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Telesná výchova a šport 

 
V Prievidzi sa uskutočnili dňa 7. januára 2007 majstrovstvá 

Slovenska v cyklokrose na rok 2007. Vlaňajšie prvenstvo ne-
obhájil Milan Barényi, novým šampiónom sa stal Maroš Ko-

váč z Dukly Trenčín časom 1:09,24. „Hneď v prvom kole, 

keď som testoval trať, som spadol a myslel som si, ţe je po 
nádejach, lebo tieto majstrovstvá som chcel vyhrať. Našťastie 

stratu som hneď dohnal a potom som uţ išiel svojím tempom 
na prvom mieste aţ do cieľa. Musím však uznať, ţe preteky 

boli náročné vzhľadom na blatistý terén, ale cítil som sa vo 

forme a tak mi bolo v podstate jedno, či je trať zmrznutá alebo 
blatistá. Na svetovom šampionáte v Belgicku by som si rád 

zlepšil svoje vlaňajšie 26. miesto a skončil v prvej dvad-
siatke,“ povedal v cieli Kováč. Kvality víťaza uznal aj vlaňajší 

šampión Barényi : „Hoci pre ochorenia som nemal veľa na-
trénované, Kováčovi v tejto forme by som aj tak ťaţko do-

kázal vzdorovať. Momentálne je titul v správnych rukách.“ 

Reprezentačný tréner Róbert Glajza určil nomináciu na 
majstrovstvá sveta, ktoré budú o dva týţdne v Belgicku : „V 

kategórii muţov elite budú Slovensko reprezentovať Maroš 
Kováč, Milan Barényi, Václav Metlička (Plzeň) a ja a v mlá-

deţníckych kategóriach Gavenda, Šimora a Fagan, obaja zo 

ŢP Šport Podbrezová.“ Celkové poradie :  

1. Maroš Kováč (Dukla Trenčín) 1:09:24,  

2. Milan Barényi 1:10:54,  
3. Róbert Glajza 1:13:26 (ŢP Šport Podbrezová),  

4. Róbert Gavenda (Uerotti, Tal.) -1 kolo,  

5. Róbert Bachratý (Dukla Trenčín) -1 kolo,  
6. Štefan Gajdošík (ŢP Šport Podbrezová) -1 kolo,  

7. Branislav Zachar (Dukla Trenčín) - 2 kolá,  
8. Roman Broniš (Dukla Trenčín) - 2 kolá.  
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Treba podotknúť, ţe Róbert Gavenda, Róbert Bachratý 

a Branislav Zachar sú pretekármi do 23 rokov. 

Trenčianske noviny 10.01.2007 
Pomocná evidencia 10/2/06 

 
Riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Dušan Lobotka a Tomáš Filadelfi z 1.FBC Trenčín odo-

vzdali ceny najlepším hráčom florbalového turnaja stredných 
škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja Canadien Cup, 

ktorý sa uskutočnil v Trenčíne. Z kaţdého druţstva, hra-
júceho finálovú skupinu organizátori vyhodnotili najskôr naj-

lepších hráčov. Z Gymnázia Ľ. Štúra – Gabriela Meszároša, 

Piaristického gymnázia Gabriela Tanušku, Obchodnej aka-
démie – Dominika Podmanického a Strednej priemyselnej 

školy strojníckej Romana Cíbika. Neskôr odmenili najlepších 
jednotlivcom celého turnaja. Za najlepšieho bol vyhodnotený 

Jakub Gašparovič, za najlepšieho strelca bol vyhodnotený 

opäť Jakub Gašparovič a za najlepšieho brankára bol vy-
hodnotený Ján Krajča. Odmeneným boli   odovzdané vecné 

ceny a diplomy. 
Vlastné poznámky 

 

V slovinskom Trbovlje sa konal v závere minulého roka 34. 
ročník Európskeho pohára v karate mlá-

deţe, dorastu, juniorov, seniorov a ve-
teránov. Vyše 800 pretekárov z 11 štátov 

štartovalo v Polaj sport hall. V bojoch o 

víťazstvo nechýbali ani karatisti z klubu 
Laugaricio Trenčín. Vzácne striebro v 

kategórii 16-17 ročných do 65 kg vy-
bojoval po náročných zápasoch s pre-

tekármi Macedónska, Francúzska, Chor-

vátska a domáceho Slovinska Marek 
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Kulík. 

Info Trenčín 25.01.2007 

Pomocná evidencia 21/1/07 
 

V dňoch 14. a 21. januára 2007 sa v telocvični Stredného 
odborného učilišťa ţelezničného v Trenčíne sa konal uţ  ju-

bilejný 10. ročník súťaţe „Stretko liga“, ktorého sa zú-

častňujú mladí ľudia, navštevujúci niektoré z kresťanských 
spoločenstiev, pôsobiacich v Trenčíne a jeho okolí. Muţskému 

osadenstvu sa pred desiatimi rokmi a po niekoľkých nevy-
darených pokusoch podarilo zorganizovať vytúţený pre-

miérový ročník. O putovný pohár zápolilo 8 kolektívov. Hralo 

sa systémom kaţdý s kaţdým a vzhľadom na časové a 
priestorové obmedzenia trval jeden zápas 10 minút. Liga nie je 

vekovo obmedzená. Najmladším hráčom tohto ročníka bol  
10-ročný Samko Lezo, najstarším 52-ročný Peter Škro-

vánek. Zaujímavosťou bola i účasť kňazov. Aktívne sa do 

zápasov zapojili traja a v hľadisku v úlohe divákov a poradcov 
sedeli ďalší dvaja. Pre nás všetkých bolo stretanie sa s kňazmi 

na takejto neutrálnej pôde cennou skúsenosťou. O búrlivú 
divácku kulisu sa postarali aj manţelky s deťmi, ktoré prišli 

povzbudiť svojich favoritov. íťazom jubilejného ročníka sa po 

prvý raz stalo druţstvo z Orechového, absentujúce len v 
prvom ročníku. Od vtedy sa pravidelne umiestňovalo len na 

niţších medailových pozíciách. Smolu sa chalanom podarilo 
pretrhnúť aţ v tomto roku a konečne si mohli odniesť putovný 

pohár. 

Trenčianske noviny 31.01.2007 
Pomocná evidencia 32/1/07 

 
V historickej sále Čierneho orla v Prešove vyhlásili 

výsledky premiérového ročníka ankety Bedmintonista a Bed-

mintonistka za rok 2006. Prvenstvá v ankete získali Michal 
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Matejka a Zuzana Orlovská. V čase vyhlasovania výsledkov 

bol prvým Slovákom, ktorý sa dostal do svetovej stovky 

v dvojhre na turnaji v iránskom Isfaháne, a tak prestíţnu cenu 
prevzal jeho otec Dušan. Dvadsaťpäťročný Trenčan Michal 

Matejka má za sebou veľmi úspešnejší rok. Okrem zaují-
mavých výsledkov v dvojhre bol spolu s Evou Sládekovou aj 

v prvej svetovej päťdesiatke v mixe. Na majstrovstvách sveta 

v badmintone v kategórii jednotlivcov sa mu ako prvému 
Slovákovi podarilo postúpiť vo dvojhre do 2. kola. Na jeho 

dosiahnutom športovom ocenení majú športové úspechy : 

 postup vo svetovom rebríčku zo 170. miesta na 98. miesto; 

 na turnaji v Madride skončil na 17. mieste; 

 na turnaji v Soluni  
Vlastné poznámky 

 

Toľko očakávaný turnaj Trenčín Cup 2007 sa definitívne 
zapísal do histórie prípravky chlapcov AS Trenčín 97 v 

nedeľu 4. februára 
2007 keď v podve-

čer boli vyhlásené 

definitívne výsled-
ky celého turnaja. 

Kvalitne obsadený 
turnaj s mnoţstvom 

kvalitných zápasov 

bol určite úspechom 
všetkých tých, ktorí 

prispeli k príprave a 
bezchybnému prie-

behu turnaja. Všetkým patrilo jedno veľké poďakovanie. Po-

ďakovať sa treba i Mestu Trenčín, bez ktorého podpory by sa 
tento turnaj určite nemohol uskutočniť. Mesto Trenčín zas-

tupoval pri odovzdávaní cien najlepším druţstvám a jed-
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notlivcom nový prednosta mestského úradu Ing. František 

Sádecký. Okrem neho ocenenia odovzdávali aj bývalí či 

súčasní hráči AS Trenčína Martin Fabuš, Ondrej Šmelko a 
Roman Hodál. Táto nedeľa sa stala sviatkom mládeţníckeho 

futbalu v Trenčíne. Tohoto turnaja sa zúčastnilo osem druţ-
stiev – AS Trenčín „A“, AS Trenčín „B“, MŠK Ţilina, Slovan 

Bratislava, Spartak Trnava, ZTS Dubnica, FC Brno a 1. FC 

Slovácko. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým, čo znamená, 
ţe kaţdé druţstvo odohralo sedem veľmi kvalitných zápasov. 

Čo sa týka dvoch trenčianskych druţstiev, tak ako tréneri 
očakávali aj diváci, ţe sa konečne podarí domácim hráčom 

vyhrať aj pred domácim publikom. Tejto skutočnosti bol pris-

pôsobený aj tréningový proces počas posledných dvoch 
týţdňov. Od „A“ 

druţstva sa jed-
noznačne očaká-

valo medailové 

umiestnenie a od 
„B“ druţstva sa 

očakávalo, ţe sa 
svojich silnej-

ších súperov nez-

ľaknú a potrápia 
ich. A výsledok ? 

Obaja tréneri 
konštatovali, ţe obe druţstvá naplnili ich predstavy do bodky. 

AS Trenčín „A“ obsadilo s bilanciou 5 víťazstiev a 2 prehier 

konečné tretie miesto s jednobodovou stratou na víťaza. O 
kvalite a vyrovnanosti druţstiev i celého turnaja svedčí fakt, 

ţe rozdiel medzi prvým a piatym druţstvom boli len 3 body. 
Hráči podali veľmi dobré vyrovnané výkony a dôleţité bolo, 

ţe hrali ako tím. Paradoxne svoj najlepší zápas na turnaji 

prehrali s neskorším víťazom celého turnaja druţstvom MŠK 
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Ţilina 1:2. Tak ako všetky druţstvá, ani naši chalani sa 

nevyhli zaváhaniu. V zápase s druţstvom Slovácka totálne 

„vybuchli“ či uţ v defenzívnej alebo ofenzívnej činnosti. 
Jednoznačne im chýbala agresivita pri napádaní a tlak na 

súpera, všetko to čo ich zdobilo v ostatných zápasoch. V 
celkovom hodnotení však určite zanechali veľmi dobrý dojem,  

o čom potvrdzujú i pozvánky súperov na prípravné zápasy 

alebo turnaje. Čo sa týka „B“ druţstva, i ono zahralo veľmi 
dobre, dokonca v niektorých zápasoch dokonca veľmi milo 

prekvapili. Vyrovnané zápasy odohrali s druţstvami FC Brno, 
ZTS Dubnica i so Slovanom Bratislava, kde pri troške stre-

leckého šťastia mohli zápas aj vyhrať. Určite neboli na turnaji 

do počtu a boli dôstojným súperom pre všetky ostatné druţ-
stvá, čo je potešiteľný fakt, pretoţe moţno do budúcnosti rátať 

s minimálne 20 hráčmi, ktorí budú schopní hrať a bojovať o 
víťazstvá s kýmkoľvek. Takţe na záver môţeme povedať, ţe 

turnaj sa vydaril nielen po organizačnej, ale i po výsledkovej 

stránky. Uţ dnes sa organizátori tešia na letnú podobu tohto 
turnaja.  

www.AS 97 
 

Učitelia telesnej výchovy Roman Bakoš a Igor Schle-

zinger pre svojich 
ţiakov navštevujú-

cich Základnej ško-
ly Trenčín, Na do-

linách pripravili 24 

hodinový futbalový 
nonstop maratón. 

Začiatok ,,dvadsať-
štyri hodinovky“ 

bol v prvý januáro-

vý piatok presne 

http://www.as/
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o 15,
00 

h. Obstaral ho slávnostný výkop riaditeľky školy Mgr. 

Evy Masácovej. Od toho momentu sa začal nekompromisný 

boj s časom a hlavne s fyzickými silami, ktorý sa rozhodli 
absolvovať chlapci z futbalových tried  9. C a 8. C. Úvod bol 

veľmi svieţi, ale s pribúdajúcim časom odchádzala kondícia a 
sily. Hrali štyri muţstvá, ktoré sa striedali po 20 minútových 

intervaloch cez deň a v nočných hodinách po jednej hodine. 

Počas celej akcie bolo veľmi dôleţité dodrţiavať pitný reţim a 
doplňovať energiu vhodnou stravou. Toto všetko mala pod 

kontrolou zdravotníčka Edita Fraňová. Dôleţitou morálnou 
podporou bola aj návšteva rodičov, učiteľov, kamarátov a 

spoluţiakov, ktorí veľkou mierou prispeli k oţiveniu samot-

ných hráčov. Svetlým momentom bola aj nočná návšteva uči-
teľky Jany Tilandyovej, ktorá nielenţe prišla povzbudiť, ale 

si zahrala 20 minút a dokonca vsietila 1 gól. Zahanbiť sa 
nedali ani učitelia, I. Sglezinger trafil sieť 59-krát a R. Bakoš 

strelil 53 gólov. 

Konečný výsledok : 9. C - 8. C 765:678. 
Najlepší strelec :  Jaroslav Horčičák  119 gólov. 

Účastníci :  

 9.C trieda - Anton Fraňo (39 gólov), Jakub Agafon (58),  

Filip Bretschneider (25), Samuel Štefánik (112), Jakub 
Hrnčár (71), Matej Mikuš (51), Jaroslav Horčičák (119), 

Peter Kozic (33), Róbert Gešnábel (68), Juraj Tulpík (64), 

Peter Mego (61), Ján Hradský (51).   

 8.C trieda - Martin Benčík (62), Michal Súdny (74), Juraj 
Michalec (74), Jakub Ilenčík (16), Rastislav Dvorský (71), 

Patrik Škvarka (42), Tomáš Malec (49), Eduard Klačman 

(38), Filip Jánsky (60), Rastislav Getta (71), Róbert 
Kováčik (49).                 

Po hromadnom hlasitom odpočítavaní posledných 10 se-
kúnd bola ,,dvadsaťštyri hodinovka“ odtrúbená v sobotu 

o 15,
00

 h. Po ukončení boli všetci unavení, zničení, ale zároveň 
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šťastní, ţe to dokázali. Hráči si zaslúţia obrovskú pochvalu a 

samozrejme, ţe aj sponzori, vďaka ktorým sa mohlo toto 

podujatie uskutočniť.                   
Info Trenčín 08.02.2007 

 
Na halových majstrovstvách Slovenska v ľahkej atletike 

v kategórii dorastu v Bratislave dňa 9. februára 2007 získali 

majstrovské tituly aj reprezentanti mesta Trenčín : 
- hod guľou – Matúš Olej, Slávia Športová škola Trenčín 

výkonom 16,19 m; 

- beh na 800 metrov – Viktória Kotoučková, Slávia 
Športová škola Trenčín výkonom 2:25,72 min. 

- beh na 1500metrov – Monika Mišínová, Slávia Športová 

škola Trenčín výkonom 5:06,05 min. 
tn.mesto.sk 09.02.2007 

 
Dňa 16. februára 2007 Osemročné športové gymnázium 

v Trenčíne vyhlásilo víťaza ankety o najlepšieho športovca 

školy. Podľa očakávania sa ním stal opäť cyklista Róbert 

Gavenda, ktorý v roku 2006 pridal k svojmu titulu majstra 

Európy za rok 2005 pridal víťazstvo vo svetovom pohári  
a druhé miesto na majstrovstvách sveta v cyklokrose. Podiel 

na úspechu majú tréneri Stanislav Ďurikovič a Juraj Gavenda. 

Na druhom mieste sa umiestnil triatlonista Martin Hubáček, 
ktorý si na svoje konto športových úspechov zapísal – 5. mies-

to v štafete a 13. miesto v jednotlivcoch duatlonu majstrov-
stiev Európy juniorov v Taliansku, 34. miesto v jednotlivcoch 

triatlonu majstrovstiev Európy juniorov vo Francúzsku, 14. 

miesto v štafete majstrovstiev Európy juniorov v Chorvátsku, 
1. miesto v jednotlivcoch a v druţstvách kvadriatlonu v Če-

chách. Podiel na jeho úspechu má tréner Mgr. Karol Mo-
ravčík. Tretie miesto v poradí získal kanoista Lukáš Likav-

čan, zverenec trénera Mgr. Jaroslava Ziga za 6. miesto v C4 
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500 metrov na majstrovstvách Európy juniorov v Grécku. Na 

ďalších miestach bez určenia poradia, skončili :   

 plavkyňa Lívia Bizupová,  

 hádzanárky Ivana Trochtová, Eva Podhradská, Zuzana 

Ţideková, ktoré ako členky druţstva SR do 18 rokov na 

Majstrovstvách Európy vo Švédsku získali 12. miesto;  

 hokejisti Juraj Mikuš. a Ondrej Mikula, ktorí ako členo-

via druţstva Slovenskej republiky do 18 rokov Majstrov-
stvách sveta vo Švédsku získali 7. miesto;  

 hokejisti Andrej Sekera a Vladimír Kováč, ktorí ako čle-
novia druţstva Slovenskej republiky do 20 rokov na Maj-

strovstvách sveta do 20 rokov v Kanade získali 8. miesto; 

 kanoista Lukáš Lengvarský získal 9. miesto v K2 na 1000 
metrov na majstrovstvách Európy juniorov v Grécku; 

 vzpierač Michal Pokusa získal 7. miesto v dvojboji na maj-

strovstvách Európy juniorov v Taliansku; 

 plavec Marián Tomaník získal 12. miesto v disciplíne 50 

metrov znak a 13. miesto v disciplíne 100 metrov znak na 
majstrovstvách Európy juniorov v Španielsku; 

 volejbalisti Michal Hruška, Jakub Musil a Lukáš Diviš, 
ktorí ako členovia druţstva Slovenskej republiky juniorov 

získali 8. miesto na majstrovstvách Európy juniorov 
v Rusku. 

Pomocná evidencia 74/1/07 

 
V piatok 16. februára 2007 sa v kine Hviezda uskutočnil 

večer s horolezcom Gabom Čmárikom. Slovenský horole-
zecký reprezentant priniesol priaznivcom lezectva, horskej 

turistiky a priateľom nový film, ktorý krátko pred celosloven-

skou premiérou práve v Trenčíne dokončil kameraman Paľo 

Pekarčík. Film mapoval vlaňajší dvojmesačný pobyt dvoch 

slovenských špičkových horolezcov Gaba Čmárika a Doda 
Kopolda v Karakorame – Pakistan, počas ktorého zdolali stenu 
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Uli Biaho (stará sliepka) alpských štýlom a ďalšie dva štíty. 

Bol to uţ druhý film trojice Čmárik, Kopold a Pekarčík. 

Prvým bol film z výstupu na Veľké Trango. „Nový film je iný, 
ako z Tranga, ktorý Paľo robil ako súbor osobných výpovedí. 

Tento nový film je jedinečný v tom, ţe priniesol cenný 
dokumentačný materiál z výstupu alpským štýlom. Takto 

zdokumentovaných je minimálne mnoţstvo výstupov alpským 

štýlom. V základnom tábore nakrúcal Paľo, ale v stene sme 
mali malú kameru a filmovali sme sa tam navzájom,“ vysve-

tľuje Gabo. Preplnenému hľadisku kina Hviezda najskôr 
pripravil prezentáciu fotografií z doterajších výprav do 

Pakistanu či Patagónie, ku ktorým pridal sprievodný komen-

tár. Potom prišiel rad aj na 58-minútový záznam. „Film 
zostrihal Paľo z 25-hodinového filmového materiálu,“ skon-

štatoval Čmárik, ktorý si chce kameru uţ brávať do steny aj 
pri ďalších výpravách. „Aby vznikli také originálne zábery 

treba sa len prinútiť vytiahnuť kameru a začať filmovať, i keď 

sa to človeku v stene častokrát nechce,“ priznáva Čmárik. 
Film s jednoduchým názvom Uli Biaho je nielen autentickou, 

ale aj emotívnou výpoveďou. Silné záţitky umocňovali aj 
niektoré silné a nie veľmi spisovné slová. Na ich prítomnosť 

však upozornil publikum Gabo vopred. 

