
cintorína podplukovník Francesco 
Sardone, ktorý nás tiež sprevádzal 
k hrobu poručíka Mancinelliho -  
Scottu. Netajil svoj obdiv a dojatie, 
že talianskemu poručíkovi, ktorý 
zomrel pred sto rokmi v cudzej zemi 

kdesi na severe, prišla vzdať poctu 
vysoká oficiálna delegácia spolu 
s generálmi Slovenskej republiky. 
Položením kytice sme vyjadrili pilotovi 
Mancinellimu našu úctu. Podplukovník 
Sardone nás previedol aj pamätnou 
budovou vojenského cintorína, 
v ktorej sú umiestnené tabule mnohých 
význačných talianskych vojenských 
činiteľov.

Naša cesta pokračovala na Námestie 
republiky do Baziliky Santa Maria degli 
Angeli e dei Martiri, kde veľvyslanec dr. 
Šoth a naši dvaja generáli položili vence 
s dvojjazyčnými stuhami k náhrobkom 
generála (neskôr maršala) Armando 
Diaza a Vittoria Emanuele Orlanda. 
Posledným bodom doobedňajšieho 
programu bola návšteva Assicurazioni 
Generali, S. p. A. na námestí Piazza 
Venezia, kde veľvyslanec J. Šoth 
položil kyticu k pamätnej tabuli, 
pripomínajúcej deň 24. mája 1918, kedy 
na tomto mieste prevzal M. R. Štefánik 
bojovú zástavu československých légií 
z rúk predsedu vlády Orlanda.

Kultúrny večer, venovaný osobnosti 
M. R. Štefánika, sa uskutočnil 
v priestoroch Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky. Veľvyslanec dr. 
Šoth privítal asi 150 hostí, prevažne 
Talianov a Pavol Demeš úvodným 
slovom oboznámil prítomných 
s históriou výstavy fotografií. Požiadal 
potom generála Naďoviča, aby priblížil 
prítomným udalosti tohto stretnutia 
a ich dôležitosť tak pre Slovensko, 
ako aj pre Taliansko. Generál Naďovič 
v emocionálne ladenom príspevku 
pripomenul talianskym priateľom 
význam a úlohu ich hrdinov z obdobia 
pred sto rokmi, ktorí sa tak významnou 
mierou zapísali do histórie taliansko-
slovenských vzťahov.

Nasledoval koncert dvojice Jordana 
Palovičová (klavír) a Eugen Prochác 
(violončelo), potom prehliadka 
fotografií a vystavených artefaktov 
a nakoniec recepcia, na ktorej bolo 
možné obnoviť staré a nadviazať nové 
priateľstvá.

Cesta späť bola bez rušivých 
momentov a večer 18. júna sme dorazili 
do Bratislavy, ustatí, ale naplnení 
zážitkami a s vedomím dobre a úspešne 
splneného zámeru. Veríme, že týmto 
stretnutím bola založená určitá tradícia 
a že ani v budúcich rokoch neostanú 
títo hrdinovia zabudnutí.

Ladislav Koudelka
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Podujatia, realizované k výročiu na-
rodenia a tragickému úmrtiu M. R. 
Štefánika, výročiu vzniku Česko-
slovenska, ako aj ku Dňu veteránov 
jednotlivými klubmi sú zaradené 
v jednom bloku s celoslovenskými 
podujatiami. Súčasne predpokladá-
me, že každý klub uskutočňuje aj 
prednáškovú či diskusnú činnosť 
vo vlastnom klube, (prosím uveďte 
vždy len počet prednášok lomené 
počtom účastníkov).

BREZOVÁ pod BRADLOM
Prednáška Ondreja Janštu v ND Šte-
fánikovom o zachránených amerických 
letcoch v kraji pod Javorinou, Poľanou 
a Bradlom počas druhej svetovej vojny 
(12. 7. a 22.11.).
Účasť členov na jednodňových celo-
denných zájazdoch: Mayerlin, Heiligen 
Freuz a Viedeň (28. 9.), Oroszlány-Ma-
ďarsko: adventná návšteva slovenskej 
komunity (7.12.), dvojdňový výlet s cir-
kevným zborom ECAV do Košíc a Bar-
dejova (14.-15.9.).
Turistické podujatia: Malokarpatská 
prechádzka s pražskými hosťami (Vl.
Senko a priatelia) na Mederi s rozhlad-
ňou na Klenovú (P. Uhlík a B. Nosko, 
4. 7.), dvojdńový 9. ročník Memoriá-
lu Igora André v Chočských vrchoch 
a Západných Tatrách za účasti členov 
SMRŠ v Brezovej, Bratislavy a Prahy 
(26. 10. ).
Sprievodcovské služby počas 
Roku M.R.Štefánika na Bradlo, do Bre-
zovej pod Bradlom a v Štefánikovom 
rodnom kraji pre organizované zájazdy 
a školy: 2. 7. , 8. 9. , 24. a 28. 10. - štyri 
triedy zo Senice, školy z Brezovej pod 
Bradlom – aktivity P. Uhlíka.
V klube S MRŠ si 11. 10. spomínali 
na neopakovateľné priateľské stretnu-
tie počas pražského pobytu v roku 
2013 s Maestrom Karlom Gottom.
19. 10. uplynulo 5 rokov od úmrtia čest-
ného člena S MRŠ Dr. Ferka Keleho. 
Pri hrobe v Devínskej Novej Vsi sa jeho 
pamiatke poklonili členovia klubu P. Uh-
lík a Ľ. Valášek.

Ivana Langová

KOŠICE
19. 6. 2019 sa v spoločenskej sále 
ECAV v Budimíre konala beseda 

o M.R.Štefánikovi s historikom Micha-
lom Kšiňanom. Zvedavé otázky detí 
miestnej školy občas vyvolali úsmev na 
tvári. Mnohí účastníci prišla zďaleka, 
niektorí až zo Žiliny.
13. 9. 2019 a v MPC Košice konal od-
borný seminár „Fenomén Štefánika 
v edukačnej praxi“, ktorého sa zúčast-
nili aj členovia Klubu S MRŠ.
V prvú októbrovú nedeľu sa každo-
ročne vracajú do Košíc bežci z celého 
sveta, aby sa zúčastnili Medzinárodné-
ho maratónu mieru. Aj rodina Hricovcov 
sa postavila na štart v rôznych disciplí-
nach – minimaratón, polmaratón, inline 
polmaratón – a za povzbudzovania čle-
nov klubu S MRŠ prišla do cieľa.
V dňoch 10. 09. – 30. 11. sa už tradič-
ne v Košiciach konali Dni českej kultúry. 
Súčasťou tohto podujatia bolo množ-
stvo výstav, koncertov, besied a milých 
stretnutí, ktorých sa zúčastňovali aj 
členovia Klubu S MRŠ v Košiciach. 28. 
októbra si pripomenuli spoločne Vznik 
ČSR a pozreli český film Rozhovory 
s Masarykom.
K 101. výročiu vzniku ČSR Nadácia 
Polis v Žiline v spolupráci s Krajským 
kultúrnym strediskom a Žilinským sa-
mosprávnym krajom, mestom Žili-
na podporená Fondom na podporu 
umenia zorganizovala 16. 10. diskusiu 
o jej spoluzakladateľovi pod názvom 
„Milan Rastislav Štefánik a vznik de-
mokratického Československa v roku 
1918“. Hosťami podujatia boli znalci 
Štefánikovho života- historik Michal Kši-
nan a vojenský historik Eduard Stehlík 
z Prahy. V programe zazneli aj regrút-
ske piesne od Tibora Andrašovana.
11. 11. 2019 si Klub S MRŠ pietnou 
spomienkou na Verejnom cintoríne pri-
pomenul Medzinárodný deň veteránov.

Daniela Hricová

MARTIN
Členovia Klubu priateľov TGM a MRŠ 
sa v roku 2019 zišli dva krát.Prvé 
stretnutie sa uskutočnilo 26.apríla 2019, 
keď okrem kladenia vencov k bustám T. 
G.Masaryka a M.R.Štefánika v parku 
pri Štefánikovom ústave bolo v priesto-
roch Astronomickej pozorovateľne pri 
Gymnáziu V.Paulínyho Tótha stretnu-
tie, venované spomienkam na Milana 
Rastislava Štefánika. Spomienky boli 

zamerané na jeho činnosť a úlohu pri 
vzniku Československa. Súčasťou spo-
mienok okrem zaujímavej diskusie bolo 
aj premietnutie filmu o jeho cestách po 
svete. V piatok 25.októbra 2019 sa po 
druhý krát zišli na stretnutie členovia 
Klubu priateľov TGM a MRŠ. Uctenie 
pamiatky oboch velikánov položením 
vencov k ich bustách, krátka pieta 
a spoločná fotografia a následným pre-

mietaním filmu zo života M.R.Štefánika 
tvorili súčasť programu. A keďže čle-
novia sa zišli v astronomickej pozoro-
vateľmi M.R.Štefánika - prirodzene ich 
zaujímala jeho astronomická práca. 
Veľkým spestrením programu bola aj 
výstava medailí venovaných pamiatke 
M.R.Štefánika a výročiu vzniku Česko-
slovenska.

Text a foto: Ivan Šabo

PIEŠŤANY
* Aktivity klubu boli zamerané na 100. 
výročie tragickej smrti gen. M. R. Šte-
fánika. Členovia sa stretávali na pra-
videlných mesačných schôdzach, kde 
privítali aj niektorých nových členov 
v okolitých obcí.
*1. 5. 2019 sa konala vernisáž výsta-
vy „Pohľady a spomienky“ v kaplnke 
kaštieľa v obci Chtelnica venovaná 
gen. Štefánikovi. Jedným z vystavova-
teľov a iniciátorom výstavy bol aj člen 
piešťanského klubu Ing. Dušan Švorc. 
Na vernisáži vystúpil s krátkym prího-
vorom Dr. Pavol Kanis a účastníkov po-
zdravil aj miestny rodák prof. Kapeller, 
recitáciou básní účinkoval Jozef Šimo-
novič a spevom Daniel Čapkovič, só-
lista opery SND. Výstava bola viacžán-
rová – umelecká fotografia, maľba, 
litografia, perokresba. Celkom vystavo-
valo 15 umelcov.

KLUBOVÁ  ČINNOSŤ  SPOLOČNOSTI  MILANA  RASTISLAVA  ŠTEFÁNIKA

Pred bustou M. R. Štefánika
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* Tak trochu v tieni celoslovenskej spo-
mienkovej slávnosti sa stretli 3. mája 
členovia Klubu pri plastike gen. Štefáni-
ka v Mestskom parku a spolu s primáto-
rom pánom Petrom Jančovičom položili 
vence vďaky k plastike gen. Štefánika.

* Z iniciatívy člena piešťanského klubu 
pán Petra Veverku bol riaditeľstvom 
školy zakúpený a 10. mája na stene 
Základnej školy M. R. Štefánika v Pieš-
ťanoch osadený reliéf s podobizňou 
gen. Štefánika.

* Členovia klubu SMRŠ sa 12.novem-
bra 2019 zúčastnili predstavenia bale-
tu „M. R. Štefánik“ v podaní Štátneho 
divadla Košice v Dome umenia Piešťa-
ny. Prestavenie malo vysokú umelec-
kú a ideovú úroveň, čo všetci prítomní 
ocenili dlhotrvajúcim potleskom a stan-
ding ovation.

Pavol Masaryk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
* Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
po vernisáži výstavy „STO ROKOV BEZ 
ŠTEFÁNIKA“ 2.mája 2019 ponúklo 12. 
júna 2019 obyvateľom mesta a široké-
ho okolia aj „63 Dvorné dialógy- Osob-
nosť M.R.Štefánik“ s hosťom, Mgr. Má-
riou Gallovou. Hostiteľom bol historik 
Múzea a spoluautor výstavy Mgr. Ju-
raj Pavlis. Stretnutie bolo naplnené 
množstvom zaujímavých poznatkov 
a myšlienok, ktoré nám sprostredkoval 
renomovaný hosť zo svojich bohatých 
poznatkov, autorka kníh o tejto najväč-
šej osobnosti Slovenska.
* Klub S MRŠ vyhlásil v I. polroku 
Roku M. R. Štefánika súťaž pre žiakov 

základných škôl mesta: „OSOBNOSŤ 
SLOVENSKA – M. R. ŠTEFÁNIK“. Ga-
rantom podujatia bol PaedDr. Š. Šimko. 
Téma nebola jednoduchá, ale žiaci so 
svojimi učiteľmi pracovali na tejto zlo-
žitej úlohe pre deti a do súťaže sa za-
pojili ZŠ Levočská ulica a ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda. 12. júna 2019 porota ocenila 
9 žiakov (5 poézia, 4 próza) ďakovným 
listom a reklamnou taškou. Ceny za-
bezpečila L. Grznár Kormošová.
* 28. a 29. júna 2018 sa už po tretí raz 
konalo podujatie, ktoré je na Slovensku 
nové: festival „Živé sochy Big Names“. 
V tomto roku sa predstavili aj zahranič-
ní umelci. Na námestí sa predstavilo 28 
významných osobností vedy, umenia, 
kultúry a návštevník sa mohol dozve-
dieť podrobnejšie o nich v popise na 
stojane. Pre svoju návštevnosť bolo 
podujatie zaradené medzi TOP poduja-
tia Košického kraja. Autorom myšlienky 
a hlavným usporiadateľom je Radovan 
Michalov, ktorý zaradil už opakovane 
medzi významné osobnosti sveta aj M. 
R. Štefánika. Režijne obohatil podujatie 
aj o Jozefa Banáša ako sochu s auto-
gramiádou jeho knihy a pomysleným 
stretnutím s Milanom.
* Jednodňovými potulkami – prechádz-
kami miestami, po ktorých kráčali Šte-
fánikovci v meste Spišská Nová Ves so 
študentmi Hotelovej akadémie – odbor 
cestovný ruch sme spoznávali miesta 
schádzania sa Štefánikovej besedy: 
dom, v ktorom žila pri synovi Ladislavovi 
Dušanovi Albertína Štefániková, miesta 
troch pamätníkov, postavených v Spiš-
skej Novej Vsi s klasicistickým kosto-
lom, ECAV vysväteného 9. 10. 1796, 
zastavením sa pri hrobe JUDr. Dušana 
Ladislava Štefánika. V Spišských Vla-
choch spoznávame dom, v ktorom žila 
sestra Oľga Ľudovita a Milan Rastislav 
Štefánik ju tu dvakrát navštívil (1907 
a 1913). Priblížime si spätosť Mohyly na 
Bradle s firmou Miglierini, ktorá robila 
kamenárske práce (práce usmerňoval 
Paolo Franco), na cintoríne sa zastaví-
me pri ich rodinnej hrobke. V Spišskom 
Podhradí turistickým chodníčkom prej-
deme do travertínového kameňolomu 
na Dreveník. Radi podobné podujatia 
uskutočníme aj pre iné kluby.

