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                          Trenčiansky samosprávny kraj 
                         Tlačová správa     
        

     
Trenčín, 20. júl 2015 
Oslavy narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika verejnosti predstavia aj 
leteckú bundu, v ktorej havaroval 
 
V rodisku generála Milana Rastislava Štefánika si v sobotu 25. júla 2015 pripomenú 
135. výročie narodenia jedného z našich najväčších diplomatov, vynikajúceho stratéga, 
astronóma či vedca. Návštevníci si budú môcť vypočuť spomienky generálovej pranetere 
a na vlastné oči si prezrieť leteckú bundu, v ktorej ukončil svoju životnú púť. Podujatie 
začína o 13.00 h slávnostným aktom položenia vencov a kytíc k buste M. R. 
Štefánika pred jeho rodným domom v obci Košariská.  
 
Oslavy budú od 14.00 h pokračovať programom v evanjelickom kostole. V rámci Osudov 
pozostalosti M. R. Štefánika odznie prednáška PhDr. Evy Králikovej, spoluautorky 
expozície Múzea M. R. Štefánika a spomienky Tamary Dudášovej, pranetere M. R. 
Štefánika. V krátkom 10-minútovom dokumente sa účastníci tejto časti osláv dozvedia 
základné informácie o odbornom ošetrení leteckej bundy M. R. Štefánika, ktorým bude 
súčasne slávnostne otvorená reinštalovaná expozícia múzea M. R. Štefánika. V závere 
programu Nadácia M. R. Štefánika predstaví výstavu Roky obetí bojov a nádejí (1914 – 
1920), nainštalovanú a voľne prístupnú na nádvorí múzea. 
 
Ďalšia časť programu sa o 16.00 h presunie na lúku pred múzeom, na ktorej divákov 
čakajú dynamické ukážky zo života a bojov Československých légii nazvaných Veľká 
vojna – príbeh legionára. O 18.00 h je pre účastníkov osláv v evanjelickom kostole 
pripravené umelecké pásmo o živote a diele gen. Milana Rastislava Štefánika pod 
názvom Tu orlom z hniezda vyletel... V programe sa okrem iných účinkujúcich 
predstaví spevácky zbor Cantilena pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa a jedinečné 
hudobné zoskupenie detí a mládeže Zvonkohra Košariská-Priepasné pod vedením 
dirigenta Vladimíra Húsku.   
 
V závere osláv 135. výročia narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika si budú môcť 
účastníci pozrieť 1. časť  štvordielneho dokumentárneho filmu Pavla Kanisa – Poroba, 
ktorý bude odprezentovaný v rámci filmového večera v evanjelickom kostole o 21.00 
h.  
 
Účastníci slávností môžu zároveň od 15.00 h využiť bezplatné vstupy do reinštalovanej 
expozície múzea, v ktorom budú mať možnosť vidieť málo známe a veľmi zaujímavé 
osobné predmety z pozostalosti M. R. Štefánika. Medzi nimi návštevník nájde napr. 
Štefánikovu leteckú bundu, ktorú mal oblečenú v čase havárie lietadla, osobný kožený 
kufrík s jeho iniciálami, predmety cudzokrajnej etnografie, ktoré si ako vášnivý zberateľ 
priniesol z ciest po svete, ale i krásne a veľmi zaujímavé myšlienky a citáty tohto veľkého 
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človeka. Počas celého podujatia si môžu návštevníci prezrieť aj statické ukážky zo života 
legionárov na lúke pred múzeom a ochutnať legionársky guláš. 
 
Podujatie organizuje Obec Košariská, Ministerstvo obrany SR, Nadácia Milana 
Rastislava Štefánika, Slovenské národné múzeum, Cirkevný zbor ECAV Košariská-
Priepasné, Jednota Československej obce legionárskej a občianske združenie Živá 
Ratolesť. Oslavy finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj, Ministerstvo 
obrany SR, Poštová banka a SVM ČR Valtice, ďalší sponzori podujatia Angus Farma 
Košariská a penzión Holotéch víška. 
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 

mailto:veronika.rezakova@tsk.sk