Trenčianske noviny 22.02.2007 
 

Dňa 21. februára 2007 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 

2006 v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. Po 
príhovore odovzdal pamätné listy : 

1. v juniorskej kategórii : 

- cyklistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Róber-

tovi Gavendovi z TJ Slávia Športová škola Trenčín, kto-

rý v uplynulom roku 2006 získal 2. miesto na Maj-
strovstvách sveta juniorov v cyklokrose, Holandsko;              

1. miesto vo svetovom pohári; 
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- triatlonistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Mar-

tinovi Hubáčkovi z TJ Slávia Športová škola Trenčín, 

ktorý v uplynulom roku 2006 získal 1. miesto na Maj-
strovstvách sveta juniorov v kvadriatlone, kategória jed-

notlivcov a druţstiev v Čechách a 5. miesto na Maj-

strovstvách Európy juniorov v duatlone v Taliansku; 
- fitneske, reprezentantke Slovenskej republiky Mariane 

Holbovej z Fitness-Gabrhel Trenčín za 5. miesto na Maj-
strovstvách sveta junioriek vo fitness v Taliansku; 

- krasokorčuliarovi Petrovi Hebrovi z TJ Dukla Trenčín 

za 3. miesto na majstrovstvách Českej a Slovenskej repu-
bliky v krasokorčuľovaní muţov kategórie juniorov;                            

2. kategórii dospelých : 

- mašérovi, reprezentantovi Slovenskej republiky v športe 
psích záprahov Ing. Jurajovi Potočkovi z Musher Club 

Trenčín, ktorý získal 1. miesto Majstrovstvách Európy 
v disciplíne PZDT (psie záprahy dlhé trate) na 145 km, 

Slovensko, Krahule; 

- vozíčkárovi, paraolympionikovi, reprezentantovi Sloven-
skej republiky v súťaţi hand bike v cyklistike s postih-

nutím kategórie HC2A Rastislavovi Turečkovi z TJ 

Dukla Trenčín, ktorý v uplynulom roku 2006 získal 2. 
miesto na Majstrovstvách sveta vozíčkárov v maratóne, 

Nemecko a vynikajúce umiestnenia v súťaţiach Európ-
skeho pohára 2006 v maratóne, kde získal tri prvé miesta 

a v ďalších skončil druhý, tretí  a štvrtý; 

- vzpieračovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Bc. 

Martinovi Tešovičovi z Vojenského športového klubu  

Dukla  Trenčín za 5. miesto v trhu, 6. miesto v dvojboji a 
9. miesto v nadhode, ktoré dosiahol Majstrovstvách sveta 

Dominikánskej republike;  

- kanoistom, reprezentantom Slovenskej republiky Ing. 

Danielovi Biksadskému a Ľubomírovi Hagarovi z 
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Vojenského športového klubu  Dukla  Trenčín za 7. mies-

to v C2 200 metrov na Majstrovstvách sveta, v Maďar-

sku, 6. miesto C2 200 m a 9. miesto C2 500 m Maj-
strovstvách Európy v Českej republike; 

- horolezcovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Ga-

brielovi Čmárikovi z Horolezeckého klubu James Tren-
čín za výstupy v roku 2006 : 

- Pakistan - Karakoram, prvovýstup Uli Biaho – Dras-
tissima – ocenený Slovenským horolezeckým spolkom 

„Zlatou karabínou“; 

- Pakistan - Karakoram, prvovýstup Haina Brakk – Dol-
zag dihedrall – ocenený Slovenským horolezeckým 

spolkom „Bronzovou karabínou“ 

Jeho výsledky ho zaraďujú medzi najlepších horolez-
cov sveta v jeho kategórii. 

- kulturistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky 
Mariánovi Beţovi z Fitness-Gabrhel Trenčín za                  

9. miesto na Majstrovstvách Európy v Bratislave; 

- karatistovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Pe-

trovi Kumičíkovi z Laugaricio Trenčín – klub karate 

Slovakia za 2. miesto vo Svetovom pohári v kategórii 

seniorov vo Švédsku a za 1. miesto v Európskom po-
hári v kategórii seniorov v Belgicku; 

- horolezcovi, reprezentantovi Slovenskej republiky Vi-

liamovi Šujanovi z Horolezeckého klubu James Tren-

čín za najvýznamnejší výstup roku 2006 bol severnou 

stenou Grandes Jorasses, cesta Walkrov Pilier a je tieţ 
víťaz celoslovenskej súťaţe  „Choď a lez“; 

- ľahkému atlétovi, reprezentantovi Slovenskej repu-

bliky Jozefovi Repčíkovi  z TJ Slávia Športová škola 
Trenčín za 16. miesto v behu na 800 metrov na 

Majstrovstvách Európy vo Švédsku;  
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- florbalistkám, reprezentantkám Slovenskej republiky 

Klaudii Petrovskej a Hane Korčekovej z ŠK 1.FBC 

Trenčín, ktoré získali 10. miesto na Majstrovstvách 
sveta v Nemecku;  

- tanečnému páru, reprezentantom Slovenskej republiky 

Róbertovi Pavlíkovi – Eve Prnovej  z  Tanečného 
klubu Dukla Trenčín za 4. miesto v medzinárodnej sú-

ťaţi IDSF Internationál Open Rising Star v Slovinsku 
a za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii 

dospelých 10T; 

- zlatokopom Jozefovi Reţnému, Ing. Helene Reţnej 
a ich deťom Michaele a Michalovi z Cechu zlato-

kopov Trenčín, ktorý v priebehu rokov 2000 – 2006 

získali tieto ocenenia : 
kategória  juniori :  1. miesto   Michaela Reţná 

 2. miesto   Michal Reţný 
kategória ţeny :      1. miesto   Ing. Helena Reţná 

kategória muţi :     1. miesto   Jozef Reţný 

Vlastné poznámky 

 

Dňa 11. februára 2007 usporiadala TJ Štart Svinná futba-
lový turnaj prípraviek narodených po 1. januári 1998 a mlad-

ších v športovej hale vo Svinnej za účasti druţstiev PFK 

Piešťany, HFK Prievidza, FC Nitra, AS Trenčín a muţstiev 
Svinná „A“ a Svinná „B“. Turnaj priniesol zápasy dobrej 

úrovne, k čomu prispela aj početná divácka kulisa. Všetky 
zápasy na prekvapenie zúčastnených absolvovalo bez prehry 

domáce muţstvo Svinná „A“, ktoré sa stalo aj víťazom tur-

naja, pred muţstvom FC Nitra a najväčším favoritom AS 
Trenčín. Poradie : 

1. Svinná „A“  
2. FC Nitra  

3. AS Trenčín  
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4. PFK Piešťany  

5. HFK Prievidza  

6. Svinná „B“  
Trenčianske noviny 22.02.2007 

Pomocná evidencia 71/1/07 
 

V piatok 23. februára 2007 v poslednom kole tohoročnej 

hokejovej extra ligy hostila Dukla Trenčín stále úradujúceho 
majstra Slovenska MSHK Ţilina, nad ktorým zvíťazila 4:3 

(3:1, 0:2, 1:0). Domáci Trenčania boli jasným papierovým 
favoritom, čo potvrdili uţ v úvodnej tretine, kedy si vytvorili 

sľubný dvojgólový náskok. Zdalo sa, ţe tento zápas bude pre 

Duklu ľahko straviteľným sústom, lenţe vôbec to nebola avi-
zovaná prechádzka ruţovou záhradou. Ţilinčania, vedomí si, 

ţe nemajú čo stra-
tiť, jedine iba zís-

kať dokázali v 35. 

min. vyrovnať z 
presilovky na 3:3 a 

začínalo sa od za-
čiatku. Chlieb sa 

nakoniec lámal aţ 

v poslednom dej-
stve, kedy sa Tren-

čanom predsa len 
podarilo štyri minúty pred koncom hracieho času vsietiť 

Húţevkom v oslabení vytúţený víťazný gól a zaknihovať si 

tak povinné najtesnejšie víťazstvo. Zaujímavosťou bolo, ţe 
v drese hostí hralo viacero bývalých hráčov Dukly Trenčín - 

Opatovský, Zlocha, Lezo, Kivoň, Lelkeš. Bolo to bojovné 
meranie síl s víťazným vyvrcholením v prospech domácich. 

Základná časť hokejovej extra ligy skončila s týmto umiest-

nením druţstiev : 
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1. Košice  54  32  55 12  200:131   106  

2. Zvolen  54 29  6 4  15  159:137    99  

3. Slovan  54  27   6 5  16  179:143    93  
4. Trenčín  54  27   5 5  17  178:128    91  

5. Martin  54  24  5 4  21  163:144    82  
6. Poprad  54  24  3 4  23  159:148    78  

7. Nitra  54  19   9 5  21  149:156    75   

8. Skalica  54  17   2 3  32  144:202    55  
9. L. Mikuláš  54  16 1 2  35  139:211 50  

10. Ţilina  54  11 2 7  34            121:191    37 
Vlastné poznámky 

 

Trenčianska športová hala bola v poslednú februárovú nede-
ľu 25. februára 2007 dejiskom 8. ročníka halového futba-

lového turnaja seniorov - Memoriálu Karola Borhyho. Na 
turnaji hrali muţstvá v dvoch skupinách. V skupine „A“ sa 

predstavili futbalisti - LR Crystal Lednické Rovne, Spartaka 

Bánovce n/B., FK Veľká Hradná a TTS Trenčín „A“. 
Víťazom skupiny sa stali futbalisti Lednických Rovní, keď 

postupne zdolali Bánovce 4:2, V. Hradnú 2:1, TTS Trenčín 
„A“ 5:1. 

V skupine „B“ štartovali tieto tímy: FK Trenčianske Jas-

trabie, FK Trenčianske Teplice, FK Drietoma, TTS Trenčín 
„B“. Víťazom skupiny sa stali futbalisti Trenčianskych Teplíc, 

ktorí porazili Trenčianske Jastrabie 2:1, TTS Trenčín „B“ 2:0, 
Drietomu 4:1. 

Vo finále sa stretli hráči LR Lednické Rovné s hráčmi 

Trenčianskych Teplíc a v kvalitnom meraní síl zvíťazili 5:3, 
čím obhájili vlaňajšie prvenstvo. V boji o 7.- 8. miesto sa 

stretli TTS Trenčín „A“ s Trenčianskym Jastrabím 2:1, o 5. - 
6. miesto sa stretli TTS Trenčín „B“ - V. Hradná 2:4, o 3. 4. 

miesto sa stretli Drietoma - Bánovce 0:6. Za najlepšieho 

brankára bol vyhodnotený Martin Daniš z Bánoviec (cenu 
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odovzdal T. Rihošek) a za najlepšieho strelca Marek Mišík z 

Lednických Rovní (cenu odovzdal Ľ. Koiš). Víťazný pohár 

odovzdala kapitánovi LR Lednické Rovne dcéra Karola 
Borhyho - A. Ţitňanová.  

Trenčianske noviny 28.02.2007 
Pomocná evidencia 87/1/07 

 

Hokejisti Dukly Trenčín sa stali prvými semifinalistami 

Slovnaft extraligy po štvrtom víťaznom zápase v Martine na 

jeho zimnom štadióne. Trenčianski hokejisti Dukly vyuţili 
hneď prvý mečbal, keď v metropole Turca vyhrali po boji 3:2. 

Tento výsledok sa o rozdiele jedného gólu sa zopakoval trikrát 
v štyroch hokejových stretnutiach s HC Martin. Na svojho 

semifinálového súpera si však museli počkať do piatku 16. 

marca 2007, keďţe v sériách Zvolena s Nitrou i Slovana 
Bratislava s Po-

pradom sa budú 
hrať minimálne 

aspoň dva zápasy. 

Prvý mečbal bude 
v utorok 6. marca 

2007 v Steel Arene 
Košice, ktoré vedú 

v sérii so Skalicou 

3:1. Trenčania ma-
li teraz vyše týţd-

ňa času na prípravu na ďalšiu fázu vyraďovacích bojov.  
tn.mesto.sk 

 

Dňa 24. februára 2007 sa základná časť extraligy do flor-
bale muţov sa skončila. Florbalisti 1.FBC Trenčín na základe 

víťazstva s Juventou Ţilina v poslednom kole si zabezpečili 
účasť v play off. Do záverečných bojov o majstra Slovenska 

vo florbale okrem nich v aktuálnej sezóne budú bojovať kluby, 
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ktoré skončili do 8. miesta, t.j. Dragons Bratislava, Hurikán 

Bratislava, ATU Košice, HKL-MHM Petrţalka, Grasshoppers 

Ţilina, M-Šport Trenčín a Florko Košice. Posledné dve 
druţstvá z extraligovej tabuľky -Juventa Ţilina a Nitra sa 

stretnú s prvými dvoma celkami z 2. ligy. Súperom Trenčanov 
bude Hurikán Bratislava, ktorý vďaka vyššiemu počtu bodov 

zo vzájomných zápasov s ATU Košice obsadil druhú priečku 

v tabuľke po základnej časti. Výsledková tabuľka základnej 
časti : 

1. Dragons BA  22  18  1   3   153:84  36  
2. Hurikán BA  22  16  1   5   128:81    33 

3. ATU Košice  22  16  1   5   169:83  33  

4. Petrţalka  22  13  1   8   192:186  27  
5. Grasshoppers ZI  22  11  1   10   163:138  23  

6. M-Šport Trenčín  22  10  2   10   150:162  22  
7. 1.FBC Trenčín  22  9  2     11   163:166  20  

8. Florko Košice  22  9  0     13   144:153  18  

9. Lido BA  22  8  0   14   134:158  16  
10. Nová Dubnica  22  7  2   13   125:182  16 

11. Juventa ZI  22  6  1   15   130:163  13  
12. ŠK DFK Nitra  22  2  2   18   110:205    5 

Vlastné poznámky 

 
Na kvalitne obsadenom futbalovom turnaji druţstiev chlap-

cov narodených v roku 1996, ktorý sa uskutočnil 24. februára 
2007 aj za účasti chlapcov – futbalistov futbalovej prípravky 

AS Trenčín v hale gymnázia Piešťany, za účasti muţstiev z 

Piešťan, Šale, Trnavy, Senca, Kopčian a AS Trenčín. Mimo-
riadne dobre sa darilo chlapcom z Trenčína, ktorí pre-

valcovali - vyhrali nad kaţdým, čo im prišlo do cesty. Chlapci 
prešli turnajom bez straty bodu, s celkovým skóre 24:9. Je to 

historicky prvé víťazstvo tohto futbalového ročníka a právom 

si odviezli na svojej hrudi zlaté medaile. Je len na škodu veci, 
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ţe sa od ďalšej futbalovej sezóny toto muţstvo čiastočne roz-

padne na základe rozhodnutia klubu AS TN a to pokračujúcim 

zriadením „futbalovo-povinnej“ triedy v Základnej škole Det-
ské mestečko v Trenčine - Zlatovciach.  

Trenčianske noviny 07.03.2007 
Pomocná evidencia 95/2/07 

 

Sokolovňa Jednoty Sokol Trenčín bola miestom 2. ročníka 
ţupného turnaja - o pohár starostky Povaţskej sokolskej ţupy 

za účasti Jednoty Sokol Trenčín 1., Jednoty Sokol Trenčín 2., 
TJ Sokol Vinohrady Bratislava, Tempisch Dubnica a Stok 

Trnava. Po otvorení súťaţe bratom Jozefom Malatom, ses-

trou starostkou Jednoty Sokol Trenčín Ľubicou Drţkovou a 
sestrou starostkou Povaţskej sokolskej ţupy Oľgou Samá-

kovou sa rozbehli súboje na palubovke. Čo bolo dôleţité, ţe 
športový duch panoval aj mimo športového diania na palu-

bovke. Víťazom súťaţe sa stali : 1. Stok Trnava pred TJ Sokol 

Vinohrady Bratislava, Jednotou Sokol Trenčín 1. a Jednotou 
Sokol Trenčín 2. Prvé tri druţstva obdrţali krásne ceny v po-

dobe medaily a víťazný kolektív sa stal drţiteľom pohára a 
volejbalovej lopty.  

Trenčianske noviny 07.03.2007  

Pomocná evidencia 96/2/07 
 

V prvých marcových dňoch sa vo švédskom meste Malmö 
uskutočnil medzinárodný hokejový turnaj ţiakov (ročník 

1997-1998) - Nilsson Cup, na ktorom sa zúčastnil aj výber 

prípravky 3+4 Dukly Trenčín. Mladí hokejisti pod vedením 
trénerov Ľuboša Goliana a Štefana Škvarku v silnej konku-

rencii desiatich švédskych a dánskych muţstiev dosiahli histo-
rický úspech, keď ako prvé muţstvo zo Slovenska turnaj bez 

jedinej prehry vyhralo. Víťazstvo trenčianskych chlapcov sle-

doval aj bývalý vynikajúci hráč trenčianskej Dukly a slo-
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venskej reprezentácie Ľubomír Sekeráš, ktorý momentálne 

pôsobí práve v hokejovom tíme - Malmö Redhawks. Svoje 

veľké hokejové srdce dokázal tým, ţe mladým trenčianskym 
hokejistom zaplatil štartovný poplatok a vybavil im ubyto-

vanie. 
V semifinále si Trenčania zmerali sily s kvalitným dánskym 

muţstvom - HC Esbjerg a v infarktovom závere, kde vyrov-

nalo v poslednej sekunde zápasu a potom po samostatných 
nájazdoch vyhrali 3:2 gólmi Puša, Bernáta a Hecla. 

Finále turnaja medzi druţstvami Dukly Trenčín a HC Ro-
dovre z Dánska sledovalo takmer 500 divákov, ktorí si ich 

svojím predchádzajúcim získali, a preto fandili trenčianskemu 

muţstvu. To nakoniec jediným gólom Hatalu získalo vytúţený 
pohár a zlaté medaily. 

O tento nadovšetko cenný a historický úspech mladých 
hráčov Dukly Trenčín sa zaslúţili hráči - M. Vanko, K. Chyla, 

F. Osvald, P. Filina, P. Augustín, M. Boţík, T. Konečný, M. 

Gallo, M. Puš, B. Sádecký, M. Bernát, S. Boór, M. Hecl, A. 
Hatala, A. Šiška, M. Škvarka, E. Smolka, Š. Trnavský.  

Trenčianske noviny 15.03.2007 
Pomocná evidencia 111/1/07 

 

Horolezec Jaroslav Dutka z Trenčína v 
sobotu 10. marca 2007 odletel na horo-

lezeckú výpravu do Himalájí s Bratislav-
čanmi Paľom Lazarom, Jozefom Kopoldom 

a Marekom Hudákom, s ktorými sa pokúsi 

vystúpiť na dve hory, 8201 metrov vysokú 
Cho Oju a 8041 metrov vysokú Shisu Pang-

mu. Do Himalájí nejde prvýkrát, no ani raz 
na vytúţenom vrchole nestál, i keď počas 

expedícií na dve najvyššie hory sveta Mount Everest a K2 

dosiahol výšku nad 8000 metrov. Ako hovorí, sila takýchto 
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kopcov je taká veľká, ţe ani ten najsilnejší človek im nemôţe 

siahať po päty. „To znamená, ţe kopec a okolnosti rozhodnú 

či človek dostane šancu vystúpiť na vrchol, alebo nie. Patrí to 
k úcte k horám,“ vysvetľuje horolezec, ktorý má skúseností na 

rozdávanie. Domov by sa mal vrátiť 10. mája 2007. „Dúfajme, 
ţe aj s vrcholmi vo vrecku,“ dodal na záver. A čo na to 

manţelka Mária ? „Kaţdá výprava znamená pre nás doma 

strach. Je úplne jedno, či ide na expedíciu prvý, alebo 
tridsiatyštvrtýkrát.“  

Trenčianske noviny  15.03.2007  
Pomocná evidencia 109/1/07 

 

V piatok 16. marca 2007 
usporiadal školský klub Zá-

kladnej školy Trenčín, Ul. P. 
Bezruča športové popolud-

nie. V jeho prológu si najskôr 

zahrali volejbal druţstvá uči-
teľov z usporiadajúcej školy 

a zo škôl Dolná Súča a Nem-
šová. Športové popoludnie 

vyvrcholilo cvičením aerobiku rodičov a detí, ktoré pripravili 

vychovávateľky J. Matlová a J. Reháková. Po skončení 
cvičenia aerobiku prišli na rad súťaţné športové disciplíny ako 

je kotúľ vpred, dribling s loptou, preskoky cez švihadlo, pod-
liezanie či silové cvičenie, v ktorých v hojnom počte 40 zú-

častnených rodičov a detí bojovali proti sebe dve druţstvá. 

Skandovaniu, povzbudzovaniu a bojovnosti veru bolo nado-
stač. Výsledok športového zápolenia bol tesný. Veľký potlesk 

bol odmenou nielen pre víťazné, ale aj pre porazené druţstvo. 
Všetci odchádzali domov spokojní a ţelali si, aby sa podobné 

športové aktivity v školskom klube detí ešte zopakovali.  