Jolana Prochotská

TRENČIANSKE TEPLICE
* Náučné prednášky „Po stopách Mi-
lana Rastislava Štefánika: 6. jún – pre 
študentov SZŠ sv. Vincenta de Paul 
a 14. novembra v Topoľčanoch.

* 27. 6. výlet členov do kúpeľov Malé 
Bielice a prednáška vo hvezdárni, spo-
jená s pozorovaním a výkladom o MRŠ.
* 20. júla v spolupráci s mestom Tren-
čianske Teplice Klub S MRŠ spoluorga-
nizoval slávnosť pálenia Vatry zvrcho-
vanosti s pripomenutím 139. výročia 
narodenia M. R. Štefánika. Klub pripra-
vil program pre najmenších s tematic-
kými súťažami.
* V dňoch 8. – 26. 7. v priestoroch TIK 
hotela Slovakia bola prezentovaná vý-
stav „Generál Milan Rastislav Štefánik“ 
a premietaný film „Neuveriteľný osud“.
* Účasť na divadelnom predstavení 
Štátneho divadla Košice v Piešťanoch.

 Lucia Škvareninová

TRENČÍN
* Členovia klubu dvakrát (4. a 15. 5.)
navštívili Bradlo za spolupráce Letec-
kého klubu M. R. Štefánika a ZO SZPB 
pri ODA v Trenčíne.
* Začiatkom novembra, 4. 11., si členo-
via pripomenuli 88. výročie založenia S 
MRŠ v Trenčíne. Účasťou, položením 
venca a zapálením kahancov prejavi-
li úctu bývalým predstaviteľom mesta 
Trenčín na ev. cintoríne, ako aj p. fa-
rárovi Zemanovi, ktorý bol zakladajúci 
člen S MRŠ.

Marta Malániková

Časopis členov a sympatizan-
tov S MRŠ – BRADLO – vy-
chádza už tridsať rokov. Mnohí 
ho čítate pravidelne. Redakcia 
sa snaží priniesť vždy niečo za-
ujímavé, nové, podnetné. Sna-
ží sa propagovať Vašu prácu, 
približuje osobnosti… skrátka 
všetko to, čo patrí k životu na-
šich členov. Obraciame sa na 
Vás s prosbou: snažte sa spo-
medzi čísiel BRADLA, ktoré 
vlastníte, vybrať článok, ktorý 
Vás najviac oslovil. Napíšte 
nám o ňom prostredníctvom 
pošty či mailu. Nezabudnite 
uviesť svoje meno a adresu.
Vaše návrhy vyhodnotíme v ju-
bilejnom čísle Bradla. Návrhy 
očakávame do konca marca 
2020.

Ďakujeme za pochopenie
a spoluprácu.
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Našli sme na internete - prečítali sme  za vás – Našli  sme
* 8. decembra 1917 bola v posluchárni prof. Františka Nušla na 
ČVUT v Prahe založená  Česká astronomická společnost.  Za 
týmto strohým oznámením sa skrýva  niekoľkoročná usilovná prá-
ca mnohých astronómov, ktorí vznik spolku navzdory nepriazni 
vtedajších c.a k. úradov presadili.  Skupina nadšencov si vytýčila 
za cieľ vybudovať v Prahe ľudovú hvezdáreň. Po vzniku Česko-
slovenska sa sen stal skutočnosťou   už aj tým, že  jeden zo zakla-
dateľov štátu – Milan Rastilav Štefánik – bol astronóm. V roku 
1928 bola na Petříne slávnostne otvorená Štefánikova hvezdáreň.

* Sté výročie  vzniku Československa si v Reykjavíku uctil prezi-
dent Islandu Guôni Thorlacius Jóhannesson. Slávnosť zorganizo-
vali veľvyslanci SR a ČR. Prezident  Johannesson vystúpil s bri-
lantným prejavom nielen ako prezident, ale aj ako historik, ktorý 
vyzdvihol  1.ČSR ako progresívnu,prosperujúcu a demokratickú 
krajinu, ktorá svoje právo na sebaurčenia zúžitkovala v prospech 
presadzovania hodnôt, ktoré si ctíme aj teraz. Spoločné spievanie 
československej a islandskej hymny za sprievodu violončelového 
kvarteta Eugena Procháca,  v ktorom boli českí a slovenskí umelci 
dodali podujatiu punc grandióznosti, hrdosti a melanchólie. Hostí 
zaujala aj výstava obrazov venovaných výročiu ČR- zvlášť portré-
ty TGM a MRŠ -  ako aj krátke filmy, prezentujúce   vznik ČSR.

*  V priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Pekingu sa  20. no-
vembra 2018 uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 
100.výročia návštevy  generála M.R.Štefánika v Číne. Veľvyslanec 

SR v ČĽR Dušan Bella prítomným  v krátkosti  zdôraznil význam  
a odkaz M.R.Štefánika v pozícii ministra vojny Československej 
republiky, ktorá začala 20.11.1918. Veľvyslanci, diplomati, zá-
stupcovia provincie Heilongjiang, ktorú MRŠ navštívil, ako aj čle-
novia slovenskej komunity a čínskej pobočky britskej Kráľovskej 
ázijskej spoločnosti (Royal Asiatic Society) si následne vypočuli 
prednášku diplomata ZÚ SR v Pekingu  Lukáša Gajdoša pod ná-
zvom „Zakladateľ  Československa v Číne – príbeh návštevy M. R. 
Štefánika v novembri 1918“. Prednáška – akademický článok  bol 
publikovaný v ročenke RAS. Hostia si pozreli anglicko – čínsku 
výstavu „Milan Rastislav Štefánik – veľký slovenský európsky di-
plomat“, ktorá predstavila diplomatické úsilie gen. Štefánika po-
čas I. svetovej vojny a bola doplnená o panel, zachytávajúci jeho 
návštevu v meste Harbin. 

26. novembra 2018 ZÚ SR uskutočnil obdobné podujatie pre vo-
jenských pridelencov, akreditovaných v Pekingu.

* Pri príležitosti 100. výročia návštevy generála M.R.Štefánika v 
Japonsku (október – november 1918) veľvyslanec SR v Tokiu 
Marián Tomášik spolu s profesorom Susumuom Nagayom  27. 
novembra 2018 slávnostne otvorili a prestížnej Univerzite Waseda 
výstavu „ Milan Rastislav Štefánik – veľký slovenský a európ-
sky diplomat“. Výstava bola doplnená exponátmi ZÚ ako aj do-
kumentmi archívu Univerzity Waseda a súkromnej zbierky prof. 
Nagaya, ktorý pútavo prezentoval zásluhy a odkaz popredného 

POCTA ŠTEFÁNIKOVI   
Dňa 22. 7. 2019 sa v Sásovej a Rudlovej uskutočnili 

spomienkové stretnutia, venované  úcte jednému z najväčších 
mužov slovenskej národnej a štátnej histórie M.R. Štefánikovi,  
podľa odkazu: „Duch veľkých mužov ostáva v národe i po 
ich odchode do večnosti.“  Stretnutie pri Štefánikovej buste 
v Sásovej malo, ako každý rok, problém spočívajúci v značnej 
premávke motorových vozidiel a autobusov MHD. Napriek tomu  
stretnutie bolo poznačené slávnostnou atmosférou, vyžarujúcou 
z prítomných  Banskobystričanov, ktorých sa tam stretlo viac 
ako po minulé roky. Stretnutie otvoril fujarovou piesňou Idem, 
idem, lebo musím a básňou venovanou generálovi Štefánikovi 
člen výboru MO MS Vladimír Homola. Otvorenie patrilo 
podpredsedníčke Spoločnosti M.R. Štefánika a šéfredaktorke 
časopisu Bradlo Mgr. Márii Gallovej, ktorá všetkých oboznámila 
s aktuálnymi informáciami vedeckého výskumu o živote nášho 
výnimočného hýbateľa, ktorého Slováci v nedávnej ankete 
označili za najväčšiu osobnosť slovenských dejín. Potom v hlboko 
citovom podaní členky výboru MO MS Mgr. Anity Murgašovej 
odznela báseň Jozefa Klindu Fiľakovského „Za Štefánikom“ 
a s osobnými príhovormi vystúpili prednosta OÚ Mgr. Július 
Ernek, viceprimátor mesta Ing. Milan Lichý, prezident Lions 
Clubu MUDr. Milan Urbáni a na záver za prítomnosti prvého 
podpredsedu MS Mgr. Mareka Hanusku s hlavným príhovorom 
vystúpil predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň. Stretnutie v 
Sásovej zavŕšil piesňou známeho majstra fujarovej hry Martina 
Sanitrára Hory a nížina  Vladimír Homola a v záverečných 
slovách M. Gallovej odznelo aj pozvanie na ďalšie stretnutie 
k pamätníku v Rudlovej, po ktorom odznela hymnická pieseň Kto 
za pravdu horí. Celý akt stretnutia, venovaného 139. narodeninám 
a 100. výročiu tragickej smrti M. R. Štefánika, potom pokračoval 
pri pamätníku v Rudlovej, kde  účastníci s náležitou úctou 
položili kytice, mnohí osobne zaspomínali na nevšedné vlastnosti 

výnimočného a mimoriadne šľachetného človeka, akým bol M. 
R. Štefánik, porozprávali aj o jeho rodinnom prepojení s Banskou 
Bystricou a obrátili sa s výzvou na bystrických učiteľov, aby 
oveľa viac hovorili so svojimi žiakmi a študentmi o všetkom, čo 
súvisí so Štefánikom a vychovávali ich úcte k svojim rodiskám, 
láske k materinskému jazyku i slovenskej otčine a jej budúcnosti, 
aby mládež  potom vedela oveľa lepšie posúdiť od koho a od čoho 
bude závisieť úroveň nášho žitia. Následne vyzvali vedenie Mesta 
Banská Bystrica, aby pri budúcoročnom stretnutí bolo nápomocné 
pri riešení problémov dopravy počas konania  slávnostného aktu 
v Sásovej. Po spoločnom zaspievaní piesne Kto za pravdu horí 
sa účastníci rozchádzali s vedomím, že len treba chcieť, aby 
sme mohli v živote napĺňať jeden z odkazov M. R. Štefánika: 
„Slovensko, náš rodný kraj, len sa dobre rozpamätaj, ako sa ti 
na ňom žije a to nech sa v pamäť vryje, že tvoje srdce iba preňho 
žije.“

Text: Igor Kovačovič
Foto: Ivan Kapsiar 



strana č. 35             BRADLO č. 78BRADLO č. 78                                        strana č. 34

slovenského štátnika.Výstava nadväzuje na historický seminár o 
vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktorý 14.11.2018 
usporiadali veľvyslanectvá SR  a ČR v Tokiu.

* V dňoch 14. 5. – 14. 6. 2019 sa uskutočnila v Slovenskom  dome 
v Prahe výstava obrazov Karin Kráľovej TAATAHIO/FETIA- 
Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami.

* Dvojvýstavu „Štefánik, človek legenda“ a „Milan Rastislav Šte-
fánik: Slovenská legenda v kameni a bronze“ pri príležitosti 100. 
výročia tragického úmrtia generála Štefánika otvorili v berlín-
skom Slovenskom inštitúte 14. júna 2019.

* 17. apríla 2019 ZÚ v Záhrebe zorganizoval besedu veľvyslan-
ca SR Petra Suska so študentmi slovakistiky FiF  v Záhrebe. V 
rámci besedy hovoril o kľúčových míľnikoch v živote M. R. Šte-
fánika, jeho aktivitách, súvisiacich so založením ČsNR v Paríži  
a jeho aktívnym diplomatickým úsilím o vytvorenie čsl. vojska. 
Spomienkové podujatia na M. R. Štefánika podporil  veľvyslanec 
P. Susko tiež rozhovormi pre chorvátsku informačnú agentúru Me-
dia Servis 23.apríla. Ako vyvrcholenie spomienkových podujatí 
venovaných 100. výročiu tragickej smrti generála M.R.Štefánika 
zorganizoval Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe 30. apríla 2019 na 
pôde Záhrebskej univerzity besedu a projekciu dokumentárneho 
filmu o tragickom  leteckom nešťastí pod názvom „Pravda o  smrti  
Štefánika“ spojenú s prezentáciou knihy M. Kšiňana „Muž, ktorý 
hovorí s hviezdami“.