Vlastné poznámky 
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Takmer presne do hodiny a do dňa sa trafili do rozmarov 

tohtoročnej zimy organizátori 2. ročníka medzinárodných pre-

tekov psích záprahov Oravský long 2007, uskutočnené dňa 
17. marca 2007, ktoré boli súčasťou Európskeho pohára 

FISTC. Trojdňové súťaţné zápolenie v okolí najchladnejšieho 
miesta na Slovensku malo mať pôvodný termín v polovici 

decembra 2006, ale nedostatok snehu prinútil zakladateľa pre-

tekov a úspešného slovenského reprezentanta Antona Miklo-
viča preloţiť podujatie na záver sezóny. Nové lyţiarske cen-

trum Orava Snow vytvorilo pre 27 súťaţiacich a vyše stovku 
psov z Česka, Nemecka a Slovenska výborné podmienky, 

preto niektorí mašéri aj nahlas vyslo-

vili túţbu bojovať tu raz o cennejšie 
vavríny, nielen o pohárové body. Ako 

potvrdil pre agentúru SITA starosta 
obce Oravská Lesná Albín Viater, o 

dva roky by radi organizovali na hor-

nej Orave majstrovstvá Európy na dl-
hých tratiach. „Aj keď sa v našej obci 

len rodí tradícia pretekov psích zá-
prahov, zásluhou tohtoročného majstra 

Európy Antona Mikloviča z Bučian pri 

Trnave, ktorý sa väčšiu časť zimy pripravoval na svoj úspech 
práve u nás v Oravskej Lesnej a dal dohromady kvalitný štáb 

organizátorov, je to reálna myšlienka. Verím, ţe ju podporí aj 
naše obecné zastupiteľstvo a prihlásime sa do kandidatúry,“ 

netajil spokojnosť s aktivitami mašérov pri slávnostnom 

vyhlasovaní výsledkov Oravského longu A. Viater. Spokojný 
bol aj víťaz najdlhšej kategórie Long na 100 km Juraj Po-

toček z Trenčína, ktorý na februárovom šampionáte starého 
kontinentu v Taliansku po minuloročnom zlate pridal do svo-

jej zbierky striebro. „Bola tu najnáročnejšia trať, akú som na 

Slovensku jazdil, ale na druhej strane preteky ukázali našu 
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pripravenosť aj na uznávané severské podujatia, kde tie pod-

mienky sú ešte ťaţšie,“ dodal aktuálny vicemajster Európy 

Juraj Potoček, ktorý by si v budúcom roku rád skúsil niektorý 
z kvalitných nórskych „longov“. Z výsledkov 2. ročníka Orav-

ského longu 2007, kategória Long 100 km - 1. Juraj Potoček 
(MK Trenčín) 8:49:44,2, 2. Anton Miklovič (PH Bučany) 

10:01:50,2, 3. Jana Holá (Česká republika) 10:20:05,6. 

www.tnmesto.sk 
 

Hádzanárske druţstvo ţiačok Základnej školy Trenčín, Ku-
branská zopakovali cenný minuloročný úspech, keď obhájili v 

okresnom finále majstrovský titul. Zo základnej skupiny pos-

túpili z prvého miesta, keď porazili druţstvo Základnej školy 
Soblahov 28:6 a Základnej školy Trenčín, Bezručová 26:16. 

Vo finálovom meraní síl v Soblahove zdolali Základnú školu 
Novomestského 9:6 gólmi - M. Rajnohovej 7, V. Hrochovej 2. 

V druhom zápase remízovala Základná škola Trenčín, Vý-

chodná so Základnou školou Trenčín, Novomestského 7:7 a v 
rozhodujúcom zápolení Základná škola Trenčín, Kubranská si 

za remízu 6:6 podelila body so Základnou školou Trenčín, 
Východná a to stačilo mladým kubranským dievčatám k zisku 

prvenstva. Druhá skončila Základná škola Trenčín, Východ-

ná, tretia Základná škola Trenčín, Novomestského. Oporou 
víťazného kolektívu bola brankárka A. Balajová. 

Trenčianske noviny 21.03.2007 
Pomocná evidencia 124/3/07 

 

Ing. Pavol Gáborík, otec slávneho hokejistu v zámorí, sa 
pustil do ďalšieho „šialenstva“. Okrem toho, ţe pomáha pri 

prevádzke hokejového štadióna svojho syna Mariána v Tren-
číne, má vlastnú stolársku firmu a stíha vyrábať aj 20 kg 

curlingové kamene. Tento olympijský šport ho natoľko po-

bláznil, ţe sa mu v noci o ňom aj sníva. „Na Slovensku sa 

http://www.tnmesto.sk/
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curling iba rozvíja, ale v zámorí či v Škandinávii je veľmi 

populárny. Bol by som rád, keby sa aj u nás viac dostal do 

povedomia,“ povedal. Aj preto sa rozhodol spoločne so svojím 
bratom vyrobiť niekoľko súprav curlingových kameňov, ktoré 

sa doposiaľ na Slovensko dováţali iba zo zámoria a Škótska. 
A veru nebol to lacný špás, veď šestnásťčlenná súprava stojí 

aţ 250 - tisíc korún. „Kamaráti ma vyprovokovali, ţe nedoká-

ţem vyrobiť také kamene, aké sa dováţajú k nám. Tak som sa 
do toho pustil a teraz zisťujem, ţe mi to zaberá veľa času. 

Zanedbávam iné veci, ale baví ma to,“ 

prezradil Ing. Pavol Gáborík, ktorý sa v 

Kanade osobne stretol s viacerými zanieten-

cami tohto ľadového športu. „Prvé súpravy 
mali ešte menšie chybičky, kĺzavosť kameňa 

bola o dve percentá pomalšia. Najnovšie kusy 
uţ spĺňajú všetky parametre. V najbliţšom 

období ich budeme testovať.“ Ak v okolí 

Trenčína tento olympijský šport poblázni 
verejnosť, Gáboríkovci uvaţujú, ţe vedľa hokejového stánku 

pristavia aj dve curlingové dráhy, preto dali vypracovať 
štúdiu.  Ale zatiaľ sú to iba úvahy. Zatiaľ skúšame curling  s 

kamarátmi. Výhoda je, ţe to môţu hrať ľudia rôznej vekovej i 

váhovej kategórii. 
Vlastné poznámky 

 

Druhým finalistom Slovnaft extraligy sa stalo druţstvo 

Dukla Trenčín. V šiestom zápase dňa 24. marca 2007 Dukla 
porazila HC Košice 4:2. Rovnaký bol aj konečný stav série. 

Úvodné minúty boli z oboch strán opatrné, keď brankári 

pozbierali iba niekoľko neškodných pukov. V polovici prvej 
dvadsaťminútovky však prišli silné momenty domácej Dukly. 

Góly strelili : 11. Hanzal (Sivák, A. Kollár), 28. Húţevka 
(Hanzal, Urban), 45. Poljaček (P. Mikuš, V. Nemec), 59. Kóňa 

(Pardavý, Melichárek) - 22. Dravecký (Kmiť), 37. Kontšek (I. 
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Droppa, Jendek), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, 

oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, Jonák - Horínek, M. 

Novák, 6150 divákov. Najskôr neuspel po závare Nemec, 
Kollárov teč Lipovský ešte vyrazil, ale z nasledujúcej akcie uţ 

inkasoval. Sivák unikol po pravom krídle, pred bránkou našiel 
Hanzala a ten nezaváhal. Bolo 1:0. O chvíľu na to pohrozil na 

opačnej strane z pravého kruhu Lipiansky, no Hála bol po-

zorný. V záverečnej minúte prvej tretiny mohli Košice vyrov-
nať po strelách Javína a Grona, no uspeli aţ v úvode druhej 

časti stretnutia. Po necelých dvoch minútach hry dostal puk za 
Hálu po Kmiťovej strele Dravecký. O chvíľu nato sa ocitol v 

dobrej pozícii Špelda, ale trenčiansky brankár sa tentokrát 

vyznamenal. V 27. 
minúte sa za chr-

bát košickej obra-
ny dostal Nemec, 

ale tiesnený nemal 

dostatok času na 
presné zakončenie. 

Uţ o minútu však 
vybojoval puk v 

rohu klziska Hú-

ţevka, Hanzal mu 
ho vrátil a trenčiansky center poslal svoj tím po druhý raz do 

vedenia.  V polovici druhej tretiny unikol pri oslabení Huna, 
ale mieril iba nad bránku. Následne previedli peknú kombi-

náciu Hanzal so Sivákom, druhý menovaný sa individuálne 

presadil proti košickému obrancovi, ale puk po jeho strele os-
tal stáť tesne pred bránkovou čiarou, odkiaľ ho odpálil Špilár. 

S blíţiacim sa záverom druhej dvadsaťminútovky zvýšili 
Košičania aktivitu a Kmiťovi zabránil v skórovaní snáď iba 

faul Heša. Hostia dostali domácich hokejistov pod tlak a po 

nahodení Kontšeka sa puk so šťastím dostal za Hálu. Trenčín 
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začal tretiu tretinu tlakom a Nemec z dobrej pozície neuspel. 

Ujal sa však teč Poljačeka, ktorý poslal domácich po tretí raz 

do vedenia. Na opačnej strane mohol vyrovnať Dravecký, 
Hála sa však nenechal prekvapiť. Po šanciach na oboch 

stranách prišiel záverečný nápor Košíc, ale Trenčanov podrţal 
ich gólman a nádeje oceliarov na finále definitívne pochoval 

Kóňa v 59. min. 

Vlastné poznámky 
 

Za sponzorstva Nadácie Slovenského plynárskeho prie-
myslu a Na-

dácie Mariá-

na Gáboríka 
sa uskutoč-

nil v dňoch 
29. marca aţ            

1. apríla 

2007 na MG 
RINK Mariá-

na Gáboríka 
v Trenčíne 

medzinárod-

ný hokejový 
turnaj ţiakov štvrtých tried základných škôl za účasti piatich 

druţstiev z Prešova, Uherského Brodu, Karvinnej, Ostravy 
a Trenčína. Víťazstvo si odniesli mladí hokejisti z Karvinnej 

pred hokejistami z Trenčína a Uherského Brodu. Poháre naj-

lepším druţstvám odovzdávala správkyňa Nadácie Mariána 
Gáboríka Sylvia Gáboríková. Z kaţdého z troch najvyššie 

umiestnených druţstiev vyhlásili organizátori športového po-
dujatia najlepších hráčov : 

- z druţstva Karvinnej za najlepšieho útočníka Radeka Po-

řízka, za najuţitočnejšieho hráča  Martina Pala; 

víťazné druţstvo z Karvinnej 
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- z druţstva Trenčína za najlepšieho obráncu Martina Ber-

náta, za najuţitočnejšieho hráča Adama Haščiča; 

- z druţstva Uherského Brodu za najuţitočnejšieho hráča  
Martina Tomeka, za najlepšieho brankára Ondřeja Ho-

lodu. 
Vlastné poznámky 

 

Slovenský beţecký spolok vyhodnotil 14. ročník Slovenskej 
beţeckej ligy pre všetky vekové kategórie za uplynulý rok 

2006. Je potešiteľné, ţe na popredných miestach dosiahli 
umiestnenie aj beţci z Trenčína.  

V kategórii muţov od 40 do 49 rokov sa umiestnil na 1. mieste 

Ján Kucharík a na 8. mieste S. Ďuriga  obaja z Trenčína, z 
celkove bolo 232 vyhodnotených beţcov. 

V kategórii muţov od 50 do 59 rokov sa umiestnil na 5. mieste 
M. Kováč z Trenčína, z celkovo hodnotených 181 pretekárov. 

V kategórii muţov od 60 do 69 rokov sa umiestnil na 5. mieste 

Ferdinand Husár  z Trenčína, z celkovo hodnotených 75 
beţcov. 

V kategórii ţien do 34 rokov sa umiestnila na 7. mieste J. 

Hudáková, z Trenčína, z celkovo hodnotených 43 pretekárok. 

V kategórii junioriek sa umiestnila na 4. mieste V. Kováčová 

z Trenčína, z celkovo hodnotených 23 junioriek. 
Dosiahnuté výsledky potvrdili dobrú kvalitu našich beţcov 

v rámci Slovenskej republiky. Z trenčianskych beţcov si 
stabilne dobrú formu udrţoval Ján Kucharík, dvojnásobný 

majster Slovenskej republiky v behu na ceste (na 10 a 20 km), 

ktorý aj suverénne zvíťazil vo svojej kategórii v Beţeckej lige 
2006.  

Trenčianske noviny 04.04.2007 
 

Vo štvrtom vzájomnom finálovom zápase dňa 14. marca 

2007 medzi Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava zvíťazil 
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Slovan Bratislava 4:1, čím upravil pomer vzájomných stretnutí 

finálovej série na 4:0 a stal sa tak po šiesty raz v histórii víťa-

zom slovenskej hokejovej extraligy. Trenčania vo štvrtom zá-
pase chceli ešte znepríjemniť súperovi cestu za titulom. Začali 

aktívne, po bezgólovej prvej tretine sa k slovu dostal Slovan, 
keď Peter Huba strelou od modrej otvoril skóre. Bratislav-

čania sa mohli aj vo štvrtom zápase spoľahnúť na osobnosť 

finálovej série Mareka Urama, ktorý napriek nepriazni tren-
čianskych tribún strelil dva góly hostí a brankára Fína Koviho. 

Za domácich zdramatizoval vývoj za stavu 0:2 v 47. minúte 
skúsený Ján Pardavý, ale v 50. min poslal Slovan svojim 

druhým gólom opäť do dvojgólového vedenia Marek Uram a 

hostia uţ nezaváhali. Naopak, Kukumberg poisťoval do prázd-
nej bránky. Slovan si okrem prvenstva v extralige pripísal na 

svoje konto aj finančnú 
prémiu jeden milión Sk. 

Vedenie tímu navyše 

hráčom sľúbilo, ţe po 
zisku titulu im odpustí 

aj zvyšok z pokuty za 
januárový debakel prá-

ve s Trenčínom. Kapi-

tán Ľubomír Hurtaj 
prevzal putovnú trofej 

od akademického sochára Jozefa Barinku. Hráč Slovana 
Bratislava Dalibor Kusovský získal svoj piaty slovenský maj-

strovský titul a vyrovnal historické maximum bývalých hráčov 

Slovana Richarda Kapuša a Radoslava Hecla. Kusovský 
okrem piatich slovenských primátov má vo svojej zbierke aj 

jeden federálny s Duklou Trenčín zo sezóny 1991/92. V ex-
tralige zdvíhal slovenskú trofej nad hlavu v rokoch 1993/94 a 

1996/1997 v drese Trenčína, v sezóne 2001/2002 ako hráč 

Slovana a minulý rok 2005/2006 pri svojom pôsobení v Ţiline. 

druţstvo Dukly Trenčín sa umiestnilo na druhom mieste hokejovej extraligy 
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Najväčším a najtvrdším orieškom pre útočníkov Dukly Tren-

čín bol zo Slovana brankár Kovi a najlepší útočník Marek 

Uram, ktorý v play-off nastrieľal šesť gólov a na štyri góly 
prihral.  

Vlastné poznámky 

 

To, ţe jachtári môţu reprezentovať i Trenčín, ktoré nemá 

ţiadnu rozlohou veľkú priehradu či jazero, ale to je sku-
točnosť. Jachting v Trenčíne je organizovaný osem rokov a za 

tento krátky čas sa jachtári v regatách kajutových plachetníc 
umiestňujú vţdy na popredných miestach v súťaţiach.                

Priam fantastický výkon podal jeden z najmladších pretekárov 

Trenčína, len štrnásťročný Denis Matúš. V Slovenskom pohá-
ri dospelých v roku 2006 získal v posádke lode s Jozefom 

a Zuzanou Králikovcami z Yacht Clubu Povaţská Bystrica a 
Miroslavom Bučom z Yacht Clubu Ţilina 1. miesto. V tejto 

kategórii štartovalo dovedna 57 lodí a 200 pretekárov. Ďalšia 

loď z oddielu Slovakia Yacht klub Trenčín pod taktovkou 
kapitána Jaroslava Košťála a s posádkou Ján Sedlák, Juraj 

Nosko a František Brázda sa umiestnila na 17. mieste. Na 
regatách v najviac obsadzovanej kategórii na Slovensku 

štartovali aj ďalší členovia trenčianskeho klubu Peter Heglas, 

Štefan Roţník, Richard Centový, Gabriela Centová a Ras-

tislav Kurinec. Slovakia Yacht klub Trenčín sa pravidelne 

zúčastňuje i medzinárodných regát v zahraničí a je poria-
dateľom kaţdoročnej medzinárodnej regaty O Pohár Matúša 

Čáka Trenčianskeho na Oravskej priehrade, kde trenčianski 

jachtári našli kvalitné podmienky pre tento náročný 
a atraktívny šport s poriadnym dúškom adrenalínu.  

Info Trenčín 04.04.2007  
Pomocná evidencia 166/1/07 
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V športovej hale Bios sa v českom Nymburku  sa konal               

12. ročník medzinárodného turnaja Veľká cena Nymburka v 

karate mládeţe. 
Uţ tradične na 

ňom štartovali aj 
karatisti z klubu 

Laugaricio Tren-

čín. Prekvape-
ním bolo zlaté 

umiestnenie na-
mladšej prete-

kárky turnaja, 

ešte len 6-ročnej 

Barborky Kraj-

číkovej, ktorá zoţala za svoj výkon obrovský potlesk. Ostatné 
výsledky trenčianskych karatistov: športový zápas ţiaci  do 30 

kg: 1. Libor Vlček, do 45 kg: 3. Marián Kulík, do 60 kg: 1. 

Juraj Jurčák, ţiačky do 50 kg: 2. Alica Bretschneiderová, 3. 
Nicoll Beláková, dorastenci do 65 kg: 3. Marek Kulík, 

seniori  do 70 kg: 1. Peter Kumičík. Na snímke sú medailisti 
s trénerom D. Hajmachom (vpravo). 

Info Trenčín 04.04.2007  

Pomocná evidencia 166/1/07 
 

Juniori Dukly Trenčín i v tomto roku útočili na majstrovský 
titul, keď vo finále sa stretli s druţstvom Spišskej Novej Vsi.  

V prvom zápase hrali doma v Trenčíne a zvíťazili 5:2. V od-

vetnom zápase hrali v Spišskej Novej Vsi 29. marca 2007, 
v ktorom prehrali 4:2, čím sa vzájomný pomer vyrovnal na 1:1 

a o titule sa rozhodlo v Trenčíne 31. marca 2007. Oba celky si 
dávali pozor najmä v defenzíve a sústredili sa brejky. Tren-

čania mali výhodu dvoch presilových hier, dokonca nevyuţili 

ani presilovú hru v druhej tretine 5:3. Ich nevyuţitie malo 
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katastrofálne následky v závere hry, keď sa súperovi podarilo 

vyrovnať a hosťom narástli krídla aţ im podarilo streliť i keď 

diskutabilný gól, ktorý bol aj rozhodujúci a víťazný. S pribú-
dajúcimi minútami sa stupňovala nervozita a domáci nech ro-

bili čokoľvek, nedokázali uţ streliť vyrovnávajúci gól. V pos-
lednej minúte hrali dokonca power-play, ale skóre sa uţ ne-

menilo. Hoci Trenčania mali k zisku titulu naozaj veľmi blíz-

ko, tento zápas jednoducho nezvládli a zostali im oči pre plač. 
Popritom tom uţ v kabíne mali pripravené fľaše chladeného 

šumivého vína, ktoré priniesli poniektorí hráči na ľad aţ po 
bujarých oslavách mladých Spišiakov a ich priaznivcov. Hneď 

po stretnutí odovzdal pracovník komisie mládeţe Slovenského 

ľadového hokeja Eduard Hartmann a viceprezident Dukly 
Trenčín V. Ruţička poháre a medaily obom finálovým sú-

perom.  
Trenčianske noviny 04.04.2007  

Pomocná evidencia 157/1/07 

 
13. ročníka Veľkonočného turnaja a 4. ročníka Memoriálu 

Dušana Dršku vo vzpieraní sa v Trenčíne stal v kategórii mu-
ţov český reprezentant Petr Julina, ktorý pri telesnej hmot-

nosti 82,95 kg nadvíhal v dvojboji dovedna 262 kg, čo v 

prepočte na Sinclairove body znamenalo výsledok 314,67. V 
súťaţi ţien triumfovala Zuzana Svrčeková-Kováčová, keď 

za dvojbojový súčet 185 kg pri telesnej hmotnosti 101,00 kg si 
pripísala na konto 185,45 bodu podľa Sinclairových tabuliek. 