* 14. septembra 2019 v Slovenskej škole v Budapešti Slovenská 
samospráva, materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky 
domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uporiada-
li vernisáž výstavy „ Milan  Rastislav Štefánik- vedec, diplomat, 
vojenský vodca v obrazoch.Okrem študentov, žiakov a pedagó-
gov  spomenutých zariadení sa podujatia zúčastnili reprezentanti 
volených zborov v hlavnom meste, predstavitelia SR v Budapešti 
– riaditeľka SI Ildiko Siposová a zástupca Zastupiteľského úradu 
SR Robert Maxián.

* Evanjelický artikulárny kostol, v ktorom kedysi pokrstili P. O. 
Hviezdoslava a Margitu Figuli v obci Leštiny pri Dolnom Kubíne 
postavili  ešte v roku 1689 a doteraz sa v ňom konajú bohoslužby. 
Cez letnú sezónu je otvorený aj  pre verejnosť. Návštevníkov láka 
aj skutočnosť, že tam v 70-tych rokoch minulého storočia natočili 
legendárneho Pacha, drámy Ežo a Gábor Vlkolinský, či Jakubis-
kov film Dovidenia v pekle, priatelia. Za vstup  sa platí resp. pris-
pieva na udržiavanie. Stavba je od roku 2008  súčasťou svetového 
dedičstva UNESCO. Za pozornosť stojí aj zvonička v areáli chrá-
mu,ktorá tam pribudla v roku 1777. Dva pôvodné zvony  odliali 
o niekoľko rokov neskôr-jeden však zhabali počas prvej svetovej 
vojny. Nový dal odliať a v roku 1924 ho uviedol do prevádzky 
vtedajší kňaz Štefan Šaško, rodák z Brezovej pod Bradlom, zrejme 
aj preto je na zvone podobizeň M. R. Štefánika.

STO RUŽÍ PRE ŠTEFÁNIKA
 V roku 2018 schválila Správna rada Spoločnosti M. R. Štefánika 

projekt „100 ruží pre Štefánika“, ktorého cieľom je vysadiť na Slovensku 
pri príležitosti Roka M.R. Štefánika (od 100. výročia tragickej smrti ge-
nerála M.R. Štefánika a 140. výročia jeho narodenia) sto ruží. Nie však 
hocijakých ruží.

Vysadiť sa majú Ruže Generál Štefánik, ktorú vyšľachtil pán Böhm 
ešte v roku 1931. Spoločnosť objednala tieto kríčky vo firme Ruže Ska-
ličany (ČR). Na jeseň 2018 dodala firma prvé kusy tejto ruže, ktoré boli 
zasadené postupne na jar 2018. Ako prvá bola 6.apríla 2018 zasadená 
v Ivanke pri Dunaji za účasti starostu Ing. Martina Šauliča, členov Matice 
slovenskej (p. Marianičová) a členov OZ Ivanskí záhradkári (Miroslav 
Horváth). Ružu zasadili na čestnom mieste v centre obce vedľa Informač-
ného centra oproti buste generála Štefánika. Ďalšiu ružu venoval a zasadil 
pán Ing. Druga z Nových Zámkov v centre obce Košariská pri makete 
Mohyly. Vzhľadom k rozsiahlym terénnym úpravám na Bradle pred spo-
mienkovou slávnosťou 4. mája vysadenie ďalšieho kríčka sa neuskutoč-
nilo. Ako náhradné miesto bola vybraná záhrada Základnej školy M. R. 
Štefánika v Piešťanoch.

Začiatkom novembra 2018 dodala firma Ruže Skaličany 100 kusov 
kríčkov. Tieto kríčky boli rozdistribuované podľa záujmu jednotlivým 
klubom a jednotlivcom, ktorí o ružu prejavili už predbežný záujem. Naj-
väčší počet kríkov odobrali kluby v Spišskej Novej Vsi (15), nasledovali 
Trenčianske Teplice (10), Košice a Dolné Sŕnie (po 3), po jednom kuse 
Brezová pod Bradlom, Partizánske, Brezno, Dudince, Rimavská Sobota, 
Lučenec, Tajov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Jednotliví 
členovia S MRŠ si prevzali 8 ks kríčkov. Celkovo teda na jeseň bolo za-
sadených 47 kusov, doposiaľ spolu je vysadených 52 kríčkov. Za zmien-
ku stojí aj skutočnosť, že členovia Masarykovho demokratického hnutia 
z Kopřivnice vo Frenštáte pod Radhoštěm zasadili 2 kríčky v lesoparku 
pri soche T. G. Masaryka.

Zvyšných 50 kusov je zazimovaných a bude potrebné ich vysadiť 
na jar 2020. Správna rada S MRŠ osloví inštitúcie, nesúce meno gene-
rála Štefánika (školy, hvezdárne, vojenské útvary, príp. Združenie miest 
a obcí) s ponukou výsadby ruže Generál Štefánik. Ocenil by som zaslanie 
fotodokumentácie zo sadenia ruže pre fotoarchív projektu. Ďalší záujem-
covia o kríček ruže sa môžu prihlásiť na adrese: masaryk@kiosmail.sk

Pavol Masaryk

* Za účasti predstaviteľov Mestského a Okresného úradu v Spišskej 
Novej Vsi, zástupcov kultúrnych zariadení, členov S MRŠ a verejnosti 
boli zasadené dva kríčky na Námestí M. R. Štefánika po bokoch pamät-
níka M. R. Štefánika. Ruže boli doručené do miest Kežmarok (S MRŠ 
zastupoval Dr. Rušin), Spišská Belá, Spišské Vlachy a Levoča, tiež na 
ZŠ MRŠ v Spišskej Belej a Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej No-
vej Vsi. Súčasťou sadenia ruže boli príhovory, krátky kultúrny program. 
O zasadení ruže informovala občanov regionálna televízia.

Ružena Kormošová

* Dňa 15. 11. 2019 Klub S MRŠ Dudince v spolupráci s mestom Du-
dince a Spojenou školou v Dudinciach zorganizovali spomienkový akt, 
spojený s výsadbou kríčka ruže Generál Štefánik. Okrem členov S MRŠ 
a verejnosti sa podujatia zúčastnila za SR S MRŠ Mgr. Mária Gallová, 
ktorá vystúpila s príhovorom. Primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan 
Strieborný zasadil kríček pri MsÚ. Žiaci SpŠ podujatie spestrili krátkym 
kultúrnym programom o MRŠ. Vzhľadom na vyhlásený štátny smútok 
svoj program žiaľ, nemohli celý predstaviť.

Andrea Širgeľová

* Pri spojených bustách T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Koši-
ciach zasadili členovia Klubu SMRŠ tri kríčky tuží.

Daniela Hricová

Čo to o ruži  GENERÁL ŠTEFÁNIK

V rokoch 1931-32 vypestovala firma Jána Böhma v Blatnej nový 
druh ruží. Pôvodný hybrid Perpetual, mutácia z odrody Brillant 
„vznikla“ sadová ruža fialovo-červenej až modrej farby, výšky 
1,30 metra, priemer kvetu cca 6 cm, silná vôňa. Dostala meno 
GENERÁL ŠTEFÁNIK. Ruža odoláva aj väčšiemu chladu, ale čím 
je teplejšie, tým má krajšiu farbu. Je to kríčková ruža, ktorá sa 
hodí k pomníkom. V staršej literatúre sme sa mohli dočítať, že sa 
dostala aj na územie Ameriky a Indie.
Ruže Generál Štefánika, ktoré budú od roku 2019 zdobiť viaceré 
obce a mestá na Slovensku boli zabezpečené od pestovateľa Mi-
loslava Šipa z firmy Skaličany. Ružu Štefánik objavila v rozáriu 
Olomouc členka S MRŠ Mgr. Jolana Prochotská.
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Deň kroja v Banskej Bystrici - nové 
tváre módnej scény a M.R. Štefánik

7. september 2019
Po druhýkrát sa mesto Banská Bystrica stalo hlavným mestom 
slovenského kroja a folklóru. Počas Radvanského jarmoku sa  
stretli  v meste krojované skupiny z celého Slovenska . Najmladšie 
účastníčky mali tri roky a najstarším sa už vek nepočítal..... Dňa 
kroja sa zúčastnilo 32 tisíc účastníkov, z toho 3882 návštevnikov 
v krojoch (vlani v prvom ročníku to bolo 2679). Hlavná myšlienka 
– priblíženie slovenského ľudového umenia mladej generácii rezo-
novala napriek nie práve priaznivému počasiu. Druhý ročník tohto 
naozaj skvelého podujatia vzdal hold legende a unikátnym osob-
nostiam   slovenského kultúrneho života. Program uvedený pod 
názvom „Roduverní“  bol poctou sčasti venovaný gen. Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi, ktorému prepožičal hlas Roman Bomboš 
a pripomenul  pamiatku Štefana Nosáľa a uctil si pri veľkom život-
nom jubileu Juraja Kubánka.

ooo
Súčasťou 14. ročníka Bratislavských módnych dní by Merce-
desBenz bol projekt Nové tváre módnej scény, ktorý bol tradič-
ne zameraný na vyhľadávanie mladých talentovaných návrhárov. 
Jej ústrednou témou  bol Milan Rastislav Štefánik.  Návrhári sa 
tentoraz nemohli spoľahnúť na vlastné schopnosti a kreativitu , 
ale museli nazrieť do histórie. Zakladateľka a organizátorka tohto 
populárneho podujatia  Mária Reháková o.i.povedala: „Téma Šte-
fánik tento rok rezonuje. My sme ju zakomponovali aj do projektu 
Nové tváre  módnej scény. Každý z prihlásených mladých návr-
hárov vytvoril kolekciu na jeho počesť a bolo úchvatné, že každý 
z nich poznal dokonale jeho život, myšlienky, smerovanie. Videla 
som v tom zmysel  našej práce, lebo móda má aj vzdelávací cha-
rakter. Tým chcem povedať, že s nami vyrastajú mladí  a rozhľa-
dení ľudia a vždy ma vie rozladiť, ak takíto ľudia nedostanú ďalej 
priestor. Mám na mysli médiá......, my cez podujatia  ukazujeme 
potenciál našich ľudí a tých je toľko, že som aj napriek istým skla-
maniam, na našu prácu hrdá.“ 
Tohto ročnou víťazkou projektu je Kristína Bánovská. Kolekcie fi-
nalistiek mali možnosť diváci vidieť 19. septembra 2019  v kostole 
Klarisiek.

ooo
Bratislavské módne dni rezonovali  8. októbra 2019 v Obecnom 
dome v Prahe. V reprezentačných priestoroch Obecného domu 
v rámci Česko-Slovenského večera nezabudnuteľným zážitkom 
bol kultúrny program výnimočného večera, oslavy česko-sloven-
ských vzťahov, v ktorom  účastníci vzdali hold osobnosti M.R.Šte-
fánika, poctu legende českej či československej hudobnej  scény  
Karolovi Gottovi  i českému a slovenskénu štýlu a móde. V sláv-
nostnom  programe vystúpili operní  speváci Alena Miró a Otokar 
Klein ,  hudobný pozdrav maestrovi Gottovi poslal Felix Slováček, 
prítomných v sále pozdravil veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss.
Keďže som mala možnosť  byť na prehliadke v Prahe, mala som  
možnosť „vyspovedať“ mladé  módne návrhárky, ktoré realizovali 
naozaj pekné  návrhy, „pripomínajúce“  M.R.Štefánika a jeho dobu. 

Všetkým piatim návrhárkam som položila tri rovnaké otázky.
1. Čím  Vás upútal Milan Rastislav Štefánik, keďže ste navrhli 
módu obdobia, v ktorom žil, aplikovanú na súčasnosť.
2. Museli ste niečo naštudovať aj z jeho života?  Z akej litera-
túry?
3. Ako vnímate túto osobnosť Vy, ako mladý človek? ,
na ktoré odpovedali  milé mladé slečny. Musím skonštatovať, že  
ma zaujali .  Tu sú ich odpovede:

Monika Čopáková:
1. Svojim hrdinstvom! Inšpiráciu som ťažila z jeho pôsobenia v rôz-
nych sférach  a rovnako z čŕt jeho osobnosti. Preniesla som vo-
jenské a letecké prvky do nadčasovej módy, ktoré som podpísala 

vlastnosťami tohto hrdinu. Odvaha, oddanosť, húževnatosť. Aj keď 
navonok pôsobil tvrdo  a ako silná osobnosť, jeho vnútorné vní-
manie bolo hypersenzitívne. To som aplikovala na odev pomocou 
látok – podložením hrubého materiálu jemným a krehkým, vo vy-
paľovanej perfore, predstavujúcej vzor  na jeho čiapke.
2. Informácie o jeho živote som ťažila z dokumentov a článkov, 
ktoré boli pre mňa obrovským prínosom, nakoľko toto meno pred-
stavuje viac, než len mohylu.
3. Vnímam ho ako skutočného hrdinu a človeka plného ambícií, 
ktorý viedol život plný obety, ako si my, súčasná generácia nevie-
me predstaviť. Obety za našu slobodu a za  nás. Do zadania tejto 
témy som netušila, čo toto veľké meno ukrýva.

Kristína Vavrová:
1. Úprimne, Milan Rastislav Štefánik ma zaujal hlavne ako pro-
striedok. Prostriedok na vyjadrenie a nastolenie otázok, ktoré mi 
prídu nevyhnutné vzhľadom na dnešnú situáciu. Cez jeho viaceré 
postoje v jeho dobe kladiem otázky o význame národnej identity, 
kultúrnej hrdosti a stotožnenia s históriou. V súčasnosti mi príde 
dôležité, znovu sa pýtať a ujasniť si, ako chápať národnú hrdosť, 
keďže v dnešnej dobe, plnej dezinformácií a rôznych negatívnych 
vplyvov sú ľudia znechutení a často sa dištancujú od svojho pôvo-
du. Vďaka všeobecnému povedomiu širokej verejnosti o Štefáni-
kovi sa tieto otázky kladú jasnejšie a cielenejšie
2. Primárne som čerpala z jednej, podľa mňa dobre napísanej ži-
votopisnej knihy (M. R. Štefánik: Životopisný náčrt od Jána Juríč-
ka). Jednou z pohnútok, prečo knihu napísať, bola jeho reakcia na 
zistenie, že   jeho dcéru neučili v škole o historických  osobnos-
tiach, ako bol M.R.Štefánik. Samotná táto informácia mi bola veľmi 
sympatická a dotvárala môj koncept. Ďalej som čerpala informácie 
z kníh, pojednávajúcich o politickej situácii v danej dobe. Vizuálne 
som čerpala hlavne z dobových fotografií.
3. Pre mňa je to zaujímavá osobnosť hlavne vzhľadom na jeho 
vplyv na vývoj našej kultúry. Myšlienkové pohnútky a snaha 
o osvetu, akúsi identitu a niečo, na čo môže byť národ hrdý. Uzná-
vam tohto človeka aj vzhľadom na jeho profesiu, výskumné práce 
a vojenskú činnosť, ale na mňa hlavne vplýva motiváciou posunúť 
národ niekam ďalej.

Radovana Svýbová
1. Milan Rastislav Štefánik bol veľmi všestranný a vzdelaný Slovák, 
jeho život ponúka veľa inšpirácií pre ľudí dnešnej doby aj módne-
ho sveta. Ja som sa nechala inšpirovať pri tvorbe kolekcie jednak  
jeho vojenskou a leteckou minulosťou čiže pretvorenie uniformy do 
dámskej podoby a dnešnej doby, ale zas na druhej stane taktiež 
ženami jeho života a doby, v ktorej žili. Keďže sa M.R.Štefánik 
nestihol oženiť, vytvorila som svadobné šaty pre ženu jeho života 
v kolekcii  venovanej jeho osobnosti. Čiže kolekcia je tak trocha 
kontrast medzi mužským a ženským svetom. Sila mužov v unifor-
mách s jemnosťou žien v šatách, jemných farbách a materiáloch.
2. Keď som sa dozvedela tému, hneď som si prečítala životopis 
M.R.Štefánika a to z niekoľkých zdrojov. Ako všetci vieme, bol to 
veľmi vzdelaný človek, ktorý vynikal v mnohých oblastiach vedy, 
tak sa dalo čerpať z mnohých zdrojov či už na internete alebo z 
knižnice. Avšak pri tvorbe kolekcie som využila aj knihu MÓDA-je 
to taký prierez všetkými obdobiami ľudstva, kde som si pozorne 
prezrela dobu, v ktorej M. R. Štefánik žil.
3. Ja vnímam osobu M. R. Štefánika ako nebojácneho muža, ktorý 
sa nezľakol mnohých prekážok a išiel za svojim cieľom. A preto 
my mladí ľudia dnešnej doby by sme si z neho mali brať príklad 
a nevzdávať sa hneď pri prvej prekážke.

Klára Findrová
1.Väčšina ľudí si pri mene Milan Rastislav Štefánik spomenie 
na jeho politickú, leteckú a vojenskú činnosť, s ktorými sa vďaka 
úspešnosti v týchto odvetviach stal priam synonymickou osobou. 
Práve preto som sa rozhodla ukázal Štefánikov život z inej, možno 
neobvyklej perspektívy. Sústredila som sa na jeho akademickú ka-
riéru astronóma a matematika. Do jednotlivých kúskov som vniesla 
geometrické prvky, ktoré môžete nájsť buď v atypických siluetách, 
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alebo v potlači inšpirovanej súhvezdiami. Kolekcia nebola priamo 
inšpirovaná obdobím, v ktorom Štefánik žil, lebo v takomto prípade 
by bolo veľmi ľahké skĺznuť do dobového alebo vojensko-letec-
kého kostýmu a to by som nerada.Vo všeobecnosti bolo mojou 
snahou zostrojiť „ ľahkú“ a vzdušnú kolekciu ako metaforu na Šte-
fánikov život, ktorý ak práve po oblohe nelietal , tak ju študoval.
2.Štefánikova osoba mi bola pomerne známa, nakoľko som sa 
dlho venovala histórii a aj som z nej maturovala. Na vypracovanie 
témy som ale bohužiaľ mala iba pár dní, nakoľko som sa o súťaži 
dozvedela veľmi neskoro. Kvôli krátkosti času a tiež kvôli tomu, 
že momentálne žijem a študujem vo Veľkej Británii som nemala 
prístup k žiadnym publikáciám. Na doplnenie mojich znalostí mi 
ostal iba internet. Prekvapivo som našla veľa relevantných histo-
rických článkov a odkazy na rôzne spoločnosti a spolky, venujúce 
sa zachovaniu jeho pamiatky.
3. Na Slovensku je  veľa osobnosti z rôznych sfér, ktoré by sme 
mohli považovať za vzor. Ale len malá hŕstka z nich sa drží v na-
šom povedomí tak ako Štefánik. Myslím si, že každému z  nás 
bolo aspoň raz povedané, aby sme „ išli za svojim  snom“, avšak 
málokto nás dokáže skutočne usmerniť. V tomto aj tkvie čaro Šte-
fánikovej osobnosti, lebo na jeho príklade vidíme  ako sa tvrdou 
prácou, odhodlanosťou a vytrvalosťou dokážeme za tým snom do-
stať. Aj na moderné pomery sú jeho úspechy nielen doma, ale aj v   
zahraničí obdivuhodné.
(Dodatok: Rada by som doložila snáď len to, že kolekcia bola vy-
tvorená v ekologickom a udržateľnom duchu. Všetky materiály, 
okrem zipsov a nití sú prírodné. Koženkové popruhy boli vyrobené 
zo špeciálnej ananásovej kože, všetok použitý hodváb bol „ostat-
kami“ z ateliéru, kde som stážovala. Keby som si ho nezobrala, tak 
by ho vyhodili. Staré vojenské čiapky, nájdené na blšom trhu som 
prerobila na kabelky. Mám totiž pocit, že sa hlavne na Slovensku 
zabúda na to, akým znečisťovateľom je módny priemysel a že to 
berieme na ľahkú váhu. Osobne si myslím, že ak chceme skutočne  
vytvárať nadčasovú módu – lebo aj Štefánik je istým spôsobom 
nadčasovou osobou aj o sto rokov  stále sa máme od neho čo učiť 
– tak musíme tento problém vo svojej tvorbe adresovať.)

Kristína Bánovská
1.M.R.Štefánik ma upútal svojou osobnosťou a životným príbe-
hom. Všetci vieme,  z akých pomerov  pochádzal, no napriek tomu, 
vďaka svojej snahe, vzdelanosti a pracovitosti to dosiahol  veľmi 
ďaleko. Keď som kolekciu navrhovala, prežívala som v osobnom 
živote ťažké obdobie. Povedala som si však,  že by som mala byť 
silná ako on a ísť aj napriek prekážkam za svojim  snom. Keďže 
som  tvorila módnu kolekciu, rozhodla som sa  s ním  spojiť módnu 
ikonu Coco Chanel, ktorá je mojim vzorom od malička. Ich osudy 
mi do seba zapadali ako puzzle. Vďaka tomu vznikol koncept ko-
lekcie, ktorý má ženu vykresliť ako generála svojho života, ktorý 
prežije všetko svoje trápenie, prekročí všetky životné prekážky 
a naďalej bude vystupovať ako sebaistá, sebestačná žena.  Jed-
noduchšie povedané: my ženy by sme mali byť vo svojom vnútri 
silné ako bol M.R.Štefánik a navonok vystupovať  jemne a elegant-
ne ako Coco Chanel.
2. Nenazvala by som to študovanie, skôr len overovanie informácií 
na internete. Keďže patrím k ľuďom, ktorí milujú históriu,  vždy ma 
bavili a aj bavia dejiny našej krajiny, ku ktorým  neodmysliteľne pa-
trí aj on. V konečnom  dôsledku si myslím, že meno M. R. Štefánik 
by mal dobre poznať každý Slovák.
3. M.R.Štefánika vnímam ako muža s veľkým M. Bol to muž, ktorý 
sa rozhodol niečo dosiahnuť a robil pre to úplne všetko. Bol nesku-
točne nadaný v rôznych smeroch a myslím si, že nikto v tom obdo-
bí nereprezentoval „ naše  Slovensko“ lepšie ako on. A ako mladý 
človek si myslím, že keby žil v dnešnej dobe, mal by na instagrame 
niekoľko desať tisíc  sledovateľov.

Podujatie na prvý pohľad  v súvislosti s menom Milana Rastisla-
va  Štefánika netradičné.  Ale určite hodné povšimnutia.   Mladé  
slovenské návrhárky dokázali vytvoriť  módu pre svoje rovesníčky 
v  21. storočí využijúc pri tom  práve  legendárnu postavu  histórie 
Slovenska.  Nám naozaj zostáva im len úprimne blahoželať.

- mg -

101. výročie vzniku Československa
Na tohtoročných oslavách 101. výročia vzniku ČSR bola prítom-

ná aj predsedníčka Klubu M. R. Štefánika z Trenčianskych Teplíc 
Lucia Škvareninová M.S.S., ktorá reprezentovala Spoločnosť M. 
R. Štefánika za Slovensko. Spomínané slávnosti organizoval ge-
nerálny riaditeľ EUROPEAN INSTITUTE pán Ing. Vladislav Stan-
ko, MBA, LL.M., ktoré sa uskutočnili za účasti pozvaných hostí 
z oblasti diplomacie, politiky, podnikania, kultúry a športu. Dňa 27. 
októbra otvorili slávnostný gala večer svojimi príhovormi pán Stan-
ko, po ňom nasledovala reč pani riaditeľky Múzea TGM v Lánech. 
Za S MRŠ sa česko-slovenskému publiku prihovorila L. Škvareni-
nová s príbehom pracovitého a cieľavedomého Milana Štefánika, 
ktorý hľadal podporu vo vysokých kruhoch v krajinách ako Talian-
sko, Rusko či Francúzsko a o nevyhnutnej kolektívnej práci s T. G. 
Masaryka, Beneša a Štefánika, ktorí viedli zahraničný odboj pre 
vznik budúceho Československa. Vyslovila myšlienku, aby sa aj 
naďalej udržiavalo priateľstvo medzi našimi dvoma národmi. Dô-
kazom toho bol aj celovečerný kultúrny program umelcov z Čiech 
v podaní Felixa A. Slováčka a Anny J. Slováčkovej. Za Slovensko 
sa predstavila sólistka FS Lúčnica Veronika Vargová s výborným 
folklórnym vystúpením a člen Horehronských chlopov Jožko Mak. 
Nasledujúci deň štátneho sviatku o 14.00 hod. sa uskutočnil pietny 
akt kladenia vencov pri hrobe TGM v Lánoch. Z miestneho cinto-
rína sa presunuli hostia do priestorov Múzea TGM, kde sa usku-
točnila aj šachová simultánka s majstrom sveta v šachu pánom V. 
Jansom. Pani riaditeľka Múzea zabezpečila prehliadku expozície, 
ktorej súčasťou bol aj Štefánik. Vo svojom príhovore pri príležitos-
ti otvorenia šachovej partie vyjadrila potešenie z našej návštevy 
priestorov Múzea a obce Lány. Pani Škvareninová opísala činnosť 
S MRŠ a ku prítomným hosťom a rodičom s deťmi sa obrátila so 
slovami o nutnosti udržovať v pamätiach našu spoločnú históriu, 

pripomínať si osobnosti Československa a šíriť tieto informácie 
medzi mladých, aby sa aj pre budúce generácie zachoval odkaz 
priateľstva a súdržnosti. Šachového turnaja sa zúčastnili hráči 
z Čiech a Slovenska, ako symbolika bratstva našich dvoch náro-
dov. Aj prítomnosťou svojho člena na slávnostnom podujatí, vďaka 
podpore pána Stanka, si S MRŠ uctila vznik 101. výročia nášho 
prvého spoločného štátu. 101. výročie vzniku Československa 
v ČR bolo pod záštitou prezidenta Českej republiky a veľvyslanca 
Slovenskej republiky v ČR.