O zápis do listiny slovenských rekordov sa postarala do-

rastenka Kristína Gurišová, ktorá v kategórii do 44 kg utvo-
rila tri rekordy - v trhu 39 kg, v nadhode 46 kg a v dvojboji 85 

kg. Výsledky v jednotlivých kategóriach : 
Kategória muţi : 1. Petr Julina 314,67 b. (tel. hmotnosť: 

82,95, dvojboj: 262/122+140), 2. Miroslav Rábik (Krásno nad 
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Kysucou) 299,37 (86,80 - 255/115+140), 3. Róbert Kurpel (TJ 

Dukla Trenčín) 281,99 (75,00 - 222/100+122). 

Kategória ţeny : 1. Zuzana Svrčeková-Kováčová (VŠK 
Dukla Trenčín) 185,45 b. (101,00 - 185/82+103), 2. Marta 

Hoduláková (VŠK Dukla Trenčín) 180,55 (61,65 - 
151/63+88), 3. Kamila Jarábeková (B. Bystrica) 180,34 (55,95 

- 141/63+78). 

Kategória juniorov : 1. Petr Petrov (Česká republika) 328,95 
b. (60,80 - 225/100+125).  

Kategória dorastencov : 1. Erik Simonics (Veľký Meder) 
300,47 b. (91,45 - 260/120+140).  

Trenčianske noviny 04.04.2007  

Pomocná evidencia 151/3/07 
 

Pokus trenčianskeho horolezca Jaroslava Dutku o výstup 
na šiestu najvyššiu horu sveta Čo Oju (8201 m) sa skončil sto 

metrov pod vrcholom. Príčinou neúspechu bol silný vietor a 

teploty klesajúce pod mínus 30 
0
 C. Do Himalájí odletel Jaro-

slav Dutka spolu s Bratislavčanmi Jozefom Kopoldom, Marek 

Hudákom a Pavlom Lazarom pred mesiacom. Plánovali zdolať 
osemtisícovky Čo Oju a Šiša Pangma. Tesne po príchode sa 

musel Pavol Lazar pre zdravotné problémy vrátiť na Slo-

vensko. Ostatní členovia výpravy sa medzitým presunuli do 
základného tábora. Postupne sa im podarilo postaviť prvý a 

druhý výškový tábor a odtiaľ podniknúť pokusy o výstup na 
Čo Oju. Ako prvý z trojice Slovákov stál na vrchole hory 

Jozef Kopold. „Čo Oju pre nás znamená predovšetkým 

rozcvičku pred náročnou juhozápadnou stenou Šiša Pangmy, 
kam sa presunieme o desať dní. Kaţdopádne to nie je zadarmo 

a človek musí vydať zo seba maximum, aby sa dostal aţ za 
hranicu osemtisíc metrov. O dva dni neskôr podnikol vrcho-

lový útok aj Ján Dutka, ale silný vietor a mráz prinútili skú-

seného Trenčana zostúpiť z výšky 8100 metrov do druhého 
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tábora vo výške 7200 metrov. Tretí člen expedície Marek 

Hudák sa mal pokúsiť o vrchol vo štvrtok, podľa posledných 

správ sa pre nepriaznivé počasie i on otočil na hrebeni vo 
výške 8000 metrov. V najbliţšej dobe sa horolezci presunú 

pod juhozápadnú stenu hory Šiša Pangma (8046 metrov), 
ktorú sa pokúsia zdolať alpským štýlom, čiţe bez výškových 

táborov a úplne naľahko. Cieľom trojice Slovákov je prvo-

výstup v mohutnej dvetisícmetrovej stene. Úspech však závisí 
od podmienok, ktoré dopredu nikto nevie odhadnúť. Ak tam 

bude veľa snehu, členovia expedície zvolia náhradný program, 
ktorým je zopakovanie niektorej z uţ vylezených ciest v tejto 

stene. 

Trenčianske noviny 12.04.2007 
 

Slovenská hokejová reprezentácia ladila svoju formu pred 
majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji najmä tréningovo, ale 

potom sa stretla v priateľských zápasoch s výberom Českej 

republiky v Trenčíne 
a v Brne. V prvom zá-

pase dňa 12. apríla 
2007 prehrali Slováci 

v Trenčíne v príprav-

nom stretnutí s výbe-
rom Českej republiky 

2:5 (1:2, 1:1, 0:2). V 
39. vzájomnom dueli 

to bola uţ 26. prehra 

Slovákov. V Trenčíne sa v minulosti pritom hokejovým repre-
zentantom spod Tatier zvyklo dariť, v štrnástom zápase to bola 

iba ich tretia prehra, predtým desaťkrát zvíťazili a raz remi-
zovali. Po zápase sa k jeho priebehu vyjadril tréner Slovenska 

Július Šupler - „České muţstvo vyhralo zaslúţene. O zápase 

rozhodli vylúčenia. Na začiatku stretnutia sme inkasovali v 

pred českou bránou bolo často horúco, ale bez gólového efektu 
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oslabení a potom ešte ďalšie dva góly české muţstvo pridalo 

v presilovke. Ukázali sme nesúrodý prejav hry, čo je pocho-

piteľné po prvých tréningoch. České muţstvo má kvalitnejších 
hráčov. Na ďalší zápas sa musíme pripraviť zodpovednejšie.“ 

Vlastné poznámky 
 

Piano klub v Trenčíne bol dňa 13. apríla 2007 miestom                 

3. ročníku vyhlásenia najlepších športovcov Trenčianskeho 
kraja, v ktorom boli oce-

není najlepší športovci, 
športové kolektívy a dl-

horoční aktívni telový-

chovní funkcionári z 
Trenčianskeho kraja. 

Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH poďakoval oce-
neným športovcom za 

vzornú reprezentáciu na športových zápoleniach doma a v za-
hraničí a súčasne poďakoval aj športovým funkcionárom a tré-

nerom v 600 telovýchovných jednotách, ţe vytvárajú opti-

málne podmienky v príprave svojich zverencov. Z Trenčína 
boli ocenení : 

- rýchlostní kanoisti Daniel Biksadský a Ľubomír Hagara,  

Vojenský športový klub Dukla Trenčín 
- vzpierač Martin Tešovič, Vojenský športový klub Dukla 

Trenčín 
- cyklista Róbert Gavenda, Telovýchovná jednota Slávia 

Športová škola Trenčín 

- fitnesska Mariana Holbová, Fitness Gabrhel Trenčín 
- triatlonista Martin Hubáček, Telovýchovná jednota Slávia 

Športová škola Trenčín 

medzi vyznamenanými bol mašér Ing. Juraj Potoček 
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- hádzanárky - staršie dorastenky Hádzanársky klub Štart 

Trenčín  
- hand bike Rastislav Tureček, Telovýchovná jednota Dukla 

Trenčín 

- krasokorčuliar Peter Hebr, Telovýchovná jednota Dukla 

Trenčín 
- horolezec Gabriel Čmárik, Horolezecký klub James 

Trenčín 

- masher Juraj Potoček, Masher klub Trenčín 
- telovýchovná funkcionárka Mariana Kuhloffelová z Telo-

výchovnej jednota Mladosť Trenčín 

- športový redaktor Trenčianskych novín Karol Ďurina       
Vlastné poznámky 

 

Slovenská hokejová reprezentácia ladila svoju formu pred 
majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji najmä tréningovo, ale 

potom sa stretla v priateľských zápasoch s výberom Českej 
republiky v Trenčíne a v Brne. V prvom zápase dňa 12. apríla 

2007 prehrali Slováci v Trenčíne v prípravnom stretnutí s vý-

berom Českej republiky 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). V 39. vzájomnom 
dueli to bola uţ 26. prehra Slovákov. V Trenčíne sa v minulos-

ti pritom hokejovým reprezentantom spod Tatier zvyklo dariť, 
v štrnástom zápase 

to bola iba ich tretia 

prehra, predtým 
desaťkrát zvíťazili a 

raz remizovali. Po 
zápase sa k jeho 

priebehu vyjadril 

tréner Slovenska 
Július Šupler - 

„České muţstvo vy-
hralo zaslúţene. O zápase rozhodli vylúčenia. Na začiatku 



 719 

stretnutia sme inkasovali v oslabení a potom ešte ďalšie dva 

góly české muţstvo pridalo v presilovke. Ukázali sme nesú-

rodý prejav hry, čo je pochopiteľné po prvých tréningoch. 
České muţstvo má kvalitnejších hráčov. Na ďalší zápas sa 

musíme pripraviť zodpovednejšie.“ 
Vlastné poznámky 

 

Siedmaci hokejovej triedy Dukly Trenčín štartovali na záver 
sezóny na Veľkonočnom turnaji v Rossenheime - Nemecko, 

kde trenčianski mladíci zápolili s muţstvami z piatich krajín. 
Bola to konfrontácia muţstiev z hokejovo vyspelých krajín, na 

ktorej hráči Dukly obsadili pekné 3. miesto, keď prehrali iba 

jediný zápas s neskorším víťazom turnaja - Hodonínom 4:3. V 
ďalšom zápase s Plzňou remízovali 1:1, v ktorom vynikli 

najmä brankári - svojími peknými zákrokmi (Dovina). V 
ďalších stretnutiach zdolali Trenčania Rossenheiam 7:0, 

Salzurg 10:0, Landshut 6:0, výber Kanady 3:2 a Davos 7:0. 

Najproduktívnejším hráčom turnaja sa stal David Horňák z 
Trenčína. Je nepochybne veľmi dobré a prospešné, keď mladí 

hokejisti dostávajú príleţitosť štartovať na rôznych medzi-
národných turnajoch. Ďalšou skvelou previerkou hokejového 

umenia mladých hráčov Dukly bol medzinárodný turnaj roč-

níkov 1993-1994 v Mělníku – Česko. V prvom zápolení zví-
ťazila Dukla nad Plzňou 4:2. V ďalšom stretnutí zdolali Tren-

čania kanadský tím Western Select Wolves - 7:3. Víťazstvo 
získali hráči Dukly aj v súboji proti Rossenhaimu výsledkom 

7:5 a prebojovali sa do turnajového finále. Tam sa stretli z 

ďalším muţstvom z Kanady - WC Grizzlies, nad ktorým vy-
hrali 8:4 a zaslúţene získali prvé miesto, čo je nepochybne 

pekným úspechom. Za najlepšieho útočníka bol vyhodnotený 
Peter Čerešnák z Dukly. 

Trenčianske noviny 26.04.2007  

Pomocná evidencia 201/2/07 
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V sobotu 21. apríla 2007 sa v priestoroch Krajského športo-

vého centra v Trenčíne uskutočnil krajský snem Slovenského 

Orla. Zúčastnilo sa ho 24 delegátov z 30 klubov Slovenského 
Orla v Trenčianskom kraji. Snem zhodnotil svoju bohatú 

činnosť v kluboch stolného tenisu, futbalu, turistiky a po-
dobne. Táto kresťanská športová organizácia pôsobí v štruk-

túrach Krajského športového centra. Podujatia sa zúčastnil aj 

prezident Slovenského Orla Jozef Gálik, ktorý kladne zhod-
notil činnosť krajskej organizácie a taktieţ aj spoluprácu s 

Krajským športovým centrom. Tohto snemu sa zúčastnil aj 
tajomník Krajského športového centra v Trenčíne Marián 

Ondruška. Snem zvolil 20 delegátov na 15. zjazd Sloven-

ského Orla, ktorý sa uskutoční 12. mája 2007 v Bratislave. 
Staronovým predsedom krajskej organizácie Slovenského Orla 

sa stal Martin Skúpy. 
Trenčianske noviny 16.04.2007  

 

V roku 2005 občianske zdruţenie Športový klub mladých 
pripravilo projekt na navrátenie volejbalu dievčat a ţien do 

Trenčína. Prvým krokom v tomto smere bolo vytvorenie špor-
tových stredísk a zabezpečovanie športovej prípravy v škol-

ských športových strediskách pri základných školách v Tren-

číne od septembra 2006. Po jesennej príprave sa rozbehla sú-
ťaţ medzi jednotlivými športovými strediskami „Protidrogová 

liga“ a z najtalentovanejších dievčat bol zostavený výber so 
zámerom, čo najlepšie ich pripraviť na reprezentáciu mesta 

Trenčín. Napriek krátkemu času, ktorý mali dievčatá na prí-

pravu, sa pod vedením trénerky Martiny Párišovej zúčastnili 
medzinárodného volejbalového turnaja na pozvanie volej-

balového klubu TJ Slovácka Slávia Uherské Hradiště. Tren-
čianske hráčky mali pred sebou neľahkú úlohu, lebo hrali proti 

športovo zdatným súperkám, získaných vo volejbalových tur-

najoch a účasťou vo volejbalovej lige. Chýbajúce skúsenosti 
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nahrádzali bojovnosťou proti súperkám z Uherského Hradišťa, 

Nového Mesta nad Váhom, Brna, Bojkovíc, Uherského Brodu 

a z jedenástich druţstiev sa umiestnili na deviatom mieste. Je 
preto namieste poďakovanie všetkým trénerom školských 

športových stredísk pri základných školách – Márii Hôr-

kovej, Nadi Oravcovej, Dominika Kaduka, Miroslava Šu-

michrasta, Kataríny Bučkovej a Jaromíra Felgra. Najbliţší 

program výberu volejbalistiek Trenčína bude turnaj v Poltári 
v dňoch 4. – 6. mája 2007. Vyvrcholením športového snaţenia 

školských športových stredísk bude „Protidrogová liga“ dňa 
15. mája 2007, ktoré sa uskutočnia v telocvičniach na ZŠ 

Novomeského a ZŠ Východná v Trenčíne. Finálové zápasy 

o popredné miesta sa budú odohrávať po 14.00 hod. Veríme, 
ţe sa prídete nielen pozrieť ale aj povzbudiť deti. Dievčatá sa 

Vám za to odvďačia dobrou hrou a kvalitnými športovými 
záţitkami. 

Vlastné poznámky 
 

35. ročník Behu oslobodenia obce Chocholná – Velčice sa 

uskutočnil dňa 29. apríla 2007 na pamiatku padlých pri 
oslobodzovaní obce v 2. svetovej vojne. V hlavnej kategórii 

muţov svoje prvenstvo z minulého roka obhájil Pavol Mi-

chalčík z Nového Mesta nad Váhom a putovný pohár si od-

niesol domov uţ po druhýkrát. Traťový rekord Jána Kriţáka z 

Nového Mesta nad Váhom z roku 1995 časom 25:09 min. sa 
ani tento rok nepodarilo nikomu prekonať. Pavol Michalčík 

bol zároveň Krajským športovým centrom v Trenčíne vyhod-
notený ako majster kraja a Trenčan Ján Kucharík bol vy-

hodnotený ako majster okresu. Výsledky : 

Kategória muţi - 18-39 rokov : 1. Pavol Michalčík (Nové 
Mesto nad Váhom) 27:38, 2. Peter Kačic (Nové Mesto nad 

V.áhom) 28:22,  3. Juraj Hudák (Trenčín) 28:27. 
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Kategória veteráni - 40-49 rokov : 1. Ján Kucharík (Trenčín) 

27:52, 2. Peter Klobučník (Dubnica) 28:38, 3. Štefan Čer-

venka (Dubnica) 30:38.  
Kategória veteráni - 50-59 rokov : 1. Miroslav Kováč (Tren-

čín) 30:02, 2. Jozef Karabec (Trenčín) 33:32, 3. Ján Hudec 
(Trenčianske  Stankovce) 34:12.  

Kategŕia veteráni - 60 rokov a starší : 1. Ferdinand Husár 

(Trenčín) 33:02, 2. Dušan Kašička (Trenčín) 35:36, 3. Sedlá-
ček Jozef (Boleráz) 38:15. 

Trenčianske noviny 03.05.2007 
 

Koncom mesiaca apríla 2007 odštartovala odvetná časť pre-

línacej súťaţe futbalovej Corgoň ligy. Do náročných zápolení 
o zotrvanie v najvyššej súťaţi sa tím AS Trenčín posilnil o dve 

nové tváre zo zahraničia. Konkrétne išlo o 22-ročného útoč-
níka juhoslovanského pôvodu Selmo Kubregoviča, ktorý ale 

vyrastal v Holandsku a 17-ročného Cristiana Muscalua z Ru-

munska. Oboch odporučili do sluţieb AS holandskí manaţéri 
a na prvom tréningu sa ukázali v dobrej forme. Stretnutie pre-

línačky AS Trenčín - Spartak Trnava však pozorne sledovali z 
tribúny. Nepochybne - hrať v slovenskej lige berú obaja 

futbalisti ako veľkú výzvu. Nuţ, uvidíme... 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 23. apríla 2007 sa uskutočnilo vyhodnotenie majstrov-
stiev Trenčianskeho kraja v hokeji seniorov – amatérov, ktorý 

otvoril predseda výkonného výboru zväzu ľadového hokeja 
Trenčianskeho kraja - Rudolf Juris. Hodnotiacu správu pred-

niesol predseda športovo-technickej komisie Karol Ţuffa, kto-

rý konštatoval, ţe o majstrovský titul zápolilo osem muţstiev. 
Víťazom majstrovstiev sa stalo druţstvo Transporty Trenčín 

pred druţstvami Ilavy a Trenčianskych Teplíc. Najlepším 
strelcom majstrovstiev sa stal Martin Nosek z Trenčianskych 
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Teplíc s 22 gólmi. Trenčan Štefan Škvarka sa umiestnil na               

6. mieste so 17 gólmi. 

Vlastné poznámky 

 

Karate klub Európa Trenčín získal na regionálnej súťaţi v 
karate „Majstrovstvá Bratislavy 2007“, ktorá sa uskutočnila 

29. apríla 2007 v Bratislave za účasti 17 slovenských klubov 

aţ 27 medailí za jeden deň. Výsledky a medaily pre Trenčín : 

Cvičenie kata : 

- mladší dorastenci – 3. miesto Jozef Roman,  

- starší ţiaci - 3. miesto Dávid Horov, 
- mladší ţiaci - 1. miesto Jozef Urbanovský,  2. miesto Peter 

Červeňanský, 

- chlapci - 2. miesto Pavol Miškolci,  
- staršie dorastenky - 3. miesto Barbora Nemčeková, 

- mladšie dorastenky - 2. miesto Romana Havierová, 

- mladšie ţiačky - 3. miesto Simona Valeková, Iveta 

Dovinová, Martina Oravcová, 

- staršie ţiačky - 3. miesto Simona Plocková. 

Cvičenie kumite 
- mladšie ţiačky do 35 kg - 1. miesto Marcela Kadlecajová, 

- mladší ţiaci do 35 kg - 1. miesto Matej Šmelko,  

- starší ţiaci do 45 kg - 1. miesto Peter Uher,  
- mladší dorastenci nad 65 kg - 1. miesto Jakub Stehel, 

- juniorky open - 1. miesto Ingrida Suchánková,  

- mladšie dorastenky open - 1. miesto Ingrida Suchánková,  
- starší ţiaci do 45 kg - 2. miesto Michal Pohorliak,  

- mladšie dorastenky open - 2. miesto Petra Košutová, 3. 

miesto Katarína Rindáková, 
- mladší dorastenci do 65 kg - 2. miesto Filip Nguyen,                   

3. miesto Filip Karlík, Oliver Plesník,  

- mladší dorastenci do 60 kg - 3. miesto Filip Nguyen, Ján 

Kundrák, 
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- starší ţiaci do 40 kg - 3. miesto Dávid Horov,  

- starší ţiaci do 45 kg - 3. miesto kumite Juraj Rónai. 

Trenčianske noviny 10.05.2007 
 

Na majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na 
dlhých tratiach v Novákoch si dňa 5. mája 2007 v deblových 

disciplínach na 5000 m vybojovali v dvojkanoe Daniel Bik-

sadský s Ľubomírom Hagarom (obaja Dukla Trenčín) a v 
muţských dvojkajakoch kombinovaná posádka Lukáš Leng-

varský (Športová škola Trenčín) a Ľubomír Beňo (KRK 
Nováky). Preteky ţenských dvojkajakov organizátori zrušili. 