Lucia Škvareninová
ooo

Výročie vzniku Československa pod záštitou predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu na regionálnom 
stretnutí uctili členovia Spolku M. R. Štefánika, obyvatelia obce 
a ECAV v Dunajskej Lužnej. Podujatie nieslo názov „VERIŤ, MILO-
VAŤ, PRACOVAŤ.“ Okrem slávnostných Služieb Božích, koncertu 
Zvonkohier z Košarísk, prezentácie knihy K. Kulašíka a prednášky 
prof. Jána Fusku prítomní položením venca uctili pamiatku Milana 
Rastislava Štefánika. Veniec položila a svojou účasťou prispela aj 
Spoločnosť M. R. Štefánika.
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* Pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1. svetovej 
vojny zorganizoval Klub S MRŠ v Piešťanoch stretnutie 
pre obyvateľov mesta pri pamätníku padlým obyvateľom 
Piešťan za zvuku zvonov piešťanských kostolov. Členovia 
klubu (Mgr. Janka Masaryková, Milan a Zuzana Vančovci) 
položili k pamätníku veniec červených makov. K zhromaž-
deniu sa prihovoril a pomodlil dôst. farár Popelka z rím-
sko-katolíckej farnosti. 

 John Mc.Crae

 Na fl ámskych poliach

Na poliach fl ámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. 
Na oblohe škovránky statočne svoju pieseň 
spievajú,
hukotom zbraní pod nimi  neprestajne rušenú.

My už však ne vstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme  na tejto fl ámskej pláni.

Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do Vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by Vám  zhasla, spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne. 
Len divé maky červené ďalej rastú na poliach 
fl ámskych.

(voľný preklad, inf. internet)

11. november - 11. hodín - 11 minút: Spomienka na veteránov
11. novembra 1918 o 11 hodine 11minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria  vo francúzskom Compiegne , 

ktorým sa skončila prvá svetová vojna- trvala viac než štyri roky a často  býva nazývaná Veľkou vojnou. Tento deň si pripo-
mínajú vo svete rôzne - ako Deň veteránov, Deň pamäti, Deň červených makov, Deň prímeria.Symbolom tohto dňa je červený 
mak, ktorý vznikol na podnet básne Johna McCrae: Na fl ámskych poliach. Práve ňou si tento deň s úctou pripomeňme.

Tieto čísla varujú!
Prvá svetová vojna v číslach:

� 1 568 dní trvala,
� 37 štátov do nej zasiahlo
� 70 156 000 vojakov bolo mobilizovaných,
� 9 721 937 mŕtvych ostalo na fronte,
� 21 228 813  zranených si vyžiadali boje,
� 7 750 919 ľudí bolo zajatý ch a nezvestných,
� 6 821 248 civilistov prišlo o život,
� 30 miliárd  dolárov boli škody,
 vyčíslené na majetku,
� 338 miliárd dolárov dosiahli náklady
 bojujúcich štátov,
� 269 miliárd zlatých mariek malo zaplatiť
 Nemecko na reparáciách.

Inf.: Hospodárske noviny, 2018

* Medzinárodná porota v septembri 2019 udelila  Mo-
numentu v banskobystrickom vojenskom  cintoríne v Maje-
ri, ktorý bol odhalený z príležitosti 100. výročia ukončenia 
1. svetovej vojny v roku 2018 Cenu Dušana Jurkoviča.

Na poliach fl ámskych kvitnú maky divé,

Na oblohe škovránky statočne svoju pieseň 

hukotom zbraní pod nimi  neprestajne rušenú.

My už však ne vstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme  na tejto fl ámskej pláni.

Ak by Vám  zhasla, spomeňte si na náš žiaľ,

Len divé maky červené ďalej rastú na poliach 
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Kopřivnice 2019
V jedno októbrové ráno, 27. októbra 2019,sa vybrali čle-

novia SR S MRŠ – M.Gallová a B. Neumair – na cestu do 
„neďalekej Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštem“. K Masa-
rykovmu demokratickému hnutí nás viažu vynikajúce vzťahy, 
dobré priateľstvá a tak sme nemohli odmietnuť ich pozvanie 
k slávnostnému zhromaždeniu k výročiu vzniku Českoslo-
venskej republiky. Naši milí priatelia – Z. Sázovský, J. Šula 
a manželia Šmajstrloví – nás očakávali v Kopřivnici. Spolu 
sme položili kytice k reliéfu M. R. Štefánika a soche T. G. 
Masaryka. Z Kopřivnice sme sa vrátili do Frenštátu pod Rad-
hoštěm, kde sme k Pamätníku obetiam vojny položili kyticu 
kvetov. V obci Trojanovice, v krásnom lesoparku, stojí pamät-

ník TGM. Program zahájila pieseň TGM „Ach, synku, syn-
ku…“, ktorú nádherne na trúbke zahral študent tamojšieho 
konzervatória. Po nej jednotliví predstavitelia zúčastnených 
spoločností položili kytice a vence a zasadili pri podstav-
ci busty TGM Ružu Generál Štefánik. Tento milý rituál nás 
veľmi prekvapil, nevedeli sme o ňom, ale bolo to nádherné 
gesto a veľký zážitok… No a na záver resp. predzáver kaž-
dý pozdravil tento „Deň D“ v dejinách našich národov… Za 
mesto Frenštát, za Maticu Radhoštskú, za Sokol Frenštát, za 
S MRŠ Slovensko i Masarykovo demokratické hnutie, priho-
voril sa aj prítomný poslanec za PS ČR Jakub Janda. Na zá-
ver odzneli hymny ČR a SR. Prežili sme krásny deň v kruhu 
priateľov, zaspomínali a myslím, že každý z nás odchádzal 
domov s obrovským pokojom v duši po spoločne strávenom 
dni.
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Z  VA Š E J  K O R E Š P O N D E N C I E
Vážená pani Mária, ďakujem za ďalšie 

Vaše BRADLO. Obdivujem Vás a prosím 
nebo, aby tie osoby, ktoré píšu do BRAD-
LA, boli plodonosný gén, ktorý nevymiera. 
Články a správy v časopise majú obrovskú 
duchovnú hodnotu a ich autori dokumentu-
jú úctu k dedičstvu rodu, ktorý v mnohých 
prejavoch médií absentujú. Chýba im mobi-
lizujúca schopnosť zapaľovať a ich deravé 
slová rečníkov sú podobné šušťaniu slamy 
v gumených čižmách. No, ako v potu tváre 
chlieb treba si zaslúžiť, tak aj ako Ján Kollár 
napísal: „Nie z oka mútneho, ale z ruky pil-
nej nádej sa rodí…“ Prosím nebo aj za Vaše 
zdravie, aby duch neumdlieval a víťazil nad 
slabým telom. Dovoľujem si Vám poslať jed-
nu moju báseň. Ak sa Vám hodí, môžete ju 
publikovať. Nech Vám nebo žehná.

S pozdravom Daniel Šovc (už 82 ročný 
starec… ale s mladým duchom, dopisujem 

za redakciu).

Daniel Šovc:  DOMOVINE

Tam, kde sa Tatry neba dotýkajú, 
z pŕs zeme vyviera Váh, Hron, 
tam, kde zem sa s nebom objímajú, 
tam rodný kraj mám, rodný dom. 

Stráži ho Kriváň s Poľanou a Sitnom, 
tam vždy mi vonia žitia lán. 
Tam lipa kvitne pred kostolom, 
ňom studničku pre dušu mám. 
Tam v piesni cítim srdce nášho rodu,
počujem tklivý mamim hlas.

Čujem spev predkov zo záhrobia,
spod zeme znie mi, volá nás.

Tam hory chránia deti svoje,
v čas-nečas ako mať ich vítajú.
Keď padne noc aj hviezdne roje
modlitbu vďaky spievajú.

ooo

Z listu Jána Štefanišina vyberáme: 
11. 11. 2019 som sa zúčastnil na pietnom 
akte kladenia kytíc na cintoríne padlým voja-
kom z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop, 
okres Stropkov. Cintorín bol zrekonštruova-
ný. Kladenie sa začalo presne o 11.11 ho-
dine. Prítomní boli okrem obyvateľov obce 
aj zástupcovia cirkvi, SZPB, Matice sloven-
skej. Uskutočnila sa zádušná omša padlým. 
Na záver boli príhovory – ani ja som nevy-
nechal možnosť prihovoriť sa prítomným. 
Zdôraznil som, že som členom Spoločnos-
ti M.R.Štefánika, ktorá sa okrem iného ve-
nuje dejinám 1. svetovej vojny. Spomenul 
som zájazd do Slovinska a Talianska, kde 
sme navštívili aj niekoľko cintorínov s hrob-
mi vojakov 1. svetovej vojny.

ooo

Aktuálne číslo časopisu BRADLO mi přiš-
lo. Mockrát děkuji. Velmi se Vám povedlo 
a předejte prosím uznání a poděkování 
všem, kteří se na něm podíleli. Podařilo se 
Vám pěkně obsáhnout popis různích akcí, 
které se vázaly ke 100. výročí připoměnutí 
tragické smrti MRŠ a v tomto kontextu uká-
zat jeho národní i mezinárodní význam.

Branislav Lacko z Lysic

Vážená pani redaktorka, veľmi som sa 
potešil, keď som dostal Vašu knihu Posol-
stvo hviezdnych diaľav, 2. časť. Keďže tu 
na Dolnej zemi nemáme veľa príležitostí 
stretávať sa s novšou produkciou sloven-
ských kníh, Vaša kniha mi prišla veľmi vhod. 
S chuťou a veľkým záujmom som si ju pre-
čítal a bola mi aj smernicou pri formovani 
môjho filatelistického exponátu na tému 
Milan Rastislav Štefánik. Exponát bol sú-
časťou Medzinárodnej filatelistickej výstavy 
PETROVEC FILA 15 v Báčskom Petrovci 
v auguste 2019.

V knihe som sa stretol s menami, kto-
ré sú späté aj s dolnozemskými Slovákmi 
(Ján Kvačala, Igor Branislav Štefánik, Milan 
Hodža) ale najviac ma zaujalo meno Jozef 
Viktor Rohoň.

Vo Vašej knihe sa uvádza na strane 146 
meno prof. MUDr. Jozef Viktor Rohoň (1845-
1923), profesor histológie a embriológie. 
Pravdepodobne je to Jozef Viktor Rohoň, 
ktorý bol pravnukom Juraja Rohoňa (1773 
Horný Kalník – 1831 Hložany). Juraj Rohoň 
bol v poradí druhý evanjelický farár v Hloža-
noch. Na službu v Hložanoch nastúpil 12. 
júla 1801. Bol senior báčansko-sriemske-
ho seniorátu. V roku 1829 spolu s Micha-
lom Godrom a Pavlom Jozefom Šafárikom 
v Hložanoch založili čitateľskú spoločnosť 
SOCIETAS SLAVICA, prvú takého druhu 
mimo územia dnešného Slovenska. Jurajov 
pravnuk Jozef Viktor Rohoň (1845-1923) 
bol i priekopníkom slovenského ochotníc-
keho divadelníctva v Báčskom Petrovci. 
Rodina Rohoňová zanechala hlboké stopy 
v Hložanoch. Nateraz iba toľko. Teším sa na 
ďalšiu spoluprácu.

Ondrej Zahorec z Hložian v Srbsku

DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SR 2019
V Brezovej pod Bradlom sa Deň ozbrojených síl SR, kto-

ré si Slovensko pripomína od 22. 9. 1998, začal 22. septem-
bra 2019 o 09.00 hodine pietnym aktom pri Mohyle M. R. 
Štefánika na Bradle, pokračoval pri Pamätníku hurbanov-
ských bojov na Prietržskej ceste. Oficiálny program na Ná-
mestí M.R. Štefánika otvoril prelet stíhacích lietadiel MiG-
29, ktorého súčasťou bol aj slávnostný nástup vojakov. Na 
slávnostnom programe sa zúčastnil aj predseda vlády SR, 
ktorý o.i. v príhovore povedal: “… ak však hovoríme o hr-
dinoch z roku 1848, musíme si pripomenúť aj jednu z naj-
významnejších osobností novodobých slovenských dejín, 
ktorý sa narodil v neďalekých Košariskách. Hovorím o Mi-
lanovi Rastislavovi Štefánikovi. Ak hrdinovia z roku 1848 
nasadzovali svoje životy za národnú identitu, tento muž svo-
jimi činmi ukázal, že ich obeť nebola márna. Ich sen pretavil 
do skutočnosti a Slováci začali žiť v slobodnom demokratic-

kom štáte spolu s Čechmi.“… Prvá svetová vojna vytvorila 
možnosti na prekreslenie stredoeurópskej mapy. A Milan 
Rastislav Štefánik politickým citom a talentom pochopil, aké 
šance sa vojnou zmietanej Európe ponúkajú pre slovenský 
národ. Svojimi vedeckými aktivitami si vytvoril spoločenský 
priestor, ktorý umne rozvíjal na nadviazanie diplomatických 
kontaktov, ktoré potom v Paríži a v Ríme využil v mene ná-
rodných záujmov svojej vlasti.“… “ Na záver mi dovoľte od-
citovať jedno z posolstiev Milana Rastislava Štefánika, keď 
si dnes v tejto turbulentnej dobe kladieme otázky, ktorým 
smerom sa má Slovensko uberať: „Demokracia je organi-
zovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, 
to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoško-
dzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To zname-
ná opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy 
riešiť.“