Výsledky - 5000 metrov : 

C-2 : 1. Daniel Biksadský, Ľubomír Hagara (Dukla 
Trenčín) 22:39,475 min, 2. Martin Beneš, Matej Rusnák 

(KRK Nováky/ŠKP Bratislava) 23:38,479, 3. Radoslav Rus, 
Zdeněk Pátek (KRK Nováky/Piešťany) 24:21,822 

K-2 : 1. Lukáš Lengvarský, Ľubomír Beňo (Športová 

škola Trenčín/KRK Nováky) 21:03,727, Miloš Mikleš, Enriko 
Hradil (Zvolen/Komárno) 21:09,836, 3. Peter Banák, Martin 

Zatlakovič (ŠKP Bratislava) 22:17,704. 
Trenčianske noviny 19.04.2007 

Pomocná evidencia 250/2/07 

 
Jedným z mnohých podujatí, ktoré sa v tomto roku konali 

pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, bol aj 

medzinárodný športový 

deň. Zorganizovala ho ka-
tedra telesnej výchovy a 

športu dňa 10. mája 2007. 
V športovom zápolení sa so 

študentmi trenčianskej uni-

verzity stretli študenti dru-
ţobnej Univerzity Tomáša 
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Baťu zo Zlína a z univerzity v maďarskom Veszpreme. 

Študenti súťaţili v sálovom futbale, kde štartovalo aj futbalové 

druţstvo chlapcov z Vietnamskej republiky, študujúcich na 
zlínskej univerzite. Víťazom vo futbalovom zápolení sa stalo 

prvé druţstvo trenčianskej univerzity. Vo volejbale sa darilo 
študentom zlínskej univerzity a rovnako to bolo aj v aerobiku, 

kde ako najlepšia bola ocenená Eva Pallová z Univerzity 

Tomáša Baťu Zlín. V stolnom tenise zasa úplne suverénne 
zvíťazili a poháre za prvé miesto si z rúk vedúceho katedry 

PaedDr. Petra Bučka prevzali Natália Kamencová a 
František Černej, obaja študenti z Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. Posledná súťaţná disciplína mala svoj 

pretekársky priestor na rieke Váh, ktorej prialo aj počasie, keď 
pretekárov sprevádzalo 

teplé jarné slnko, hoci 
dopoludnia sa skrývalo za 

mrakmi. Posádky rozve-

selených športovcov sa v 
kanoe na 200 metrovej 

vodnej ceste doplavili do 
cieľa, kde ich vítal veľký 

plagát v slovenskom, ne-

meckom, českom i ma-
ďarskom jazyku „Priateľstvo nás všetkých spája, ako voda v 

riekach spája rôzne krajiny.“ Aj preto sme nakoniec zvolili 
túto disciplínu. Cieľom pre plávajúce kanoe so študentmi bolo 

priateľstvo a v zmysle tohto slova sa nieslo celé naše športové 

podujatie,“ skonštatoval na záver vedúci organizačného 
výboru PaedDr. Rudolf Vilček. 

Trenčianske noviny 17.05.2007 
Pomocná evidencia 258/2/07 
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Absolútneho majstra Európy vo vzpieraní v hmotnostnej 

kategórii do 105 kg za rok 2007 Martina Tešoviča prijal              

14. mája 2007 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
Za dosiahnuté výsledky mu odovzdal Cenu primátora Mesta 

Trenčín a zároveň vyjadril obdiv nad týmto historickým ús-
pechom slovenského reprezentanta. Ţiadny Slovák doteraz 

totiţ z európskeho šampionátu vzpieračov nepriniesol tri zlaté 

medaily – v trhu, nadhode a dvojboji. V neformálnej diskusii, 
ktorej sa zúčastnil aj hlavný tréner Vojenského športového 

centra Dukla Trenčín 
Pavol Dian, sa bratis-

lavský rodák Martin 

Tešovič ţijúci a trénu-
júci od roku 1993 

v Trenčíne vyznal zo 
svojej túţby úspešne 

ukončiť svoju kariéru 

na najbliţšej olympiá-
de v čínskom Pekingu. 

„Moje víťazstvo na 
Majstrovstvách Európy mi zaručuje miestenku na najbliţšej 

olympiáde v Pekingu v reprezentácii Slovenska. Nominácia 

reprezentantov je však vecou trénerov na základe výkonnosti 
jednotlivých pretekárov“, uviedol Martin Tešovič. Primátor 

Ing. Branislav Celler sa zaujímal aj o systém tréningu a úrovni 
vzpierania a vytvárania podmienok pre tento šport v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 

 
Lezenie je šport, ktorý i v našich podmienkach sa stále 

rozširuje a napreduje. Dôkazom toho potvrdilo aj tretie kolo 
dvojdňového lezeckého maratónu pod názvom „Face to 

face“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. aţ 13. mája 2007 na 

blízkej Skalke. Táto osobitá skala poskytuje 91 rôznych ciest 

zľava – Martin Tešovič, Ing. Branislav Celler 

zľava – Martin Tešovič, Ing. Branislav Celler 
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s rôznou obťaţnosťou. Jednotlivé vyznačené cesty zdolávali 

vţdy dvojice horolezcov. Podľa pravidiel maratónu museli 

dvojice vyliezť cestu a za to sa dostávali body. Celkom dvad-
sať dvojíc súťaţilo o najlepšieho lezca, lezkyňu a dvojicu lez-

cov. I napriek tomu, ţe hlavne na druhý bolo treba prekonať 
ťaţkosti v súvislosti s daţďom, atmosféra príjemná, veselá 

druţná. Po záverečnom hvizde bolo vidieť na súťaţiacich, ţe 

siahli aţ na dno svojich psychických a telesných síl. Výbornú 
formu na maratóne potvrdil Gabo Čmárik, ktorý sa stal 

víťazom muţskej kategórie a spolu s Vladom Valachom aj 
najlepšou lezeckou dvojicou. Titul najlepšej lezkyne si od-

niesla Zuzka Jargašová. 

Pardon 19.05.2007 
Pomocná evidencia 277/1/07 

 
V Dukle sa po valnom zhromaţdení, ktoré sa konalo 15. 

mája 2007 zvolili dvaja noví najvyšší muţi klubu. Róberta 

Švehlu po dvoch rokoch v prezidentskej stoličke striedal Jozef 

Mitocha, ktorý bol navrhovaný do funkcie samotným exprezi-

dentom a zároveň aj akcionárom klubu Róbertom Švehlom. 
Jozef Mitocha uţ v Dukle ako prezident pôsobil a po sezóne 

2003/2004, keď Dukla získala zatiaľ posledný majstrovský 

titul. Po dlhoročnom pôsobení vo viacerých klubových funk-
ciách a naposledy na poste generálneho manaţéra odchádza z 

Dukly Ivan Piovarči, ktorý sa rozhodol v práci pokračovať v 
klube HKm Zvolen. Na jeho stoličku si sadne bývalý brankár 

Dukly a aj novotvoriacej sa slovenskej reprezentácie v 

deväťdesiatych minulého storočia, Eduard Hartmann. 
Eduard bol počas minulej sezóny zamestnancom Slovenského 

zväzu ľadového hokeja, kde mal na starosti manaţérske veci 
okolo výberov do 16,17 a 18 rokov. Muţom, ktorý si drţí pev-

nú pozíciu v kresle Dukly je viceprezident Viliam Ruţička. 

Vlastné poznámky 
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Slovenskí reprezentanti Vlastimil Těšický, Marián Fedeš, 

Juraj Mrázik, Ladislav Mlynarovič a Pavol Baďura, medzi 

nimi aj dva Trenčania, členovia mestskej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu v Trenčíne, Peter Zachar a 

kapitán muţstva Jaroslav Sámela skončili na 5. majstrov-
stvách sveta v love rýb udicou na prívlač na treťom mieste. Je 

to po prvýkrát, čo sa slovenská reprezentácia v love na prívlač 

dostala na stupne víťazov. V tejto súťaţnej disciplíne sa na 
rozdiel od známejšieho spôsobu lovu na mušku ako návnada 

nepouţíva napodobenina hmyzu, ale malej rybky, či iných 
vodných ţivočíchov. Majstrovstvá sa konali v termíne 21. – 

27. mája 2007 na rieke Váh. Rybári súťaţili na pribliţne 

sedemkilometrovom úseku rieky pri Ivachnovej a Bešeňovej. 
Po prvýkrát poriadalo túto najvýznamnejšiu prívlačiarsku 

súťaţ Slovensko. Okrem Slovenska mali na majstrovstvách 
svojich zástupcov napríklad Andorra, Česko, Taliansko, Poľ-

sko, či Rusko. Ako poznamenal kapitán reprezentácie Jaroslav 

Sámela, slovenský reprezentačný výber začal s prípravami na 
majstrovstvá asi mesiac pred ich konaním. „Nevyuţiť výhodu 

domáceho prostredia by bolo veľkou chybou,“ povedal. Maj-
strovstvá pozostávali z dvoch pretekov. Slovensko pripravilo 

pre pretekárov výborné podmienky. Podľa kapitána reprezen-

tačného muţstva, len za prvý deň pretekov chytilo 40 prete-
károv viac ako tisíc kusov rýb. Bolo to toľko rýb, koľko sa 

ulovilo za predchádzajúce štyri ročníky majstrovstiev sveta 
dohromady. Rybári lovili lososovité ryby, všetky druhy 

pstruhov, lipne, hlavátky, sivone, ako aj ostatné dravé ryby, 

šťuky, ostrieţe a jalce. Ešte pred súťaţou organizátori nasadili 
do Váhu päťtisíc pstruhov. Súťaţilo sa štýlom - chyť a pusť, 

čo znamená, ţe chytená ryba sa po zaevidovaní hodila naspäť 
do vody. Preto súťaţiaci pouţívali rybárske háčiky bez proti-

hrotov, aby sa ryba mohla nepoškodená vrátiť. Po prvom dni, 

v konkurencii pretekárov z desiatich krajín, skončili slovenskí 
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reprezentanti na štvrtom mieste. Do druhých, sobotňajších 

pretekov išli Slováci s odhodlaním skončiť v kaţdom sektore 

pred Poliakmi. Keď sa po sčítaní výsledkov umiestnili na 
druhom mieste, začali tušiť, ţe by mohli siahnuť na medailovú 

pozíciu. S napätím preto čakali na celkové oficiálne výsledky, 
ktoré to definitívne potvrdili – tretie miesto. Majstrami sveta 

sa stali reprezentanti Ruska pred Českom a Slovenskom. 

Majstrom sveta v jednotlivcoch sa stal Rus Alexej Šanin pred 
bratmi Tichými z Českej republiky. Zo slovenských prete-

károv bol najlepší Vlastimil Těšický, ktorý sa umiestnil na 
výbornom 6. mieste.  

Trenčianske noviny 20.06.2007 

 
Nedeľné popoludnie 27. mája 2007 patrilo v Trenčíne špor-

tovým nadšencom, ktorý sa zúčastnil 3. ročníka Behu tren-
čianskou Brezinou, zaradeného do Slovenského pohára v behu 

do vrchu. Ani tropická horúčava neodradila vyše stovky pre-

tekárov, aby si zmeralo sily na trati dlhej 3.000 m, resp. 8.000 
metrov podľa určenej vekovej kategórie s prevýšením od 180 

do 330 metrov. Beţci pevnou vôľou prekonali všetky nástrahy 
pretekárskej trate a do cieľa i keď prišli unavení a šťastní. 

Rozhodcovia po skončení pretekov zhodnotili dosiahnuté 

výsledky pretekárov a tým najlepším predseda Slovenského 
orla v Trenčín Mar-

tin Skúpy a vicepri-
mátor Mesta Trenčín 

Tomáš Vaňo odov-

zdali pretekárom di-
plomy a vecné dary : 

- kategória muţi A) 

Andrzej Dlugosz, 
JM Demolex Bar-

dejov, 27:08:20 
najlepší pretekári  u muţov v kategórii A) 
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- kategória muţi B) 

Milan Celerin, Tatran Martin, 28:59:60 

- kategória muţi C) 
Miroslav Kováč, Slovenský orol Trenčín, 32:42:60 

- kategória muţi D) 

Pavol Rajec, Jogging Dubnica n/V., 34,39,00 

- kategória muţi E) 

František Číţ, SO Prievidza, 17:19 

- kategória juniori 
Kirill Potapov, A-sport Prievidza, 31:24:20 

- kategória ţeny A) 

Vanda Mesiariková, JM Demolex Bardejov, 37:34:00 

- kategória ţeny B) 

Jitka Hudáková, Trenčín, 39:14:00 

- kategória ţeny C) 
Eva Budínska, OÚ Poluvsie, 16:14 

- kategória juniorky 

Adriana Janíčková, BK Lysá p/Makytou 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 287/1/07, 298/1/07 
 

TJ Kubran Trenčín usporiadala dňa 26. mája 2007 me-

dzinárodný turnaj veteránov Slovenska v stolnom tenise. Na 
podujatí sa predstavilo 114 pretekárov zo Slovenska, Česka a 

Maďarska. Výsledky :  
kategória 40-49 roční :  

1. Peter Konrád (Povaţská Bystrica),  

2. Ivan Páleník (Dubnica),  
3. Štefan Sagačik (Pov. Bystrica),  

kategória 50-59 roční :  
1. Tibor Láni (Martin),  

2. Jozef Vitek (Nové Mesto n/V.),                   

3. Miro Bednár, (Tvrdošín). 



 731 

kategória 60-64 roční :  

1. Jaroslav Kučera,  

2. Zdeněk Souček (obaja Slavičín – Česká republika),  
3. Ján Gregor (Sučany),  

kategória 65-69 roční :  
1. Tibor Lacko (Komárno),  

2. Július Hlubina (Povaţská Bystrica),  

3. Július Holoďa (Bratislava),  
kategória 70-74 roční :  

1. Jozef Szabó,  
2. Milan Illeš (obaja Bratislava),  

3. Jozef Kelečin (Lozorno),  

kategória nad 75 rokov :  
1. Miroslav Kasanický (Ruţomberok),  

2. neudelené,  
3. Alojz Novák (Trenčín),  

Trenčianske noviny 07.06.2007 

Pomocná evidencia 309/1/07 
 

Na 19 registračných miestach si mohli Trenčania zašpor-
tovať v rámci podujatia Challenge Day dňa 30. mája do                 

17. h. Súperom mesta 

Trenčín bolo mesto Po-
prad. Na Mierovom ná-

mestí pílili drevo, ško-
láci skákali cez švihadlo 

a gumu. Netradičnú 

športovú disciplínu – ba-
zénové potápanie s prís-

trojom, si mohli záujem-
covia vyskúšať v krytej 

plavárni v Trenčíne pod dohľadom inštruktorov potápania 

z trenčianskeho potápačského strediska Laug - Dive. V špor-



 732 

tovej hale Armádneho športového centra Dukla Trenčín na 

Štefánikovej ulici záujemcovia zisťovali, ako sú na tom so 

svojou kondíciou s odborníkmi z Armádneho športového 
centra Dukly Trenčín. Trenčania hrali aj futbal, basketbal, 

volejbal, nohejbal, stolný tenis, hádzali šípkami na terč, triafali 
loptičkou na cieľ, preťahovali sa lanom, skákali vo vreciach, 

jazdili na bicykloch, liezli na umelú stenu, behali po farských 

schodoch. Vlastný športový program uskutočňovali vo svojich 
areáloch aj školy v meste. Po prvý raz sa zapojila do 

Challenge Day Nadácia Mariána Gáboríka, keď poskytla ľa-
dovú plochu na malom zimnom štadióne MG Rink ţiakom 

trenčianskych škôl. Zaujímavé športové popoludnie pripravili 

profesionálni horolezci, keď umoţnili lezenie v prírodnom 
prostredí Skalky. Mesto Trenčín sa zapojilo do Challenge Day 

uţ po dvanástykrát. Zo Slovenska sa do Vyzývacieho dňa 
2007 prihlásilo iba jedenásť mestských samospráv. Vzájomné 

športové stretnutie v rámci Challenge Day sa skončilo 

víťazstvom mesta Trenčín nad mestom Poprad. 
Vlastné poznámky 
 

Aktivity Základnej školy Trenčín Kubranská cesta majú 

medzinárodný rozsah. V dňoch 30. a 31. mája 2007 navštívila 
skupina ţiakov a rodičov zo základnej školy z Krakova svo-

jich trenčianskych partnerov. Partnerstvo oboch škôl je dáv-

nejšieho dáta, ktoré začalo súperením a spoluprácou v oblasti 
športu, presnejšie v bedmintone. Vedenie Základnej školy 

Trenčín, Kubranská cesta pripravilo pre svojich hostí pestrý 
program. Školáci z Krakova po prehliadke školy si zahrali 

futbal a vybíjanú proti reprezentantom trenčianskej školy. 

Športové popoludnie prvého dňa sa končilo v kolkárni. Druhý 
deň previedli kubranskí ţiaci svojich priateľov z Krakova po 

Trenčianskom hrade a všetci sa spoločne pokochali pohľadom 
po centre mesta Trenčín z novootvorenej mestskej veţe. Té-

mou diskusií a rozhovorov boli aj školské aktivity, ekonomika 
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a úroveň vzdelávania. Všetci konštatovali, ţe takéto druţobné 

návštevy sú veľmi zaujímavé a prospešné. Popri výmene 

skúseností prinášajú bohaté záţitky a inšpiráciu pre ţiakov 
i pedagógov. Partnerské stretnutie malo vyvrcholenie na 

medzinárodnom turnaji badmintonistov v Šuranoch, ktorého 
sa športové druţstvá oboch partnerov zúčastnili. Aj tu si 

počínali obe druţstvá úspešne. Víťazmi turnaja sa stala Astra 

Praha pred Bedmintonovým klubom Šurany a tretím Kra-
kovom. Trenčianske bedmintonové nádeje získali solídne piate 

miesto.  
Trenčianske noviny 06.06.2007 

 

Základná škola Trenčín, Východná ulica preţila dňa 30. 

mája 2007 veľký športový sviatok, keď hostila 80 mladých 

gymnastov a 80 mladých gymnastiek zo všetkých ôsmych slo-
venských krajov na majstrovstvách v športovej gymnastike 

Slovenskej republiky v kategórii mladších ţiakov a ţiačok. 
Trenčiansky kraj zastupovali v kategórii mladších ţiakov 

gymnasti zo Základnej školy Prievidza, Malonecpalská ulica 

a v kategórii mladších dievčat gymnastky zo Základnej školy 
Trenčín, Východná ulica.  

Výsledky v kategórii mladších ţiakov v druţstvách : 

1. Základná škola Veľký Krtíš, Komenského 

2. Základná škola Šenkvice, Vinohradská 

3. Základná škola Brezová pod Bradlom 
4. Základná škola Prievidza, Malonecpalská 

5. Základná škola Spišské Bystré 
6. Základná škola Liptovské Revúce 

7. Základná škola Michalovce, Ul. J. Švermu 

8. Základná škola Komárno. sv. Petra 

Výsledky v kategórii mladších ţiakov v jednotlivcoch : 

1. Samuel Maďarič, Základná škola Šenkvice 
2. Richard Veselka, Základná škola Veľký Krtíš 

3. Jozef Galbavý, Základná škola Veľký Krtíš 
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Výsledky v kategórii mladších ţiačok v druţstvách : 

1. Základná škola Banská Bystrica, Golianova  

2. Základná škola Poprad, Dostojevského 
3. Základná škola Osemročné športové gymnázium Košice 

4. Základná škola Trenčín, Východná  
5. Základná škola Ţilina, Karpatská  

6. Základná škola Nové Zámky, Mostná 

7. Základná škola Bratislava, Za kasárňou 
8. Základná škola Trnava, J. Bottu 

Výsledky v kategórii mladších ţiačok v jednotlivcoch : 

1. Monika Decká, Základná škola Trenčín, Východná 

2. Alţbeta Hamráková, Základná škola Banská Bystrica, 

Golianova ul. 
3. Simona Bednrčíková, Základná škola Banská Bystrica, 

Golianova ul. 
Vlastné poznámky 

 

Najmladšia prípravka AS Trenčín sa dňa 2. júna 2007 zú-
častnila v Bratislave na štadióne Slovana Bratislava futba-

lového turnaja 7. ročníka „Spomienky na Petra Dubov-

ského“ prípraviek chlapcov narodených po 1. januári 1999. 