(Za poskytnutie prejavu predsedu vlády ďakujeme
Tlačovému a informačnému odboru Úradu vlády SR)
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DIVADLO
* Divadelná hra v SND Projekt 1918: Pro-
jekt zachytáva na vzorke osudov vojakov 
z periférnej rakúsko-uhorskej monarchie 
posledné roky mnohonárodnej monarchie 
so všetkou jej pozlátkou, morálkou i pseu-
domorálkou, slávou, i tieňmi a chybami 
osudy ľudí, prežívajúcich svoje radosti aj 
žiale v kulisách dejín, ktoré sa zmenili po 
prvýkrát po tisíc rokoch. Dramaturg Da-
niel Majling uviedol, že pri výbere hry sa 
chceli vyhnúť hre o osobnostiach, akými 
boli MRŠ či TGM- aby hra nebola o veľ-
kých postavách, ale o pešiakoch dejín, 
o obyčajných ľuďoch a o tom, ako sa táto 
zmena odzrkadlila v ich každodenných ži-
votoch. V hre účinkovali Z. Studenková, Z. 
Fialová, D. Mórová, T. Maštalír, M. Huba, 
F. Kovár a ďalší pod režisérskou taktovkou 
Michala Vajdičku.Hra bola príspevkom 
SND k storočnici vzniku Československa.
* Divadlo Aréna, premiéra 28. 10. 2018 – 
Inscenácia Masaryk/Štefánik – iniciačný 
mýtus demokracie, rozprávaný bez pá-
tosu.Pohľad na dejiny, ktorým chceme 
a potrebujeme rozumieť. Komorný príbeh 
o myšlienkach, víziách a rozhodnutiach 
dvoch najvýraznejších osobností obdobia 
samostatného Česko-Slovenska, ktorí vo 
svojich súkromných rozhovoroch a in-
tímnej atmosfére odhaľujú politické, spo-
ločenské, historické a najmä ľudské po-
zadie zrodu našej prvej republiky. V réžii 
Patrika Lančariča hrali Juraj Bača (MRŠ), 
Luděk Randár (TGM), Dominika Richtero-
vá, Marta Bačíková a ďalší.
* Po desiatich rokoch, 5. marca 2019 sa 
na javisko Historickej budovy Štátneho 
divadla v Košiciach vrátilo multimediál-
ne tanečné divadlo M.R.Štefánik v réžii 
Ondreja Šotha, ktorý stvárnil život jednej 
z najvýznamnejších postáv českosloven-
skej, ale aj európskej histórie v novom 
autorskom projekte Inscenácia je úctivým 
pripomenutím tejto výnimočnej osobnosti. 
Súčasťou multimediálneho projektu je aj 
film Pavla Barabáša v Šothovej réžii. V hu-
dobnej dramaturgii odzneli aj časti diel 
L.van Beethovena, Au Bordela, J.Brahm-
sa, A.Dvořáka, G.Mahlera, B.Smetanu, 
S.Stračinu, G.Verdiho aj Edith Piaf a ďal-
ších.

FILM
* „Cesta do nemožna“ o Milanovi Rasti-
slavovi Štefánikovi: slovensko-český film. 
Je to trikový film podľa skutočných udalos-
tí, ktorý sa odohráva naprieč kontinentmi. 

Film má ambíciu bez zbytočného pátosu 
a glorifikácie dodať Štefánikovi ľudský 
rozmer, vykresliť jeho charakter a priblížiť 
ho mladému divákovi. Jeho životné osudy 
a cesty sa zdajú byť až neuveriteľné, pri-
pomínajú rozsiahly dobrodružný román. 
Odborným poradcom bol historik Michal 
Kšiňan a český dramaturg Juraj Tabery, na 
filme spolupracovala aj ČsOL. M.R.Štefá-
nika stvárnil Slovák Tomáš Mischura, jeho 
dvorného filmára český herec Petr Vaněk, 
v postavách jeho osudových žien sa pred-
stav ili Kristína Svarovská, Judit Bárdos, 
Jana Stryková a Anita Krausová. Film na-
krútil slovenský režisér a animátor Noro 
Držiak.Produkcia: Media Film. RTVS, ČT, 
Kabos Film & Media, Tobogang
* K 100. výročiu úmrtia M.R.Štefánika 
režisér Andrej Kolenčík vytvoril dobrod-
ružný film pre deti s názvom Mohyla. 
24. 3. 2019 ho uviedol Medzinárodný 
festival filmových klubov Febiofest v Bra-
tislave. Ako minisériu ho odvysielala aj 
RTVS. Scenár napísali Zuzana Dzurindo-
vá a Anna Fifíková. Mohyla je exkurzom 
do Štefánikových spomienok, ale aj príbe-
hom troch detí, ktoré sa cez jeho odkaz 
naučia vážiť si spoluprácu, mať rešpekt 
jeden k druhému a byť pripravení chopiť 
sa šance- tak ako to urobil MRŠ za svojho 
života. Trojica mladých hercov spoznáva 
jeho identity a prekvapuje ich, čo všetko 
môže jeden človek zažiť za taký krátky 
život a kým všetkým sa môže stať. Film 
nakrúcali 16 dní a v postprodukcii 8 me-
siacov.
* „Generál M.R.Štefánik – Osloboditeľ“ 
– nový krátkometrážny film je venovaný 
životu vojaka, vedca, diplomata. Autor 
scenára, Miloslav Čaplovič priblížil Šte-
fánika prostredníctvom jeho citátov, ktoré 
číta Marek Majeský. Film pozostáva zo 4 
celkov - hovorí o živote MRŠ, o jeho ve-
deckom pôsobení, o vojne a o jeho smrti. 
Film trvá 7 minút a bol vyrobený pre MO 
SR.

HUDBA
Symfóniu In memoriam Štefánik skompo-
noval Peter Martinček. Odznela v Bratisla-
ve aj v Prahe.
(Všetky divadelné hry aj filmy odvysielala 
RTVS).

SOCHY, BUSTY, RELIÉFY,
PAMÄTNÉ TABULE
* 25. apríla 2019 sa v areáli Zastupiteľské-
ho úradu SR v Pekingu uskutočnilo sláv-

nostné odhalenie busty M.R.Štefánika, 
ktorú vytvoril čínsky sochár Yuan Xikun, 
ako spomienku na Štefánikovu návštevu 
Číny v novembri 1918 a 100. výročie jeho 
tragického úmrtia. Busta bola veľkorysým 
darom umelca ČĽR. Úrad vlády SR pod-
poril realizáciu projektu osadenia busty. 
Známy čínsky sochár Yuan Xikun vyzdvi-
hol úlohu, ktorú Štefánik zohral vo vzájom-
ných vzťahoch a vyjadril nádej, že socha 
poslúži ako symbol čínsko-slovenského 
priateľstva, ktoré začalo návštevou gene-
rála v čínskom meste Harbin. Za zmienku 
stojí aj skutočnosť, že t.r. sa pripomína 
aj 70.výročie nadviazania diplomatických 
vzťahov medzi SR a ČĽR.
* 29. júna 2019 bola v meste Darney, 
meste slávnostnej prísahy príslušníkov 
československých légií vo Francúzsku, 
odovzdaní bojovej zástavy 21. českoslo-
venskému streleckému pluku francúzskym 
prezidentom Raymondom Poincarém 
(30. 6. 1918), odhalená socha Milana Ras-

tislava Štefánika pred budovou starej rad-
nice. Pomník vytvoril Henri Côme z Dar-
ney, ktorý je autorom aj pomníka Václava 
Havla. Základom je pieskovcový kameň, 
reprezentujúci fragment kométy Halley, 
ktorú pozoroval Štefánik v roku 1910 na 
Tahiti. Pod bielou špicou pomníka, ktorý 
symbolizuje Mont Blanc, na ktorý MRŠ vy-
stúpil 6 krát je bronzová tabuľa s reliéfom 
prvého ministra vojny Československej 
republiky, rúbený z pravej strany vavrí-
novou ratolesťou, symbolizujúcou hrdinu 
a z ľavej strany lipovou ratolesťou, sym-
bolizujúcou českú a slovenskú vzájom-
nosť. Po obvode sa nachádza 12 zlatých 
hviezd, symbolizujúcich Európu a nebes-
ké hviezdy. V spodnej časti je umiestnené 
symbolické krídlo lietadla Caproni CA33, 
v ktorého troskách 4. mája 1919 MRŠ 

Nové artefakty venované pamiatke M. R. Štefánika
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zahynul. Na krídle je uvedený jeho citát 
z roku 1910: „Len cestou vzdelania a vedy 
si môžu Slováci vydobyť svoje miesto vo 
svete a stať sa občanmi Európy“.
* V októbri 2018 oslávili všetky vtedajšie 
lesné správy výročie vzniku republiky vý-

sadbou jubilejných hájov. Liptovský Hrá-
dok volali malou Prahou. V Liptovskom 
Hrádku postavili a 27. októbra 1928 od-
halili M. R. Štefánikovi pamätník s bronzo-
vou bustou. Postavili ho za veľkej slávy 
pod korunami stromov starej lipovej aleje, 
ktorú pomenovali Sady M.R.Štefánika. 
Bustu v roku 1948 odstránili, istý čas bola 
ukrytá pod uhlím. 3. 9. 2019 znovuodhalili 
na pôvodnom meste bustu v nadživotnej 
veľkosti. Podobizeň vytvoril ak. sochár 
Peter Gáspár za 6 mesiacov.
* Socha  M. R. Štefánika v Spišskej Be-
lej 
Umelecký sochár a výtvarník z oravskej 
obce Sihelné, Peter Kolčák  odlieval so-
chu jedinečným, inovatívnym spôsobom 
– z hliníka. 2,3-metrová socha M. R. Šte-
fánika je umiestnená na 1,5-metrovom 
betónovom podstavci so šírkou 85x85 cm. 
Na podstavci je pripevnená mramorová 
doska, ktorá sumarizuje všetky tri dátumy 
osádzania sochy v  Spišskej Belej. Nad 
nimi sa nachádza nápis gen. M. R. Šte-
fánik, slovenský národný bohatier, v troch 
jazykoch – v slovenčine, v nemčine (lebo 

na predchá-
dzajúcu sochu 
z roku 1939 
prispeli aj ne-
meckí obyva-
telia Spišskej 
Belej) a vo 
f rancúzš t ine 
(lebo Francúz-
sko prijalo Šte-
fánika za svoj-
ho občana v 
čase, keď ešte 
neexistovalo 
Českosloven-
sko). Sochu 
slávnostne  od-
halili 31. mája 
2019 vo večer-
ných hodinách.

(K histórii sôch 
v Spišskej Be-
lej sa ešte vrá-
time.)

Dňa 18. novembra 2019 o 14.00 bola pri príležitosti 
odhalenia pamätníka M.R.Štefánika špeciálne vyprave-
ná električka ‘‘Štefánik‘‘ zo stanice Trenčianska Teplá. 
Pozvaní hostia spolu s verejnosťou si počas cesty do 
Teplíc vypočuli výklad o histórii a 110 ročnej prevádz-
ke električky ako svetovým unikátom v dobe, kedy bolo 
zavádzanie elektrifikácie v doprave v prvopočiatkoch. 
Legionári v dobových uniformách stáli na čele zástu-
pu ľudí smerujúcich pred Mestský úrad, kde slávnost-
ný program otvorili Trombitáši Štefánikovci kultúrnym 
vystúpením. Štátna hymna s ďalšími piesňami zazneli 
v podaní vokálnej skupiny VOX. V úvodnom slove pri-
mátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková privítala 
prítomných hostí a vyzdvihla myšlienku, že mesto Tren-
čianske Teplice si uctilo významnú osobnosť M. R. Šte-
fánika tým, že vybudovalo tento pamätník, ktorý bude 
odkazom aj pre budúce generácie. Nasledovali prího-
vory podpredsedu TSK Dr. Jozefa Božika, srbského 
veľvyslanca na Slovensku Momčila Babića a čestného 
predsedu S MRŠ Jána Tataru. V druhej časti príhovorov 
po odznení spevu a poézie sa s myšlienkami o potrebe byť súdržní 
a povyšovať záujmy spoločnosti nad svoje osobné, ako konal aj 
Štefánik, podelila predsedníčka Klubu MRŠ Lucia Škvareninová. 
Žiačka Lilian Rožánková, z miestnej Základnej školy Andreja Ba-
gara porozprávala o histórii budovy Mestského úradu, pred ktorou 
sa nachádza pamätník. Práve pred 120. rokmi tam bola založená 
škola. Za doprovodu trubačov nastal slávnostný okamih odhalenia 
pamätníka Milana Rastislava Štefánika poctený svojou účasťou aj 
poslednej žijúcej rodenej „Štefániková „po Milanovi Rastislavovi, 
jeho praneteri Tamary Dudášovej. Široká verejnosť aj s pozvanými 
hosťami obdivovala dielo akad. sochára Igora Mosného, vyníma-
júce sa na mohutnom žulovom podstavci. Tamara Dudášová pre-
čítala na záver list svojej babičky Albertínky písaný v roku 1921. 