Turnaj sa konal za účasti muţstiev Slovan Bratislava, Spartak 

Trnava, PVFA Bratislava (Venglošova akadémia), MŠK Ţi-
lina, FK Dubnica a AS Trenčín. Hrací systém kaţdý s kaţdým 

a trvanie zápasu 20 minút našim najmenším vyhovoval a do 
kaţdého zápasu nastupovali s nasadením, ktoré často chýba na 

našich ligových trávnikoch. Chlapci s veľkou radosťou a 

chuťou šli do kaţdého zápasu. V prvom zápase remizovali s 
FK Dubnica 1:1 (gól Beďatš). I keď výsledok tomu nena-

svedčuje, pretoţe súper mal jednu jedinú šancu za celý zápas, 
ktorú vyuţil pri streľbe z priameho kopu. Celý zápas sa odo-

hral na súperovej polovičke, ale naši najmenší nemohli streliť 

víťazný gól. Viditeľne ich prekvapila v prvom zápase klasická 
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tráva, nakoľko také niečo doma nepoznajú, lebo trénujú len na 

umelých povrchoch. Ďalšie zápasy uţ súperom nedali šancu a 

postupne porazili Ţilinu 4:0 (Švajka 2, Gutič, Klemens), 
Slovan 2:0 (Špaček 2), PVFA 2:1 (Špaček, Kozák) a Trnavu 

1:0 (Špaček). A tak celkové poradie muţstiev po turnaji :  
1. AS Trenčín,  

2. FK Dubnica,  

3. Spartak Trnava,  
4. Slovan Bratislava,  

5. PVFA Bratislava,  
6. MŠK Ţilina. 

Ďalším úspechom AS Trenčín bolo vyhlásenie D. Svrbíka 

za najlepšieho brankára turnaja. 
Trenčianske noviny 21.06.2007 

Pomocná evidencia 351/1/07 

 

V priestoroch Hasičskej stanice a Mestského futbalového 
štadióna v Dubnici nad Váhom sa 5. júna 2007 uskutočnil            

11. ročník krajskej súťaţe v hasičskom športe, na ktorej štar-

tovali najlepšie súťaţné druţstvá z Trenčína, Nového Mesta 
nad Váhom, Prievidze, druţstvá hasičských staníc z Dubnice 

nad Váhom a Púchova, Závodný hasičský útvar Seprot z 
Púchova. V súťaţných disciplínach - výstup do štvrtého pod-

laţia cvičnej veţe, beh na sto metrov cez prekáţky, štafeta 

4x100 metrov a poţiarny útok súťaţilo celkom 60 súťaţiacich. 
Súťaţné disciplíny si vyskúšali aj hasiči z Hasičského a zá-

chranného zboru Zlínskeho kraja. Najlepšie výsledky dosiahli 
hasiči z Púchova, ktorí po trojročnej dominancii hasičov z 

Trenčína opätovne vystúpili na najvyšší stupeň. Opačný prí-

pad nastal v dvojboji jednotlivcov. Zvíťazil Milan Trška z 
Trenčína, ktorý po niekoľkých rokoch zosadil z prvej priečky 

svojho najväčšieho konkurenta a víťaza tejto disciplíny, 
Rudolfa Adamičku zo Závodného hasičského útvaru Seprot 

Púchov. 
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Trenčianske noviny 20.06.2007 

Pomocná evidencia 329/1/07 

 
Tlačová agentúra SITA dňa 6. júna 2007 zverejnila zau-

jímavú správu, ţe záujem o kúpu slovenského futbalového 
klubu AS Trenčín má bývalý holandský futbalový repre-

zentant a hráč Ajaxu Amsterdam Tscheu La Ling. Túto in-

formáciu priniesol uţ pred niekoľkými mesiacmi holandský 
denník Algemeen Dagblad a záujem holandského kapitálu 

potvrdilo po skončení prelínacej časti Corgoň ligy aj vedenie 
trenčianskeho klubu. “Ling vstupuje do slovenského futbalu,“ 

hlásil titulok holandského denníka. Päťdesiatjedenročný Ling 

po skončení úspešnej kariéry začal v podnikaní s výţivovými 
doplnkami. Neskôr zaloţila jeho spoločnosť v Brazílii, Argen-

tíne, Rumunsku, Bulharsku a Grécku futbalové školy. S Tren-
čínom má však tie najvyššie ciele, keď netají svoje ambície, ţe 

do dvoch rokov chce získať majstrovský titul Slovenskej 

republiky a neskôr vstúpiť aj do Ligy majstrov. Spolu-
vlastníkom klubu by sa mal stať aj Lingov obchodný partner 

Henk ter Braack. Noví spoluvlastníci klubu by však nemali 
figurovať v novotvoriacej sa administratíve klubu. Črtajúci sa 

noví majitelia absolvovali počas uplynulých mesiacov viaceré 

rokovania so súčasným vedením AS a taktieţ absolvovali 
podrobnú štúdiu aktuálnej situácie klubu, ktorá by mala uká-

zať cestu medzi slovenskú klubovú špičku. Rovnako ana-
lyzovali aj tréningy mládeţníckych tímov. Denník Algemeen 

Dagblad upozornil, ţe spomínané zámery by mohlo zastaviť 

vypadnutie muţstva z ligy, čomu sa však Trenčania vyhli za-
váhaním Interu Bratislava. 

Trenčianske noviny 06.06.2007  
Pomocná evidencia 336/1/07 
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Turnaj Slovakia Cup v hokejbale sa tento rok konal vo 

Vrútkach, na ktorom mal svoje zastúpenie Trenčín výberom 

Slovenského Orla v kategórii U-16. Trenčianske druţstvo bolo 
bolo zaradené do skupiny B, kde po víťazných stretnutiach 

s druţstvami THB Trebišov 5:3, Pruské 10:1, Zvolen 7:1 sa 
prebojovali do semifinále, kde zvíťazili nad Martinom 7:4.  

Vo finále sa stretli s druţstvom Kométa Vrútky v ktorom našli 

premoţiteľa 1:6. Druţstvo Slovenského Orla sa potom zú-
častnilo Majstrovstiev Slovenska v hokejbale v kategórii 

ţiakov U-16, kde v skupine A) Postupne zvíťazili nad druţ-
stvami Topoľčian 2:1, Trebišova 1:0, Pruského 5:0, ale 

prehralo s druţstvom Vrútok 2:7. Vo štvrťfinále hral druţstvo 

Trenčín s Bratislavou, keď v riadnom čase remizovali 1:1, ale 
v samostatných nájazdoch zvíťazila Bratislava 2:1. V boji o 3. 

miesto sa Trenčania stretli s druţstvom s Topoľčian a zápas 
v riadnom hracom čase skončil výsledkom 1:1. V predĺţení 

stálo šťastie viac pri druţstve Topoľčian, ktoré zvíťazilo na 

samostatné nájazdy 2:1. Konečné poradie vo finálovej skupine 
: 1. Bratislava, 2. Vrútky, 3. Topoľčany, 4. Trenčín. O dobré 

výsledky sa zaslúţili : vedenie muţstva – M. Chrást, M. 
Skúpy, D. Marienka a hráči – J. Gašparovič, R. Minárik, L. 

Macoun, F. Lengvarský, J. Sládek, M. Sládek, B. Mitucha, E. 

Lehocký, L. Mandinec, M. Bagin, P. Bustin a J. Čukan. 
Trenčianske noviny 20.06.2007 

Pomocná evidencia 351/1/07 
 

Snine sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v grécko-
rímskom zápasení. Pretekári TJ Dukla Trenčín získali tieto 

lichotivé umiestnenia - vo váhe 85 kg sa stal víťazom Filip 

Vranák, tretie miesto vo váhe 73 kg obsadil Ivan Poruban. 
Dve siedme miesta si vybojovali vo váhe 59 kg Jakub Kováč a 

vo váhe 47 kg Pavol Truska. Ôsmu priečku vo váhe 42 kg 
získal Emil Bagin. 

Trenčianske noviny 20.06.2007 
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Pomocná evidencia 329/4/07 

 

Hokejbalové ihrisko pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne bolo 
dejiskom mestského kola v hokejbale medzi študentami stred-

ných škôl a stredných odborných učilíšť. V troch skupinách 
zápolilo deväť druţstiev. Do finálovej skupiny sa prebojovali : 

Gymnázium ľ. Štúra – Stredné odborné učilište ţelezničné 2:5, 

Gymnázium Ľ. Štúra - Stredné odborné učilište strojárske 4:1, 
Stredné odborné učilište strojárske - Stredné odborné učilište 

ţelezničné 1:4. V boji o prvé miesto sa stretli  Stredné odborné 
učilište ţelezničné s Gymnáziom Ľ. Štúra, nad ktorým zví-

ťazili 5:2. Góly : Barón 2, Kuník, Bednár, Balga - Lipták 2. 

Víťazná zostava Stredného odborného učilišťa ţelezničného 
– Hiadlovský, Porubský, Rešetka, Barón, Balga, Lapin, Rác, 

Kuník, Bednár, Tatár, Vereš, Jarábek. 
Celkové poradie : 

1. Stredné odborné učilište ţelezničné,  

2. Gymnázium Ľudovíta Štúra, 
3. Stredné odborné učilište strojárske,  

4. Obchodná akadémia,  
5. Stredné odborné učilište letecké,  

6. Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu,  

7. Stredná priemyselná škola stavebná, 
8. Piaristické gymnázium J. Braneckého. 

Trenčianske noviny 21.06.2007 
Pomocná evidencia 351/1/07 

 

V stredu 13. júna začali s prípravou na nový ročník Corgoň 
ligy futbalisti AS Trenčín. Tento rok pre zotrvanie v najvyššej 

futbalovej lige vstúpil do tohto klubu holandský investor. 
Úplne novou tvárou v realizačnom tíme stal sa anglický tréner 

Rob Mc Donald (ktorého prezývajú „majstrom v hre na jeden 

dotyk“) s dvomi novými asistentami - Petrom Ančicom (kto-
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rý naposledy pôsobil v Šali) a Martinom Stanom (predtým 

trénerom mladších dorastencov AS Trenčín). Kormidelníkom 

brankárov zostal naďalej Jaroslav Macháč. V Trenčíne zotrvá 
niekoľko dní aj Jenner, známy futbalový odborník z Holand-

ska. Ako vţdy pred začiatkom sezóny, hráči na úvod ab-
solvovali váţenie, meranie a percentá tuku. Po úvodnom 

predstavovaní vysvetlil nový tréner svoju osobnú filozofiu a 

taktieţ aj vízie pre najbliţšie obdobie. Svojím spôsobom mal 
zaujímavý prejav. Po očakávanom vybehnutí na umelý zelený 

koberec štadióna na Sihoti absolvovali hráči prvý tréning, kde 
sa kládol dôraz predovšetkým na cvičenia s loptami. Preto aj 

jednou z trénerových poţiadaviek bolo zakúpiť niekoľko 

desiatok nových lôpt rovnakej farby. V prípravnom letnom 
období budú Trenčania trénovať len v domácich podmienkach. 

V prípravnom hráčskom tábore AS Trenčín je momentálne 
okolo 27 hráčov. V hľadáčiku sú aj ďalšie nové tváre. Káder 

druţstva tvorili títo hráči : R. Hodál, M. Volešák, D. Roţník - 

G. Baranyai, M. Bilišňanský, J. Czinege, P. Čögley, M. Dou-
bek, L. Gálik, R. Gergel, B. Godál, F. Hlohovský, Cs. Hor-

váth, M. Jakúbek, J. Kamenský, T. Kaňa, M. Mičenec, I. 
Szkukalek, L. Šebek, M. Kasálek, P. Kleštík, J. Kriţko, T. 

Marček, M. Pastva, M. Tubonemi, M. Vargic, C. Muscalu. 

Trenčianske noviny 21.06.2007 
 

V telocvični Základnej 
školy v Trenčín Kubra sa 

16. júna 2007 uskutočnil 

prvý ročník stolnoteniso-
vého turnaja o Putovný 

pohár pri príleţitosti 62. 
výročia oslobodenia Tren-

čína a ukončenia druhej 

svetovej vojny. organizo-
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vaný Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašis-

tických bojovníkov Trenčín v spolupráci TJ Kubran Trenčín. 

Záštitu nad súťaţou prevzal  primátor mesta Trenčína Ing. 
Branislav Celler. Turnaj bol rozpísaný do troch vekových 

kategórií : do 18 rokov, od 19 do 60 rokov a nad 60 rokov. 
V prvom ročníku turnaja súťaţilo celkom 42 hráčov z 8 miest 

a obcí kraja – Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Prievidze, 

Povaţskej Bystrice, Uhrovca, Ţitnej Radiše a Trenčianskeho 
Jastrabia. Najmladší súťaţiaci mal 9 a najstarší 75 rokov. 

Turnaja sa ako diváci zúčastnili aj priami účastníci odboja plk. 
v.v. Bučko a plk. v.v. Kaliský. Základným mottom súťaţe 

bolo heslo „Je lepšie bojovať na športovom poli, ako bojovať 

vo vojne“, ktoré na úvod  súťaţe povedal predseda Oblastného 
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovník v Tren-

číne Ing. Tomáš Švec. Turnaj bol po všetkých stránkach 
veľmi dobre zabezpečený, za čo sa hráči organizátorom 

odmenili hodnotnými výkonmi.  

Výsledky v jednotlivých kategóriách : 
Kategória do 18 rokov : 

1. Komorovský Robo z Trenčína 
2. Paluš Matej z Trenčína 

3. Ţembera Peter z Trenčína 

Kategória od 19 do 60 rokov : 
1. Burza Slavo z Nového Mesta nad Váhom 

2. Fapšo Robo z Povaţskej Bystrice 
3. Kovačíková Mária z Trenčína 

Kategória nad 60 rokov :  

1. Brlej Jaro z Drietomy 

2. Fraňo Peter z Drietomy 

3. Bilek Rudolf z Trenčína 
Putovný pohár prevzal a víťazom celej súťaţe sa stal Sla-

vomír Burza z Nového Mesta n./ V. Ceny víťazom jedno-

tlivých kategórií odovzdala poslankyňa dlhodobo uvoľnená 
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pre výkon funkcie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Janka 

Fabová. Ceny pre najlepších v kaţdej kategórii venoval 

Mestský úrad v Trenčíne a  firma Madov. 
Vlastné poznámky 

 
Beh Olympijského dňa sa konal 19. júna 2007 na Ostrove 

a v športovom areáli Základnej školy, Ul. L. Novomeského. 

Zúčastnilo sa ho 1702 športovcov z materských škôl, základ-
ných škôl, stredných škôl a stredných odborných učilíšť. 

Preteky organizovali TJ Mladosť, KCA Trenčín, Orol Trenčín, 
Mesto Trenčín, Trenčianske osvetové  stredisko a  Slovenský 

olympijský výbor Trenčín. Víťazmi jednotlivých kategórií sa 

stali : Veronika Kudlová, Miša Bogyová, Nikola Tothová,  Pa-
ťa Šicková, Júlia Gombošová, Ema Stachová, Barbora Ma-

tejková, Lucia Jašková, Mariana Mitašová, Miša Berová, Ve-
ronika Veselá, Mišo Ondrejkovič, Andrej Bednár,  Peter 

Špirko, Marcel Majdík, Denis Faba, Miloš Vedrody, Erik 

Pristach, Matej Boţík, Martin Meravý a Maximilián Majer.  
Info Trenčín 28.06.2007 

Pomocná evidencia 395/1/07 
 

Veľká športová olympiáda trenčianskych materských škôl 

so slávnostným zahájením spojený so zapálením olympijského 
ohňa a vztýčením olympijskej zástavy sa konala 20. júna 2007 

v novovybudovanom špor-
tovom areáli v Základnej 

školy Trenčín, Novomeské-

ho ul. Deti predškolského 
veku z materských škôl 

v Trenčíne zaţili neopako-
vateľné chvíle na tomto 

veľkom športovom pries-

transtve – mali moţnosť 
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behať po beţeckej dráhe, triafať do basketbalových košov, 

zahrať si s kúţelkami či golf, hádzanú i futbal. Do absolútnej 

únavy sa mohli napokon vyskákať na dvoch skákacích 
hradoch. Deti boli odmenené za svoje výkony „medailami“ 

a sladkosťami. Veľmi úspešné podujatie  zorganizovalo Ob-
čianske zdruţenie pri Materskej škole, Šafárikova ul., podľa 

schváleného projektu s názvom S loptami za zdravím, na 

ktorý prispela s finančnými prostriedkami Trenčianska na-
dácia.  

Info Trenčín 28.06.2007  
Pomocná evidencia 395/1/07 

 

Mestský futbalový štadión na Sihoti v Trenčíne sa bude 

moţno o niekoľko rokov kompletne rekonštruovať. Miestny 

klub AS Trenčín kupuje bývalý holandský futbalový repre-
zentant a hráč Ajaxu Amsterdam Tscheu La Ling. Holanďan 

má najvyššie ambície a do dvoch rokov chce získať slo-
venský titul a hrať Ligu majstrov. Aby sa stretnutia tejto naj-

prestíţnejšej klubovej pohárovej súťaţe na starom kontinente 

mohli uskutočniť v Trenčíne, bude potrebné kompletne zre-
novovať starý a z viacerých stránok nevyhovujúci trenčian-

sky štadión. Podľa generálneho manaţéra klubu Mgr. Róber-
ta Rybníčka, v prípade, ţe sa podarí dosiahnuť prezentované 

ciele, bude otázka prestavby veľmi aktuálna. Štadión elipso-

vitého tvaru postavený v 60. rokoch minulého storočia za éry 
Jednoty Trenčín a s legendárnymi reflektormi – „lízankami“ 

má väčšinu miest na státie. Kapacita pôvodne prevyšovala 20 
tisíc ľudí, dnes je podľa internetovej stránky klubu 16 000, z 

toho 5 000 na sedenie. V súčasnosti exitujú tri štúdie nového 

štadióna Treba tieţ rozhodnúť, či sa bude prestavovať v 
etapách alebo naraz. Nový štadión však bude určite menší 

ako ten súčasný. Kapacita počíta s dvoma alternatívami, 
priechodnejšia je tá s konečným číslom 10 500 divákov. Ho-

vorí sa aj o kapacite 15 000 ľudí. „Uvidí sa, ţe keď sa v 
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Trenčíne začne hrať naozaj dobrý futbal či bude aj záujem 

divákov. Nový štadión má byť moderným stánkom, ktorý by 

mohol privítať aj reprezentáciu“. Predpokladá sa, ţe z vonku 
by to bola komerčná zóna a zvnútra by to bol štadión, ktorý 

by na seba zarábal. Z hľadiska moţnej realizácie nového 
štadióna je táto moţnosť najpriechodnejšia, Štadión patrí 

mestu, ktoré je zároveň menšinovým akcionárom klubu a pre 

tento rok mesto z rozpočtu vyčlenilo na štadión 8,2 milióna 
Sk, z toho štyri milióny Sk na prevádzku a ďalšie štyri mi-

lióny Sk na rekonštrukciu strechy a vonkajších priestorov 
krytej tribúny.  

Info Trenčín 28.06.2007 

Pomocná evidencia 395/1/07 
 

Mestské finále dlhodobej súťaţe Rope Skiping (skákanie 
cez švihadlo) sa konalo 21. júna 2007 v telocvičniach 

Základnej školy Trenčín, Ulica  Novomeského. 

Výsledky :   

disciplína – chlapci, skákanie za 1 min :  

1. Patrik Cvik, 208 skokov,  
2. Jozef Vlado (obaja ZŠ, Dlhé Hony), 153,  

3. Štefan Korec (ZŠ, Ul. L. Novomeského), 113.  

disciplína – dievčatá, skákanie za 1 min :  

1. Viera Bulková (ZŠ, Dlhé Hony), 188,  

2. Petra Ţilinčanová (Gymnázium Ľ. Štúra), 185,  
3. Zuzka Haščicová (ZŠ, Ul. P. Bezruča) 173 skokov.  

disciplína –dorastenky, skákanie za 1 min :  

1. Klára Michalíková, 173,  

2. Katka Hletková, 167,  

3. Dominika Babišová (všetky SZŠ) 159 skokov. 

disciplína – chlapci skákanie za 3 min :  

1. P. Cvik 493 skokov,  
2. Kamil Trunek 440,  
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3. Marcel Gazdík (všetci ZŠ Dlhé Hony), 435. disciplína –

disciplína - dievčatá, skákanie za 3 min :  

1. Petra Balaščáková 570,  
2. P. Ţilinčanová (obe Gymnázium Ľ. Štúra) 487,  

3. Z. Haščičová 173.  

disciplína – dorastenky, skákanie za 3 min :  

1. K. Michalíková 420,  

2. K. Hletková 387,  
3. D. Babišová 381 skokov. 

Info Trenčín 28.06.2007 
Pomocná evidencia 395/1/07 

 

Futbalový štadión v Selci bol v sobotu 23. júna 2007 de-
jiskom uţ tradičného podujatia – 15. ročníka súťaţe Gaba 

Zelenaya v kopaní pokutových kopov, ktorý sa konal pod 
záštitou ObFZ Trenčín. V kategórii ţiactva, ţien a muţov 

zápolilo spolu 871 súťaţiacich nielen z obcí a miest 

Trenčianskeho kraja, ale aj z iných končín Slovenska. Ako 
vţdy, aj tentoraz to bolo nadovšetko vydarené spoločensko-

športové podujatie, ktorému prialo aj pekné slnečné počasie, aj 
keď tesne pred koncom celého podujatia osvieţilo trávnik a 

prítomných niekoľko neškodných, príjemných daţďivých 

kvapiek. Po slávnostnom otvorení tohto jedenástkového fes-
tivalu starostom obce – MVDr. Stanislavom Svatíkom sa 

začali kopať jedenástky. Výsledky : 
Kategória ţiakov do 10 rokov, v ktorej štartovalo 149 súťa-

ţiacich : 

1. Róbert Julíny (Lúka n/V.),  
2. Dávid Dudášik (Povaţany),  

3. Kristín Komorovský (Selec),  
4. Matej Vasko (Dolná Súča),  

5. Juraj Ďuráči (Mníchová Lehota). 
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Kategória ţiakov do 15 rokov, v ktorej štartovalo 223 súťa-

ţiacich : 

1. Miroslav Králik (Selec),  
2. Matej Hudec (Trenč. Stankovce), 

3. Šimon Ellinger (Selec),  
4. Dušan Ondrejkovič (Trenčín),  

5. Milan Bednár (Trenčín). 

Kategória ţien, v ktorej štartovalo 37 súťaţiacich : 

1. Adriana Bočíková (Trenčín),  

2. Andrea Satinová (Povaţany),  
3. Gabika Betáková (Selec),  

4. Petra Blaţeková (Trenčín),  

5. Sandra Horňáková (Trenčín). 
Kategória muţov, v ktorej štartovalo 462: 

1. Jozef Kučerák (Horná Súča),  
2. Tomáš Navrátil (Trenč. Stankovce),  

3. Matej Gorelka (Dubnica),  

4. Marián Straka (Nitra),  
5. František Králik (Selec),  

6. Lukáš Minarčic (Trenčín),). 
Víťaz kategórie si prevzal motocykel. Ceny najúspešnejším 

jednotlivcom odovzdávali starosta obce Selec MVDr. 

Stanislav Svatík, predseda Oblastného futbalového zväzu 
v Trenčíne Ing.  Štefan Kolárik a viacerí sponzori. 

Trenčianske noviny 05.07.2007 
 

Vyhodnotenie celoročných mestských športových hier 

stredoškolskej mládeţe sa uskutočnilo dňa 28. júna 2007 za 
účasti zástupcov stredných škôl. Zhodnotenie súťaţe vykonala 

referentka pre šport odboru školstva a sociálnych vecí Mest-
ského úradu v Trenčíne Mária Opačitá. V úvode poďakovala 

riaditeľom škôl, ţe umoţnili pedagógom zúčastňovať sa 

športových súťaţí. Osobitne poďakovala : 
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- riaditeľke Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Mgr. 

Janke Gugovej, ktorá prostredníctvom študentiek školy 

umoţnila poskytovanie zdravotníckej starostlivosti súťa-
ţiacim,  

- predsedovi Slovenského Orla v Trenčíne Martinovi Skúpe-

mu, ţe toto podujatie sa uskutočňovalo za jeho garancie, 
- komisii školstva a športu Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne za podporu. 

A potom uţ s predse-
dom komisie pre šport 

Mestského zastupiteľstva 
Trenčíne Eduardom 

Hartmanom spolu 

odovzdali súťaţiacim 
druţstvám diplomy 

a vecné dary. Jednotlivé 
stredné školy sa po 

celkovom hodnotení 

umiestnili takto : 

1. Gymnázium Ľudovíta Štúra 

2. Obchodná akadémia dr. Hodţu 
3. Piaristické gymnázium J. Braneckého 

4. Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a obchodu 

5. Stredná priemyselná škola stavebná 
6. Stredná umelecká škola 

7. Stredné odborné učilište ţelezničné  
8. Stredná zdravotnícka škola 

9. Stredné odborné učilište odevné 

10. Stredné odborné učilište strojárske  
11. Stredné odborné učilište letecké 

12. Stredné odborné učilište stavebné 
 Vlastné poznámky 
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Futbalový kolektív mladších dorastencov AS Trenčín (roč-

ník 1990-1991) štartoval na kvalitne obsadenom štvordňovom 

medzinárodnom mládeţníckom turnaji 3. ročník Moravia 

Cup 2007 v moravskom Vsetíne. Ambiciózni Trenčania pod 

vedením novej trénerskej dvojice Radúz Dorňák - Tibor 
Grófik dosiahli nepochybne skvelý úspech, keď sa stali 

víťazom tohto turnaja. Vo finále sa Trenčania stretli s 

Povaţskou Bystricou, nad ktorou zvíťazli 4:0 (2:0), gólmi 
Mišáka 3 a Královiča 1. O tento úspech sa zaslúţili hráči : Ľ. 

Draškovec, M. Ďanovský, F. Taraba, S. Ďurík, S. Izakovič, M. 
Zvala, O. Vraník, M. Holovka, J. Holúbek, T. Otrubný, M. 

Pinďura, T. Bizub, P. Valla, P. Mazán, M. Královič, P. Mišák, 

E. Ferienčík, D. Badinský, M. Gajdošík, J. Šimlaštík. Tréner : 
R. Dorňák, asistent: T. Grófik, vedúci muţstva J. Majzel.  

Trenčianske noviny 28.06.2007 
Pomocná evidencia 384/2/07 

 

Na majstrovstvách Európy juniorov v silovom trojboji 
v bulharskej Sofii zaznamenala Dominika Hojsíková z Tren-

čína z pozoruhodného športového úspechu, keď v kategórii do 
52 kg získala ţatvu troch zlatých medailí za tri prvé a jedno 

štvrté miesto v troch disciplínach - v drepe, „bendţi“ a silo-

vom trojboji. V jej váhovej kategórii zápolilo najviac pre-
tekárok (šesť), čiţe moţno hovoriť o pomerne silnej kon-

kurencii. Je sympatické, ţe v svojej váhovej kategórii zvíťazila 
s obrovským náskokom 30 kg a rozhodne momentálne v nej 

udáva tempo. V celej súťaţi bola absolútne najmladšia a ab-

solútne najsilnejšia. V kategórii národov zvíťazilo Poľsko, 
druhé bolo Slovensko. Na svoje konto si navyše pripísala aj 

päť nových slovenských rekordov (štyri juniorské a jeden 
ţenský). 

Trenčianske noviny 28.06.2007 

Pomocná evidencia 385/1/07  
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V Bratislave sa konal Európsky pohár mládeţe v karate, 

ktorého sa zúčastnili pretekári z desiatich krajín, vrátane USA. 

Na tomto medzinárodnom podujatí si karatisti Ekonómu 
Trenčín vybojovali päť cenných umiestnení : 

- v kategórii kumite ţiačky do 35 kg zvíťazila Lucia Bacová,  

- v kategórii kumite dorasteniek do 55 kg zvíťazila Patrícia 

Pevalová, 

- v kategórii kumite ţiakov do 30 kg získal druhé miesto 

Zoltán Michalec, 
- v kategórii v kumite ţiačok do 40 kg získala tretie miesto 

Mirka Kopúňová,  
- v kategórii kumite ţiačok do 45 kg získala tretie miesto 

Hanka Pristašová. 

Trenčianske noviny 28.06.2007 
 

Titul majstra Slovenskej republiky a zlaté medaily v 

jedenástom ročníku najvyššej slovenskej súťaţe v in-line ho-
keji si vybojovali ambiciózní hráči Hermesu Trenčín, ktorí sa 

prebojovali aţ do finále, hoci po základnej časti súťaţe boli v 
tabuľke na 4. mieste. S minuloročným majstrom Aquatec Wild 

Kings Dubnica sa Trenčania stretli v semifinále play-off 

v troch stretnutiach. Rozhodnutie padlo aţ v treťom rozhodu-
júcom stretnutí, v ktorom sa Trenčania predstavili vo výbor-

nom svetle a aţ nečakane vysokým výsledkom 4:11 dekla-
sovali svojho súpera, ktorý bol po základnej časti na prvom 

mieste tabuľky. Po tomto rozhodujúcom stretnutí o postup do 

finále Trenčania upravili vzájomný stav série zápasov na  1:2.  
Vo finále stačili Trenčanom dva zápasy, keď  v kvalitnom 

meraní síl Trenčania hrali veľmi precízne, zodpovedne aţ 
nakoniec obe stretnutia dotiahli do zaslúţeného víťazného 

konca. V prvom zápase zvíťazili 9:11 a v druhom zápase 10:6. 

Pri streleckej chuti bol Tomáš Kopecký, ktorý si na svoje 
konto zapísal deväť presných zásahov v oboch zápasoch. 
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Trenčianske noviny 05.07.2007 

Pomocná evidencia 420/1/07 

 
Mladší ţiaci AAC Sparta Trenčín (ročník narodenia 1994) 

štartovali na 11. ročníku medzinárodného futbalového festi-
valu mládeţe v Dunajskej Strede. Vo svojej skupine zdolali 

domácu DAC Dunajskú Stredu 2:0, FK Šamorín 2:0, OV 

Dunajskú Stredu 5:1 a po remíze 1:1 s Noccerou Talianska 
postúpili do finále. V nervy drásajúcom a vypätom súboji 

porazili FK Šamorín 1:0 a stali sa víťazom tohto mlá-
deţníckeho podujatia. 

Trenčianske noviny 05.07.2007 
 

S dýchacími problémami, so začervenanými očami 

schádzali od začiatku 29 týţdňa z ľadu malého zimného 
štadióna MG Rink na Sihoti mladí hokejisti a krasokorčuliari, 

ktorí tu boli na týţdennom sústredení. Sami si najskôr mysleli, 
ţe je to od chladu z ľadu alebo od klimatizácie, ale to 

neprechádzalo, tak viacero detí vyhľadalo lekársku pomoc. 

Preto prípad prevzala polícia a kontaktovala hasičov. „Polícia 
od náš ţiadala, aby sme zmerali koncentrácie unikajúceho 

plynu,“ uviedol Ma-
rián Petrík z Kraj-

ského riaditeľstva 

Hasičského a zá-
chranného zboru v 

Trenčíne. K úniku 
škodliviny z areálu 

štadióna nedošlo. Pre 

výskyt neznámej 
chemickej látky, kto-

rou bol pravdepo-
dobne chlór, bol vo štvrtok 28. júna 2007 napoludnie štadión 

MG Rink evakuovaný a uzatvorený. Dráţdivá látka bola cítiť 
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len na ľadovej ploche. Vzorky odobrali hasiči z ľadovej 

plochy i zásobníka vody. Z ľadovej plochy zamestnanci šta-

dióna zbrúsili pribliţne centimeter hrúbky ľadu, ktorý zrie-
dený vodou zachytili do odpadovej jamy. Priestory štadióna 

vetrali cez otvorené brány aj s pomocou ventilátorov. Hasiči 
situáciu monitorovali aţ do jednej hodiny rannej, kedy sa 

jednotka vrátila na základňu. Situácia sa potom stabilizovala, 

hodnoty chlóru poklesli na minimum a v piatok 29. júna 2007 
bol uţ štadión opäť v prevádzke. Podľa konateľa spoločnosti 

MG Rink Branislava Gáboríka, sa z ľadovej plochy vypa-
roval chlor. Je to však látka, ktorá sa tu nemá prečo vysky-

tovať, pretoţe sa na štadióne vôbec nepouţíva. Niekto ju 

musel na ľad dať úmyselne. Na chladenie uţ pouţívajú 
modernú bezčpavkovú metódu.  

Trenčianske noviny 05.07.2007 
Pomocná evidencia 424/1/07 

 

Láţo Pláţo, Váhomor, Flinstonovci, Lochneská príšera, 
Rákosníček, Kočár, Ambulancia, Dţamajka - kokosy na vode, 

Plastypeler, Plávajúca záhrada a ďalšie plavidlá, ktoré sa pla-
vili v sobotu 30. júna 2007 po Váhu. Organizátor podujatia 

Ing. Jozef Čermák 
nadviazal na tradíciu 
splavov netradičných 

korábov, v skratke 
Splanekor, ktorú za-

loţili v roku 1981 

trenčianski mládeţní-
ci, zväzarmovci a 

športovci z Armádne-
ho strediska vrcholo-

vého športu Dukla 

Trenčín. Na ostrov prišlo viac ako päťtisíc ľudí, ktorí 
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obdivovali nielen „ţivotaschopnosť“ netradičných korábov a 

ich posádok udrţať sa na hladine Váhu a plniť súťaţné 

disciplíny, ale mohli sa zabaviť na pripravenom sprievodnom 
programe. „Bol som v roku 1981 účastníkom prvého 

splanekoru a táto akcia sa mi veľmi páčila. Povedal som si, 
prečo by sme sa nemohli vrátiť k tomu, čo bolo dobré, na čom 

sa ľudia dobre bavili, aj dnes,“ povedal Ing. Jozef Čermák. 

Na obnovený Splanekor sa prihlásilo 16 lodí. Je pravdou, ţe 
jedno z plavidiel sa rozsypalo ešte pred súťaţou, a tak po 

Váhu sa napokon plavilo 15 plavidiel. Podmienkou bolo, aby 
plavidlo bolo vyrobené doma. Súťaţiť mohlo všetko, čo sa 

udrţí na vode a nebolo priemyselne vyrobené na plávanie. Po 

promenáde na pláţi posádky súťaţili v manévrovaní s loďou, 
rýchlosti a lovili z vody 400 pastových loptičiek. Hlavnou 

cenou bol plastový laminátový čln pre štyri osoby. O 
drţiteľovi rozhodla odborná porota, ktorá zohľadňovala najmä 

nápad, kreativitu, ale i ponor a rýchlosť plavidla. Víťazom sa 

stala štvorica Trenčanov z plavidlom pod názvom Prvý 

trenčiansky Plastypeler. Väčšinu posádky, podľa kapitána 

lode Ľuboša Krchu, 
tvorili kamaráti zo 

základnej školy, 

ktorí sa doteraz 
pravidelne stretáva-

jú. Raz pri pive im 
napadlo, ţe postavia 

vlastné plavidlo a 

zúčastnia sa súťaţe. 
Základ tvorilo 333 

plastových fliaš 
naplnených vzduchom, zviazaných vodeodolným špagátom 

pripevneným na kolá. „Stavali sme to len raz aţ dvakrát do 

týţdňa počas jedného mesiaca“ dodal ďalší člen víťaznej 
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posádky Vladimír Kolarovský. Podľa Ladislava Pa-vlíka 

svoju účasť brali ako zábavu a z výhry boli prekvapení. Vôbec 

sme s tým nepočí-
tali, tak nevieme, čo 

s výhrou urobíme. 
Podmienkou je, ţe 

sa musia zúčastniť aj 

nasledujúceho roč-
níka, ale v tom ne-

vidia problém, pre-
toţe uţ majú v plá-

ne, aký koráb vyt-

voria. Ing. Jozef 
Čermák bol tesne po skončení Splanekoru 2007 ešte opatrný v 

prísľuboch budúceho ročníka. „Počkáme si na odozvu u ľudí. 
Nevidím však dôvod, prečo by sme nespravili Splanekor aj v 

roku 2008“ 

Trenčianske noviny 05.07.2007 
Pomocná evidencia 422/1/07 

 

15. ročník Olympiády školských pracovníkov sa uskutočnil 

v Spišskej Novej Vsi. Okres Trenčín mal svojich reprezen-
tantov v druţstve Trenčianskeho kraja v halovom futbale, 

tenise a stolnom tenise. S najväčšími nádejami cestovali fut-

balisti, ktorí sa v minulom roku 2006 stali majstrami Sloven-
ska. V krajskom finále si poradili s výbornými Bánovcami 9:5. 

Do Spišskej Novej Vsi však odchádzal kolektív výrazne osla-
bený a zloţený na poslednú chvíľu. Podal, ale veľmi dobrý 

výkon a obsadil pekné 2. miesto. V tenise príjemne prekvapila 

Jana Lopatková zo Základnej školy Trenčín, Novomeského 
ulica, ktorá v kategórii nad 50 rokov obsadila výborné 2. mies-

to. V stolnom tenise v kategórii muţov nad 40 rokov obsadil 
4. miesto Vladimír Breznický. Všetci reprezentanti z Trenčína 
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obsadili bodované miesta a prispeli k úspešnému vystúpeniu 

Trenčianskeho kraja v konkurencii 8 krajov Slovenska.  

Trenčianske noviny 05.07.2007  
 

Vo švédskom meste Es-
lov sa za účasti viac ako 

1100 pretekárov z 46 štátov 

sveta konal trojdňový               
17. ročník Svetového pohá-

ra v karate mládeţe, doras-
tu, juniorov, seniorov a ve-

teránov. Medzi účastníkmi 

turnaja nechýbali tradične 
ani karatisti z trenčianskeho klubu Laugaricio Trenčín. Štrnásť 

pretekárov trénera Dušana Hajmacha začalo v prvý deň me-
dailovú štafetu ziskom bronzovej medaily, o ktorú sa zaslúţila 

Alica Bretschneiderová v kategórii športový zápas 12-roč-

ných dievčat nad 45 kg. Taký istý výsledok dosiahla aj Nicoll 

Beláková v kategórii 14-ročných dievčat nad 45 kg. Vice-

majstrami a teda strieborné priečky v detských kategóriách 
vybojovali v kategórii 11-ročných do 40 kg Marián Kulík 

a 12-ročných  do 43 kg Martin Čonka. Druhý deň bojovali 

kadeti, juniori a seniori. Trenčania dobrou prácou dokázali, ţe 
tvrdá príprava stála za to. V kategórii kadetov do 60 kg vybo-

jovali vzácne striebro Marek Kulík a do 75 kg Viliam Kri-

ţan. V juniorskej kategórii  do 65 kg bronzovú medailu získal 

Mikuláš Ďurto a v seniorskej kategórii do 65 kg bronz získal 

Peter Kumičík.  
Info Trenčín 12.07.2007 

Pomocná evidencia 435/1/07 
 

Mladá stolná tenistka, ţiačka Základnej školy Trenčín, 

Hodţova ul. Monika Haringová, hráčka ŠKST Centrum Ţili-
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na sa umiestnila na majstrovstvách Slovenskej republiky naj-

mladších ţiačok v Čadci na druhom mieste vo dvojhre a na 

treťom mieste vo štvorhre. Perspektívny vývoj tejto talen-
tovanej hráčky bude pokračovať 

v mládeţníckom stredisku v Ho-
doníne – Česká republika. V bo-

dovacích turnajoch najmladšieho 

ţiactva Slovenskej republiky patrí 
Monike Haringovej tretia. prieč-

ka. Medzi jej tohtoročné úspechy 
patrí aj druhé miesto na maj-

strovstvách kraja starších ţiakov v dvojhre aj vo štvorhre.  

Info Trenčín 12.07.2007 
Pomocná evidencia 435/1/07 

 
Na trnavskom letisku Klčovany poriadal Slovenský klub 

priateľov historických modelov Sam 119 Slovensko Maj-

strovstvá Európy v lietaní historických modelov, ktorých 
plány vznikli do r. 1950. Majstrovstiev sa zúčastnili modelári 

z deviatich štátov 
a lietali s voľnými 

vetroňmi i motoro-

vými modelmi. Naj-
silnejšie bola obsa-

dená kategória voľ-
ných rádiom ovláda-

ných, kde lietalo 78 

modelov. Pekný ús-
pech dosiahli i re-

prezentanti z Tren-
čína. Jaroslav Matejček si s modelom Archangels vylietal 
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30. miesto a Ing. Július Kákoš s modelom D-G  67  z roku 

1941 si vylietal 4. miesto, keď bronzová medaila mu ušla 

o jednu sekundu nalietaného času. 
Info Trenčín 12.07.2007 

Pomocná evidencia 435/1/07 
 

Na 28. ročníka streleckej súťaţe Novinárska muška - 

Memoriál Katky Fornerovej, ktorá sa konala 29. júna 2007 
vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch zastu-

povali novinárov trenčianskej regionálnej organizácie Sloven-
ského syndikátu novinárov PhDr. Oľga Kajabová, Mgr. Ľubo-

slava Sedláková, Ivan Leitmann a Dušan Ovádek. Presne                

50 novinárov z celoslovenských médií súťaţilo v streľbe zo 
samopalu vzoru 58 a HK UMP SD, ako aj z pištole vzoru 75 

D Compact. Súčasťou podujatia boli aj viaceré mimosúťaţné 
akcie. Novinári si mohli vyskúšať aj streľbu z ostreľovacej 

pušky Dragunov či z guľometu vzoru 59, lafetovaného na vo-

zidle Aligátor. Príslušníci vojenskej polície pre nich pripravili 
dynamické ukáţky svojej zásahovej činnosti. Najlepšie z 

Trenčanov sa umiestnili na zhodne na siedmom mieste v 
kategórii muţov a ţien Ivan Leitmann a PhDr.Oľga Ka-

jabová. Medzi účastníkov zavítal Martin Farkaš, ktorý ako 

jediný preţil najväčšiu slovenskú leteckú vojenskú katastrofu - 
pád lietadla AN 24 v januári 2006 a olympionik, rýchlostný 

kanoista Slavomír Kňazovický. Streleckú súťaţ novinárov 
kaţdoročne organizuje Ministerstvo obrany Slovenskej repu-

bliky v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov. 