V ňom uvádza nasledovné: „Rozumej ma dobre moje dieťa, všetci 
tu vo svojej vlasti ostanete. Národ Vám bude vďačný a Vy zase 
národu, že meno Vášho brata naveky bude oslávené. Že ten ná-
rod Milanka si tak ctí, aby vždy jeho meno oslávil, bude to pre 
mojich potomkov pekná pamiatka.‘‘ V závere oficiálneho programu 
sa s publikom rozlúčil spevokol hymnickou piesňou, Kto za pravdu 
horí‘‘. Po občerstvení na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach pokračo-
valo premietanie dokumentárneho filmu „Poroba“ za prítomnosti 
autora Pavla Kanisa spojené s besedou. Električka ‘‘Štefánik‘‘ sa 
s ďalšími pasažiermi vrátila v podvečerných hodinách do stanice 
Teplá. Vďaka úsiliu a podpory vedenia kúpeľného mesta v spolu-
práci s miestnym Klubom M. R. Štefánika sa aj Trenčianske Teplice 
môžu pýšiť pamätníkom M.R. Štefánika.

Lucia Škvareninová

Slávnostné odhalenie pamätníka M. R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach
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List osemdesiatnikovi, generálovi
Ing. Svetozárovi Naďovičovi v júli 2019

V á ž e n ý   S v e ť o, nemohol som prísť osobne, ale myslím 
na Teba a na Tvoje významné životné jubileum 80 rokov, ktorého 
si sa dožil 5. júla 2019. Spomínam si na to, ako sme sa spolu prvý 
raz, až symbolicky, stretli zhruba pred troma desaťročiami práve 
na Bradle. Sprevádzal si vtedy svojho svokra Vladimíra Chovana 
a jeho spolubojovníkov z druhého odboja (brata Júliusa, Martina 
Janca, Braňa Tvarožka, Živa Tvarožka, Mira Babiaka a ďalších, 
všetko členov Vysokoškolského strážneho oddielu, ktorí na Štefá-
nikovej mohyle obnovili prísahu vernosti SNP, vloženú do rúk ge-
nerálovi Golianovi). Ani vo sne nás vtedy nenapadlo, že v ďalšom 
období prežijeme spolu mnoho zaujímavého. Najmä roky 1995 - 
2010 boli na činnosť bohaté, či už v Správnej rade Spoločnosti 
MRŠ alebo na zájazdoch našich členov za Štefánikom a legionár-
mi po Európe. Tak sme sa v seniorskom veku navzájom obohaco-
vali a rád na to spomínam. Nebyť mojich problémov zdravotných 
(vážne operácie 2002, 2005 a 2006), bola by naša spolupráca ešte 
akčnejšia a úrovňou vyššia. Som vďačný za tento náš priateľský 
vzťah. Za to, že sme mohli členom SMRŠ slúžiť práve tak, ako 
sme to cítili. To nás utužilo, pričom v kontexte nášho smerovania 
sme našli konsenzus aj u ďalších vzácnych ľudí. Je dôležité, že 
v našich životoch, pokiaľ išlo o „veľké“ veci, tak spôsob myslenia 
a živé hodnoty sme si určovali sami. Nikto nás do nich nenútil, ani 
systémovo zmenená spoločnosť. Naše konanie bolo slobodné, ale 
determinované princípmi humanity a demokracie. Aj preto si velil 
plošnému a bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk, čomu 
pomohol Tvoj ľudský vzťah k Rusom i priateľstvo s posledným so-
vietskym veliteľom Eduardom Vorobjovom. Pre Teba postoj samo-
zrejmý, veď ruský generál a jeho podriadení nemohli za politické 
rozhodnutie zostať dve desaťročia „dočasne“ u nás.

Som hrdý, že v štefánikovskom občianskom združení sme boli 
i stále ostávame obklopení vzácnymi ľudmi. A práve v tom je to ob-
rovské zadosťučinenie, ktoré spolu prežívame, Ty dokonca ako je-
den z „čestných členov“ SMRŠ, ale aj ako duchovne aktívny eme-
ritný vojak „Klubu generálov Armády SR“. Aj keď o ďalších Tvojich 
konkrétnych činoch nepíšem, obsiahnuté sú spätne na stránkach 

spolkového časopisu Bradlo. Tvoje mnohé zásluhy však najlepšie 
potvrdzuje prezidentom udelené štátne vyznamenanie „Rad Ľudo-
víta Štúra“. A tak, priateľu, pri obzretí späť je sa z čoho tešiť a na 
úspechy osobné i spoločné si z pohárika pripiť. Dosiahol si úcty-
hodnú vekovú hranicu, ale nech Ti radosť v kruhu milovanej rodiny 
i medzi kamarátmi, ešte dlho vydrží.

Spod Bradla, v dobrej viere, za vedenie, členstvo i seba
vinšuje Peter Pavel Uhlík

ooo

Blahoželanie k osemdesiatke

Významné životné 
jubileum 80 rokov si  spolu 
s priateľmi pripomenul v 
brezovskom klube SMRŠ  
27. 8. 2019  „čestný 
člen“  Spoločnosti M. 
R. Štefánika  RNDr. 
Vlastimil Kátlovský. 

Pri tejto príležitosti  
chceme zdôrazniť, že 
ako prvý ponovembrový  
primátor Brezovej pod 
Bradlom mal až do 

skončenia mandátu na pleciach nemalé starosti s problémami 
generálnej opravy mohyly na Bradle, ktoré aj s podporou  
Spoločnosti MRŠ, Spolku rodákov MRŠ a Nadácie MRŠ k 
spokojnosti zvládal. Predsedal na kontrolných dňoch  odvedených 
prác, ale i na organizačných zabezpečeniach spomienkových 
slávností na Bradle. V deň 65. výročia odhalenia Štefánikovej 
mohyly, vyslovil sa k neutešenému stavu pamätníka nasledovne: 
„Sľubujem vám, že Mesto ako investor  vyvinie  maximálne  
úsilie  na  úspešné  zvládnutie generálnej opravy Jurkovičovho 
diela, lebo je to naša povinnosť...“, čo sa potom dotiahlo za jeho 
nástupcu Ivana Ďurkoviča. Vlastimil Kátlovský sa spolupodieľal  aj 
na ustálení programového scenára  rodáckych i celoslovenských 

Naši jubilanti
50-ku slávil

 4. 7. Marián Sekerka z Trenčian. Jastrabia
 19. 10. Peter Törvényi z Trenčianskych Teplíc

55-te narodeniny oslávili
 15. 11. Iveta Macková z Košíc
 6. 12. Ivan Eľko z Nitry

60-tich rokov sa dožili
 11. 1. Sidónia Hornáčková z Trnavy
 8. 7. Zuzana Fraštiová zo Starej Turej
 9. 7. Peter Blanárik z Brezovej pod Bradlom
 21. 7. Milan Jadroň z Prievidze
 23. 11. Ján Tancík z Nitry
 6. 12. Zuzana Cmarková z Dudiniec
 29. 12. Svetluša Vadovická z Liptov. Mikuláša

65-te narodeniny si pripomenuli
 21. 1. Alena Valjanová zo Spišskej Novej Vsi
 15. 6. Štefan Köver z Košíc
 14. 7. Jarmila Raganová z Brezovej p.Bradlom
 27. 7. Ľuboš Nikolény z Malých Uheriec
 4. 9. Zdeno Sedláček z Liptovského Mikuláša
 25. 9. Pavol Makovník z Piešťan
 20. 10. Alena Bzdúšková z Brezovej p.Bradlom
 6. 11. Ľubomíra Riečanová z Banskej Bystrice

 7. 11. Vlasta Kaiserová z Brezna
 12. 11. Jolana Opiňárová z Bidoviec
 27. 11. Emília Bučková z Brezna
 2. 12. František Suchánek z Trenčína
 21. 12. Milan Hargaš zo Starej Turej

K 70-ke sme zablahoželali
 4. 11. Magde Kátlovskej z Brezovej p.Bradlom
 14. 11. Janke Thebéryovej zo Senice
 15. 11. Jánovi Tretinovi z Dudiniec

Kytica k 75-im narodeninám patrila
 7. 2. Eleonóre Rakytovej zo Spiš. Novej Vsi
 1. 7. Lýdii Vydarenej z Brezovej pod Bradlom
 23. 7. Anne Longauerovej z Brezna
 26. 7. Stanislavovi Štepkovi z Bratislavy
 12. 8. Milanovi Vančovi z Piešťan
 28.8. Jánovi Viliamovi Miklíkovi z Nitry
 29. 8. Zdenke Šimkovej z Piešťan
1 7. 10. Miroslavovi Papánkovi z Brezovej
  pod Bradlom
 24. 10. Martinovi Michálekovi z Vranova
  nad Topľou
 24. 11. Viere Noskovej z N. Mesta nad Váhom
 1. 12. Jele Sovovej z Trenčína
 20. 12. Irene Mlynárovej z Košíc

80-tich rokov sa dožili
 3. 7. Svetozár Naďovič z Trenč. Stankoviec
 11. 7. Jaroslav Rojko zo StarejTurej
 17. 7. Eva Dekanová z Bratislavy
 17. 6. Oľga Samáková z Trenčína
 29. 7. John Palka, zahr. člen klubu v Prahe
 15. 8. Igor Nitriansky z Trenčianskych Teplíc
 27. 8. Vlastimil Kátlovský z Brezovej
  pod Bradlom
 12. 9. Jindra Martáková zo Starej Turej
 13. 9. Zuzana Černáková zo Starej Turej
 17. 9. Mária Múdra z Prievidze
 6. 12. Zuzana Hanuliaková z Popradu,
  klub Košice

K 85-im narodeninám sme blahoželali
 16. 10. Helene Krausovej z Trenčína
 25. 12. Emílii Gajovej z Liptovského Mikuláša

90-tich rokov sa dožili
 1. 10. Žofia Rybárová z Košíc
 2. 11. Václav Němec z Prahy
 29. 12. Ján Honko z Prievidze
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zhromaždení na Bradle. Počas októbrovej návštevy Alexandra 
Dubčeka  na výročie vzniku ČSR (1991),  predsedovi federálneho 
zhromaždenia  v predstihu  gratuloval  k blížiacej sa sedemdesiat- 
ke.  V roku 1993 v Brezovej privítal  aj prvého demokraticky 
zvoleného slovenského  prezidenta  Michala Kováča, ktorý vtedy 
prijal dekrét čestného člena  SMRŠ. Účastníci druhého odboja mu 
boli vďační za pomoc pri organizovaní dôstojných osláv 50. výročia 
Slovenského národného povstania. Na slávnosti úspešných 
tridsať rokov trvania hádzanej žien, ocenil funkcionárov a hráčky 
verejným uznaním. Rád chodil medzi mladých a keď to bolo 
možné, prihováral sa   v máji k študentom okolitých stredných škôl  
na Bradle.

Vlastimil Kátlovský bol členom organizačného výboru Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, za  jeho pontifikátu 
začala  história „Brezofského jarmeku“, ale aj plynofikácie mesta. 
Ako primátor bol  v Správnej rade „Nadácie MRŠ“ a  pomáhal 
i  „Nadácii Jána Papánka“. Zúčastnil sa uvedenia diplomatovej 
pozostalosti  do Verejnej knižnice mesta New York. Po návrate 
vyzval poslancov mestského zastupiteľstva  k možnosti  uctiť si vo 
svete známeho rodáka postavením pamätníka, čo sa aj neskoršie 
stalo.                                                                                                                                 

Dodnes je náš jubilant verejne angažovaný i  v ďalších 
spoločenských organizáciach, napríklad v Slovenskom zväze 
protifašistických bojovníkov“, či  v občianskej iniciatíve „Osobnosti 
Pod Bradlom“. Patrí mu za všetko verejné poďakovanie.

Peter Pavel Uhlík

ooo

Laudatio Evě Broklové
„Na mém nočním stolku byla pohlednice TGM s holčičkou 

v kroji, kterou jsem měla velmi ráda.“ Touto větou mimo jiné 
vysvětluje letošní jubilantka, docentka Eva Broklová, svůj vztah k 
zakladateli svobodného československého státu.  

Eva Broklová se narodila 6. března 1939 v Praze. Dětství a 
mládí prožila v Praze Selci, v příjemném a kulturně podnětném 
rodinném prostředí. Rodiče ovšem ve výchově nezapomínali ani 
na hodnoty Masarykovy republiky. „V poválečném období měl můj 
otec potřebu seznamovat se blíže s Masarykovými spisy, přičemž 
poznatky předával i mně.“ Po maturitě na jedenáctileté střední 
škole nastoupila na Filosofickou fakultu Karlovy univerzity, kde 
v letech 1956 až 1961 vystudovala obor český jazyk – dějepis. 
Během studia se začala specializovat na moderní české dějiny. 
Mezi vyučujícími, kteří ji významně ovlivnili, je třeba jmenovat tehdy 
začínající odborné asistenty Věru Olivovou a Roberta Kvačka. 
Svojí diplomovou prací o politické krizi v Československu v letech 
1925 až 1926 na sebe upoutala pozornost odborných kruhů jako 
talentovaná mladá historička. 

Krátce po ukončení studií se provdala za svého studijního 
kolegu Lubomíra Brokla. Harmonické manželství bylo požehnáno 
dvěma dcerami.

V letech 1961 až 1969 pracovala v archivně-dokumentačním 
odboru ministerstva zahraničních věcí, kde se zaměřila na 
vydávání edic dokumentů k československo-německým vztahům v 
letech 1918 až 1938, československo-sovětským vztahům v letech 
1945 až 1960 a historii Malé dohody. Uvolnění druhé poloviny 
šedesátých let této práci přálo a Eva Broklová se společně se svým 
manželem zapojila i do činnosti tzv. Mlynářova týmu pro otázky 
politické reformy. Srpnová okupace znamenala konec nadějí na 
demokratizaci Československa a pro manžele Broklovi současně 
znamenala konec vědecké kariéry. Evě Broklové bylo zakázáno 
publikovat a nebylo jí dovoleno ani obhájit disertační práci. Byla 
vyhozena i z ministerstva zahraničí a po čtyřiceti neúspěšných 
pokusech sehnat práci skončila jako redaktorka železničního 
časopisu ve Výzkumném ústavu železničním. 

V období normalizace se plně projevil její spolkový duch, když 
se stala členkou Mozartovy společnosti či Společnosti Boženy 
Němcové. Spolu s manželem udržovala kontakty s disentem, 
připravovala různé historické dokumenty, které byly tajně 
vyváženy do zahraničí, a později se podílela i na distribuci a tvorbě 
samizdatových periodik, jakými byly Lidové noviny či Historické 
listy.

Sametová revoluce opět umožnila Evě Broklové vrátit se 

do vědeckého světa. Dlouhá léta učila na několika českých 
univerzitách, ale především v únoru 1996 nastoupila do Masarykova 
ústavu Akademie věd České republiky, kde v letech 1998 až 2002 
působila jako ředitelka, poté zástupkyně ředitele. Ve svých studiích 
se zaměřila především na politický systém první republiky (knihy 
Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918–1938 
a Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. 
G. Masaryka), popřípadě na československo-německé vztahy 
(Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 
1918–1938) a v pozdějších letech též na agrární stranu. Její zatím 
poslední knihou je obsáhlý životopis Antonína Švehly z roku 2017.

V polovině devadesátých let vstupuje do Masarykovy 
společnosti, kde se od samých počátků podílí na její činnosti i 
programovém vedení. V roce 2009 je pak zvolená předsedkyní a 
v této funkci oslavila i na valném shromáždění v březnu 2019 své 
80. narozeniny. Význam Masarykovy společnosti vidí především 
v osvětě. „Záměrem naší činnosti by mělo být zvýšení znalostí o 
demokracii a občanské společnosti.“

Mimoto stále přispívá k veřejným diskusím ohledně pokusů 
měnit ústavu, volební sytém a podobně. Vždy poukazuje na to, že 
„české společnosti chybí širší demokratické povědomí a vzdělání, 
které by tvořilo pevný základ k rozpoznávání hodnot, tvořících 
pevné demokratické společnosti, zejména její orientace. Souvisí 
to patrně s nedostačujícím vzděláním v době okupace a čtyřmi 
desetiletími vlády jedné strany.“

Dovolte mi tímto ještě jednou vzdát paní docentce dík za její 
obětavou práci ve prospěch české společnosti, za její ochotu 
neúnavně bojovat za masarykovské ideály a v neposlední řadě 
za její milý a přátelský vztah k nám, mladším členům Masarykovy 
společnosti. Do dalších let bych jí za všechny rád popřál zejména 
pevné zdraví a dost vitality k další účasti na spolkovém životu.

Jiří Riedl
ooo

Nedožitá osemdesiatka Gabriely Vránovej (1939-2018)

Po návrate z nemeckého Saska, počas viacdenného pobytu v 
Prahe, sme sa na Vinohradskom cintoríne 22. júla 2019 poklonili 
pamiatke  Mgr. Gabriely Vránovej. Zosnulá herečka za života 
mnohokrát navštívila Starú Turú.  Dovolenku trávievala v dome 
pani Mileny Rozsypalovej, „čestnej členky“ Spoločnosti M. R. 
Štefánika, s ktorej dcérou Zorou Šecovou, pôsobila začiatkom 
kariéry  v ostravskom divadle. 

Po položení kvetov na  hrob umelkyne k jej nedožitým 
osemdesiatym narodeninám (27.7. 2019), prihovoril sa k 
prítomným priateľ zvečnelej herečky Mgr. Peter Uhlík. Porozprával 
o ich stretnutí  na Pražskom hrade (8.7.1992), a to počas slávnosti 
udeľovania „Radu M. R. Štefánika“  účastníkovi  protinacistického 
odboja  Jánovi Ambrušovi a in memoriam Milošovi Uhrovi, Jozefovi 
Gabčíkovi, Jozefovi Kristínovi, Ottovi Smikovi a ďalším. Hovoril 
o spoločnom pôsobení s pani Vránovou v „Česko-slovenskom 
duchovnom parlamente“, ktorý vznikol po výzve Jiřího Suchého v 
roku 1992. Zaspomínal na  dovolenky pani Gabriely v Starej Turej, 
na ich rozhovory u pani Rozsypalovej v rodnom wallovskom dome, 
na vychádzky do podjavorinského okolia a na Bradlo (1993). 
Spolu boli aj na slávnosti odhalenia Štefánikovej sochy v Prahe 
(1994). Bizarnou bola v tom istom roku ich spoločná návšteva  
novomestského gymnázia, Uhlíkovej „alma mater“. V  nej za prvej 
republiky učil „Gábin“ otec, Moravan Jaroslav Vrána a  v Meste 
sa narodila slovenskej mame Márii budúca herečka. Nadaná 
umelkyňa svoju bezchybnú slovenčinu a recitačné umenie, 
predviedla učiteľom a žiakom aj  v brezovskom „Národnom 
dome Štefánikovom“, a to hodinovým recitálom z básní  Ľudmily 
Podjavorinskej v roku 1997; podobný program z diel českých a 
slovenských majstrov, ako aj z tvorby vlastnej i otcovej, pripravila v 
„Múzeu T. G. Masaryka“  účastníkom nášho zájazdu  do Lán už v 
novom storočí a tisícročí. K zážitku patrila i naša návšteva  hry vo 
Vinohradskom divadle (2007), kde vyše štyridsať rokov účinkovala.

Gabi Vránová – ukončil svoj príhovor Peter Uhlík – bola 
úprimnou priateľkou členov Spoločnosti MRŠ a propagátorkou ich 
činnosti. Patrí jej za to naša vďaka.

Česť jej pamiatke!
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 31.1. nedožité 100. výročie narodenia Antonína Suma
 23.9. 10. výročia úmrtia  Antona Zigu
 2.11. 20. výročie úmrtia Milana Antala
 12.11. nedožité  95-te narodeniny Adouina Dollfusa

     Spomíname
a pripomíname si

Rozlúčili sme sa…

*  vo veku 74 rokov zomrel 29. 7. 2019 syn legendárneho 
Jána Goliana Ivan Golian,

* 25. 11. 2019 zomrel MUDr. František Lovrant z Prahy. 

ODIŠLI Z NAŠICH 
RADOV

                     Ján Kyščiak
iniciátor myšlienky plastiky generála M.R.Štefánika

v Piešťanoch

Mgr. Ján Kyščiak rodák z Košarísk-Priepasného sa narodil 12. 
apríla 1936. Prvé roky v  škole absolvoval v  rodnej obci. Po pre-
sťahovaní rodiny do Nových Košarísk v roku 1945 v štúdiách po-
kračoval na Strednej priemyselnej škole v Bratislave. Sťahovanie 
pokračovalo, keď sa oženil do Piešťan v roku 1962. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského, ako odborný 
učiteľ a neskôr i stredoškolský učiteľ, pôsobil od v roku 1982. Na 
Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Piešťanoch pracoval 
38 rokov. Často si spomínal na svojich bývalých žiakov a študen-
tov, s ktorými prežil veľa rokov svojho života. Bol tichým, skrom-
ným, vzorným učiteľom. Dlhé roky pracoval v Spoločnosti M. R. 
Štefánika, pravidelne sa zúčastňoval májových spomienkových 
osláv na mohyle M. R. Štefánika, napísal veľa príspevkov do ča-
sopisu Dobrý prameň v  Dunajskej Lužnej. Verejne vystúpil nie-
koľkokrát na zasadnutí Klubu s myšlienkou postaviť sochu M. R. 
Štefánika: „Mám sen, že raz tento náš velikán bude mať sochu aj 
v našom meste ako má v mnohých dedinkách a mestách Sloven-
ska, aby naša mládež vedela, v kom má hľadať vzor.“ Dlhé roky 
sa nedarilo túto jeho myšlienku naplniť, ale nakoniec sa realizácie 
plastiky dočkal. Zomrel 18. marca 2019 v Piešťanoch.

Pavol Masaryk

Dr. Miloš Kovačka (1940-2019)

 V pondelok 12. augusta 2019,  po kresťanskom obrade v evan-
jelickom kostole, bol na Národnom cintoríne       v Martine pocho-
vaný  bývalý riaditeľ Národného bibliografi ckého ústavu Sloven-
skej národnej knižnice, historik, literát, vysokoškolský pedagóg  
Dr. Miloš Kovačka. Bol to šľachetný človek živej kresťanskej viery 
a významný intelektuál ECAV, ale aj veľký sympatizant Spoloč-
nosti M. R. Štefánika.   

 Ako ctiteľ generála  M. R. Štefánika  zavítal viackrát do jeho 
rodného kraja. Pamätnými ostali  dve návštevy: jedna spolu  s 
členmi martinského „Klubu priateľov TGM a MRŠ“ do Košarísk, 
Brezovej a na Bradlo, druhá na pozvanie brezovskej mestskej 
knižnice, kde k stému výročiu narodenia prednášal o svojom pred-
chodcovi v Slo- venskej národnej knižnici Jánovi Štefánikovi, bre-
zovskom rodákovi. Ako odborník a nenapodobniteľný rétor, zaujal 
všetkých prítomných poslucháčov.

Aj členovia celoslovenskej Spoločnosti MRŠ zažili s pánom do-
centom Kovačkom viac zájazdov po Európe, venovaných prvému i 
druhému odboju a určite nezabudnú  na  jeho  kultivované prího-
vory k témam ciest. Tá posledná  spomienka ostáva v pamäti čle-
nov brezovského klubu SMRŠ z vlaňajšej  návštevy Turca, ktorým  
urobil  odborne nealternatívneho  sprievodcu po Národnom cinto-
ríne v Martine. Tam sa, podľa neho „radosť splieta s červom červa 
a Boha chvália anjeli...“ Počas rozlúčky s nami, pri bráne cintorína, 
na pamiatku zosnulých dejateľov zdôraznil:  „Kto vo svojom srdci 
objaví božský dar lásky a dokáže ňou obohatiť svoj čas na zemi, 
pomôže zlo obrátiť na dobro.“

Česť jeho pamiatke!
Peter Uhlík

Vážení čitatelia BRADLA, členovia Spoločnos-
ti M. R. Štefánika, naši sympatizanti, priatelia.

Rok sa už s rokom stretol a pred nami sú ďalšie 
hodiny, dni, týždne a mesiace roku 2020. Ob-

vyklé je želať do nasledujúcich dní všetko dobré: pevné 
zdravie, pohodu i spokojnosť, šťastie a lásku.Ja som 
sa však rozhodla spolu s týmto želaním, ktoré mys-
lím naozaj úprimne odcitovať aj slová nami mnohými 
uznávaného a vzácneho človeka, nášho čestného čle-
na, maestra Ladislava Chudíka, ktoré uverejnil ča-
sopis Šarm č. 51-52 v roku 2011:“ Prosím Vás, chcite 
žiť lepší život! Chcite žiť na úrovni, ale nielen fi nanč-
nej. Snažte sa byť užitoční pre druhých a  v  prvom 
rade pre svoje rodiny. Ja si celý život v sebe nesiem, 
že nemôžem žiť nadarmo. To je odkaz nášho velikána 
Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa ma cez otca 
dotkol. Bol to skutočne veľký Slovák. A toto je jeden 
z jeho najdôležitejších odkazov – nežiť nadarmo, ale 
žiť pre úžitok druhých, viete? To znamená starať sa 
nielen o  seba, ale aj o  rodinu. Rodinu musíte držať 
a chrániť. Ak chránite svoju rodinu, chránite aj ostat-
ných, ku ktorým národne patríte. Tomuto sme mali 
byť blízki vždy, najmä od zrodu Slovenskej republiky. 
A buďme aj blízko Čechom. Je jedno, ako a čo si roz-
deľujeme a čo si pri tom ešte rozprávame. Podstatné 
je, že si budeme blízki. Možno nám navzájom, obom 
samostatným štátom pomôže práve dávna hodnota 
priateľstiev a pút českých a slovenských ľudí.“

Za redakciu Bradla Mária Gallová

Česť ich pamiatke, česť ich
statočnému a pracovitému životu!
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DOPISOVATEĽOM BRADLA

•	 	Termín	uzávierky		príspevkov	do	
č.	79	je	15.	mája	2020.

•	 Fotografie	 posielajte	 v	 originál-
nej	veľkosti	ako	boli	nafotené

	 –	nezmenšujte	ich!
•	 Texty	 neupravujte	 do	 viacerých	

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

Ďakujeme

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

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

roku.)

O Z N A M
Zájazd SRBSKO - VOJVODINA

Termín: 12. – 15. 6. 2020
Poznávací zájazd do Vojvodiny je 

spojený s účasťou na folklórnom fes-
tivale „Tancuj, tancuj“ v Hložanoch.

Navštívime zaujímavé miesta 
v oblasti Vojvodiny ako je Báč, 

Báčska Palanka, Čelarevo, Hložany, 
Kovačica, Padina, v programe je aj 

prehliadka mesta Illok (Chorvátsko) 
a Székesfehérvár (Maďarsko). 

Prihlásiť sa možno najneskôr
do 10. 3. 2020 na adresu:

Daniela Valová, tel. 0911 856 513 
alebo na mailovej adrese:

dn.valova@gmail.com