Novinári si od roku 1996 pripomínajú súťaţou aj pamiatku 
Katky Fornerovej, ktorá sa ako novinárka venovala bezpeč-

nostnej a vojenskej problematike a tragicky zahynula pri vý-
kone svojho povolania. 

Trenčianske noviny 12.07.2007 
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Z Majstrovstiev Slovenska v plávaní, ktoré sa konali 6. aţ   

8. júla 2007 v Bratislave odchádzali zverenci trénera Róberta 

Pastierika opäť ovešaní medailami. Ţiaci Osemročného špor-
tového gymnázia v Trenčíne si pod vedením tohto trénera na-

časovali formu práve na Majstrovstvá Slovenska a dokázali 
pretaviť svoje výsledky aj do cenných kovov . Osobné rekordy 

prekonali Dávid Dvorský, Jakub Kubala, Radovan Vojvoda a 

Zuzana Szabóvá. Skvelým výkonom si vybojovala svoju prvú 
bronzovú medailu Martina Tunegová v disciplíne 200 m mo-

týlik a s prázdnymi rukami neodišla ani Simona Benková, 
ktorá skončila medzi seniormi na krásnom 3. mieste v 

disciplíne 100 m znak. Okrem dvoch strieborných medailí v 

disciplínach 50 m a 100m voľný spôsob si titul majsterky Slo-
venska v disciplíne 200m voľný spôsob vybojovala Michaela 

Rečková. Táto zverenkyňa trénera Róberta Pastierika bude 
reprezentovať Slovensko aj na Majstrovstvách Európy junio-

rov Antverpách, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. - 23. júla 

2007.  
Trenčianske noviny 19.07.2007 

Pomocná evidencia /1/07 
 

Kanoistický maratón nie je olympijskou disciplínou rý-
chlostnej kanoistiky, ale napriek tomu má v „rodine“ vodác-

kych športov svoje 

postavenie. Slovenská 
kanoistická asociácia 

dostala dôveru Európ-
skej kanoistickej aso-

ciácie a v dňoch 12. aţ 

15. júla usporiadala v 
Trenčíne majstrovstvá 

Európy v tejto disci-
plíne. Na šampionáte 

štartovali pretekári z 
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21 krajín a celkovo poţiadalo o akreditáciu okolo 330 osôb 

vrátane realizačných tímov. Na základe poţiadavky Európskej 

kanoistickej asociácie bol skrátený pôvodne plánovaný okruh 
zo 7,2 na 4,7 km, čím sa zvýšil počet okruhov, aby sa dodrţala 

pôvodná dĺţka tratí. Tým sa zvýšila divácka atraktivita pre-
tekov, pretoţe pretekári viackrát prechádzali celou trasou. 

Kajakári absolvujú sedem okruhov so šiestimi prenáškami, 

kanoisti a kajakárky šesť a všetky juniorské kategórie päť 
prenášok. Prenáška mala dĺţku pribliţne 150 metrov. Atrakcii 

pretekov pre divákov prispela veľkoplošná obrazovka, na 
ktorej mohli diváci 

sledovať prakticky 

celú trať, ktorú sní-
mali tri kamery. Naj-

početnejšie bola obsa-
dená kategória K-1 

muţov, do ktorej sa 

prihlásilo 30 kajaká-
rov. Najväčšie nádeje 

usporiadateľskej kra-
jiny boli spájané s ka-

noistom KRK Nováky Radoslavom Rusom, lebo ten uţ má 

dva tituly šampióna starého kontinentu. Preteky sa začali uţ 
vo štvrtok 12. júla 2007, kedy boli v Trenčíne na programe 

veteránske preteky K1 a C1. V piatok veteráni bojovali aj v 
dvojici. Tieto preteky však ešte nemajú štatút majstrovstiev 

Európy, boli len akými si „zahrievacími pretekmi“ pred súťa-

ţami v seniorských a juniorských vekových kategóriách. Naj-
prv boli na programe preteky jednotlivcov a na druhý deň 

preteky dvojíc.  
Oficiálne otvorenie pretekov sa uskutočnilo v piatok 12. jú-

la 2007 na Mierovom námestí, keď vlajkonosičov zúčastne-

ných štátov priviedol od mestskej veţe na pódium amfiteátra 
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symbolicky Matúš Čák Trenčiansky so skupinou historického 

šermu Wagus z Trenčína. Po vztýčení štátnej zástavy za zne-

nia hymny Slovenskej republiky sa k nastúpeným pretekárom 
prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, prezident Slovenskej kanois-
tickej asociácie Ing. Miroslav Haviar a prezident Európskej 

kanoistickej asociácie Albert Woods, ktorý majstrovstvá aj 

otvoril. Súčasťou 
otvorenia bol 

kultúrny pro-
gram, v ktorom 

vystúpila skupi-

na brušných tan-
cov Dţamal 

z Trenčína a fol-
klórne skupiny 

z trenčianskeho 

regiónu.  
Pretekom 

Majstrovstiev Európy vytvorilo priaznivé podmienky súťaţia-
cim krásne slnečné a veľmi teplé počasie. Trenčianske špor-

tové publikum najviac fandilo slovenskému reprezentantovi 

Radoslavovi Ru-
sovi, ktorému vyt-

vorilo domáce no-
vácke prostredie 

neustálim povzbu-

dzovaním. Moţno 
aj vďaka tomu zís-

kal na Váhu v 
Trenčíne po tretí 

raz titul majstra 

Európy v kanois-
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tickom maratóne v kategórii C-1 na 28,4 km. Sám o pretekoch 

povedal, ţe “som rád, keď som odolal tlaku dvojice Maďarov. 

Bolo to skutočne ťaţké, ale nedá sa to nejako porovnávať s 
predchádzajúcimi pretekmi. Kaţdé sú o niečom inom. Som 

však veľmi šťastný a spokojný. Musím sa priznať, ţe som bol 
veľmi nervózny. Som dostatočne skúsený pretekár, ale čím 

som starší, tým to je horšie. Na začiatku pretekov tempo 

udávali maďarskí reprezentanti, ale tých som hneď po prvej 
prenáške predbehol a do druhého kola som uţ viedol. Potom 

iniciatívu prebrali zas oni. Vo štvrtom kole som začal svojich 
súperov doťahovať a svoje tempo som stupňoval a v cieli mal 

lepší čas od svojho najväčšieho konkurenta a jedenásť-

násobného majstra sveta Edvina Csabaia z Maďarska o vyše 
minúty. Tretí skončil ďalší maďarský reprezentant Dávid 

Varga. V pretekoch, v ktorých išlo o veľa, býva vţdy veľa 
okamihov, ktoré zdramatizujú jeho priebeh. Ani preteky 

v Trenčíne neboli výnimkou, keď poľského pretekára Dawida 

Markowského postihla náhla nevoľnosť, odpadol a začal sa 
topiť. Vďaka duchaprítomnosti ďalšieho poľského pretekára 

Mateusza Rynkiewicza, ktorý preteky prerušil, pomohol ho 
naloţiť do záchranného člna a odprevadiť do priestoru cie-

ľovej rovinky. I to poukazuje na to, ţe pretekári sú nielen 

súperi, ale ţe si vedia pomôcť, keď je treba. 

Výsledky : 

K – 1 juniori muţi 

1. Timothy Pendle, Veľká Británia 

2. Ranier Brandani, Taliansko 

3. Nicola Ripamonti, Taliansko 

K 1 juniori ţeny 

1. Marcela Krauzová, Česká republika 
2. Eszter Havas, Maďarsko 

3. Orsolya Groholy 

C – 1 juniori muţi 
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1. Ádám Lantos, Mďarsko 

2. Timót Takács 

3. Martin Šťastný 

K – 1 ţeny 

1. Renáta Csay, Maďarsko 
2. Vivien Folláth, Maďarsko 

3. Barbara Przybylska, Poľsko 

C – 1 muţi 

1. Radoslav Rus, Slovenská republika 

2. Edvin Csabai, Maďarsko 
3. Dávid Varga, Maďarsko 

K – 1 muţi 

1. Manuel Busto Fernández, Španielsko 
2. István Salga, Maďarsko 

3. Attila Jámbor, Maďarsko 

K – 2 juniori muţi 

1. Bence Molnár – Szabolcs Gál, Maďarsko 

2. Ádám Balogh – Balázs Kovács, Maďarsko 
3. Dean Terry – Mark Childerstone, Veľká 

Británia 

K – 2 juniori ţeny 

1. Petra Szabó – Fédra Syakolcyai, Maďarsko 

2. Cristina Petracca – Ilaria Ordesi, Taliansko 
3. Ilona Jonsson – Michaela Jonsson, Švédsko 

K – 2 ţeny 

1. Renára Csay – Bereniké Faldum, 

Maďarsko 

2. Zsófia Kollár – Judit Kollár, Maďarsko 
3. Naiara Gómez Rodrigues – María Pérez 

Peineiro, Španielsko 

C – 2 muţi 

1. Attila Györe – Márton Kóvér, Maďarsko 
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2. Oscar Grana Blanco – Ramón Ferro Dios, 

Španielsko 

3. Nuno Barros – José Sousa, Portugalsko 

K – 2 muţi 

1. István Salga – Balázs Börcsök, Maďarsko 
2. Manuel Busto Fernández – Oler Alzpurua 

Aranzadi, Španielsko 

3. Jorge Alonso Gonzáles – Santiago Guerrero, 
Španielsko 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 443/1/07, 449/1/07, 450/1/07 

 

Týţdeň od 19. do 27. júla 2007 strávila v Trenčíne návšteva 
spoza Atlantiku, presnejšie výprava mladých hokejistov 

Chesterfield Falcons. Klub nachádzajúci sa blízko mesta Saint 
Louis, v miestnom tíme Blues hrával aj spolumajiteľ Dukly 

Trenčín Pavol Demitra. Práve meno Pavla Demitru bolo láka-

dlom pre mladých Američanov, ktorí chceli vidieť Slovensko 
a miesto, kde sa nachádza „výrobňa“ megahviezd NHL, mesto 

Trenčín. Američania bývali v slovenských rodinách hokejistov 
mládeţníckych výberov Dukly Trenčín. Počas pobytu na 

našom území stihli pripraviť ľudia z vedenia Dukly Trenčín 

mladým Američanom 
bohatý sprievodný pro-

gram, počas ktorého 
navštívili Bojnice a pri-

ľahlé miesta, prezreli si 

historické miesta v 
Trenčíne a stihli odohrať 

počas siedmych dní po-
bytu aj päť prípravných 

zápasov. Tím vedený 

trénerom Lindsayom Middlebrookom, ktorý našiel recept na 
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slovenských hráčov dvakrát sa k pobytu na Slovensku vyjadril 

takto : „Mladým Američanom sa v Trenčíne veľmi páčilo a 

veľmi radi prídu v budúcnosti opäť“. S vedením ich výpravy 
sa Trenčania dohodli na recipročnom pobyte v USA, ktorý by 

mal byť na začiatku novembra 2007. Predbeţne to vychádza 
na 2. novembra 2007. Mladí hokejisti z Trenčína by mali 

navštíviť aj zápas NHL St. Louis Blues – Chicago Black-

hawks,“ povedal o novovzniknutej spolupráci medzi Duklou 
Trenčín a Chesterfieldom generálny manaţér Dukly Trenčín 

Eduard Hartman.  
HKDukla.sk 27.07.2007 

 

Týţdeň po Majstrovstvách Európy v kanoe maratóne 
v dňoch 21. a 22. júla 2007 mesto Trenčín bolo hostiteľom 

pretekárov Majstrovstiev Slovenska v kanoe maratóne. 
Najdôleţitejšie bolo, ţe i týmto pretekom prialo horúce 

slnečné počasie, a tak 194 pretekárov z 15 vodáckych klubov 

Slovenska mohlo naplno zúţitkovať natrénované dávky. 
Víťazmi si z Trenčíne odniesli : 

- kategória K-2 ţiačky, 11+12 ročné na 2 km 

Ďuríková Petronela – Zatlkajová Nikola z Novák 
- kategória K-1 ţiaci, 12 roční na 2 km 

Kačic Tomáš z Piešťan 
- kategória K-1 ţiaci, 11 roční na 2 kmä 

Szokol Daniel z Komárna 

- kategória K-1 starší dorastenci na 23,05 km 
Kráľ Radim z Komárna 

- kategória K-1 staršie dorastenky na 23,05 km 

Galmišová Dominika z Bratislavy 
- kategória  K-2 ţiaci 13+14 roční na 9,4 km 

Demin Viktor – Pálmay Dávid z Komárna 

- kategória C-2 ţiaci 13+14 roční na 9,4 km 
Farkas Vincent – Orozs Csaba zo Šamorína 
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- kategória K-1 ţiačky 14 ročné na 9,4 km 

Kecskemétiová Judita zo Štúrova 

- kategória K-1 ţiačky 13 ročné na 9,4 km 
Mokrá Dominika z Novák 

- kategória K-1 muţi na 32,9 km 

Lachkovič Marián z Bratislavy 
- kategória K-1 ţeny na 28,20 km 

Srnáková Dominika z Bratislavy 

- kategória K-2 mladší dorastenci na 14,1 km 
Petruš Michal – Zaťko Miroslav z Komárna/Novák 

- kategória K-2 mladšie dorastenky na 14,1 km 

Mištinová Lucia – Tóthová Annamária z Novák/ Šamo-
rína 

- kategória C-2 mladší dorastenci na 14,1 km 

Tóth Krištof – Csenkey Adam zo Šamorína 
- kategória K-2 mladší ţiaci 11+12 roční na 2 km 

Kačic Tomáš – Janech Richard z Piešťan 
- kategória K-1 ţiačky 12 ročné na 2 km 

Ďuríková Petronela z Novák 

- kategória K-1 ţiačky 11 ročné na 2 km 
Mokrá Veronika z Novák 

- kategória K-1 mladší dorastenci na 14,1 km 

Zaťko Miroslav z Novák 
- kategória K-1 mladšie dorastenky na 14,1 km 

Mištinová Lucia z Novák 

- kategória C-1 mladší dorastenci na 14,1 km 
Baránek Miroslav z Novák 

- kategória K-2 starší dorastenci na 23,5 km 

Ruščák Matúš – Tóth Kristián z Bratislavy 
- kategória K-1 ţiaci 14 roční na 9,4 km 

Pálmay Dávid z Komárna 

- kategória K-1 ţiaci 13 roční na 9,4 km 
Gacsal Ákos z Komárna 
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- kategória C-1 ţiaci 14 roční na 9,4 km 

Farkas Vincent zo Šamorína 

- kategória C-1 ţiaci 13 roční na 9,4 km 
- Tarcsi Dávid zo Šamorína 

- kategória K-2 ţiačky 13+14 ročné na 9,4 km 

Vidová Katarína – Kecskemétiová Judita z Piešťan/Štú-
rova 

Pomocná evidencia 474/1/07 

 
V katolíckom kostole v Nemšovej dňa 21. júla 2007 mal 

svadbu najvyšší hráč NHL (205 cm) 30-ročný slovenský 
hokejový reprezentant a kapitán Boston Bruins - Zdeno 

Chára. Svoje „áno“ tam povedal trenčianskej rodáčke a 

dlhoročnej priateľke - Tatiane Biskupičovej, ktorá doštudovala 
ekonómiu v kanadskej Ottawe. Zdeno Chára je najlepšie zará-

bajúcim slovenským hokejistom v NHL, kde má ročný príjem 
7,5 milióna dolárov. Na svadbe boli prítomní aj niektorí 

spoluhráči z národného tímu - M. Šatan, P. Bondra, P. Demi-

tra, M. Gáborík, Marián Hossa a R. Petrovický. 
Trenčianske noviny 26.07.2007 

 
Dvadsaťjeden skautov a skautiek z 32. zboru skautingu v 

Trenčíne dňa 1. augusta 2007 ráno vítalo východ slnka na vr-

chole Povaţského 
Inovca v nadmor-

skej výške 1042 
metrov. „Prespali 

sme na hrebeni a 

ráno sme pozoro-
vaním východu 

slnka oslávili sté 
výročie zaloţenia 

skautingu. Zišli sa 
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tu skauti vo veku od ôsmich do tridsiatich rokov,“ povedal 

Peter Václav, skautským menom Pepe. Potom neskôr o ôsmej 

hodine si skauti nielen na Povaţskom Inovci, ale aj na 
tisíckach vrcholov sveta obnovili skautské sľuby, ktoré sym-

bolicky spojili všetkých 38 miliónov členov hnutia a tak pri 
východe slnka oslávili storočnicu skautingu. Slovenskí skauti 

vystúpili v rámci osláv na Gerlachovský štít a ďalších 40 

vrcholov našich slovenských pohorí. Slovenský skauting s vy-
še 6500 členmi patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie ob-

čianske zdruţenia pre deti a mládeţ u nás. Prvý chlapčenský 
skautský oddiel na Slovensku zaloţil profesor benediktínskeho 

gymnázia v Komárne Alexander Karle v roku 1913. Skauting 

v bývalom Československu viackrát zakázali - v decembri 
1938, po februári 1948 – 1950 a v apríli 1970. Po novembri 

1989 skauti v Čechách i na Slovensku oţivili svoju činnosť. 
Na štvrtom sneme v Ţiline, ktorý sa konal 26. - 27. mája 1990, 

prijali slovenskí skauti názov organizácie Slovenský skauting. 

Od decembra 1997 je členom Svetovej skautskej organizácie a 
od júla 1999 Svetovej asociácie skautiek. Pri jubilejnom 

výročí skautingu si skauti pripomenuli dnes uţ históriu,  keď v 
roku 1907 zorganizoval zakladateľ skautingu lord Róbert 

Stephenson Smyth Baden-Powel dvojtýţdňový tábor pre 

chlapcov a dňa 1. augusta 1907 zatrúbil slávnostne na roh. To 
sa povaţuje za oficiálny začiatok hnutia. 

www.tasr.sk 02.08.2007 
 

Ani nie pred mesiacom sa mi dostala do rúk ročenka Klubu 

Polar Alpin Trenčín, ktorá dokumentuje činnosť športovcov 
zameraných predovšetkým na vysokohorskú turistiku doma aj 

v zahraničí, ale ktorí nepohrdnú pešou turistikou a horo-
lezectvom. Obsah ma natoľko zaujal, ţe som si dohodol stret-

nutie s predsedom tohto klubu Jánom Cabalom, aby našim 

http://www.tasr.sk/
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čitateľom priblíţil aktivity členov v priebehu tohoročných let-

ných mesiacov.  

„Zúročujú dobrú zimnú a jarnú prípravu“ 
odpovedá Ján Cabala a ďalej svoju odpoveď 

rozvíja do podrobností. „V zime sme, okrem 
početných výletov v okolitých horách (napr. 

tradičný výstup na Rohatú skalu, Veľký 

Rozsutec, Stráţov a pod.), uskutočnili aj 
viacdenné zimné prechody Nízkych Tatier 

a Nitrických vrchov. Zúčastnili sme sa aj na 
zimných táboreniach na Inovci a v Orlických horách. Koncom 

marca 2007 sme sa podieľali na organizovaní uţ 14. ročníka 

Inoveckého maratónu, ktoré je charakteristické tým, ţe počas 
jedného dňa účastníci vystúpia rôznymi cestami trikrát na 

vrchol Inovec (1042 m). V jarných mesiacoch sme úspešne 
absolvovali niekoľko viacdenných prechodov pohorí, napr. 

z Nitry cez Tríbeč a Vtáčnik do Handlovej za tri dni, dvoj-

dňový prechod z Trenčína do Čičmian, alebo trojdňový pre-
chod Malej Fatry. Naši inštruktori a cvičitelia zorganizovali 

pre verejnosť zimný aj letný kurz základov vysokohorskej 
turistiky. Uskutočnili sme túry aj vo Vysokých Tatrách 

a v Slovenskom raji.  

V lete sa naša aktivita samozrejme sústredila na vyššie 
horstvá. Vo Vysokých Tatrách sme vystúpili na mnohé vr-

choly, ku ktorým nevedú turistické chodníky. Z nich spo-
meniem napr. Zlobivú, 

Hrubý vrch, Prostred-

nú Končistú, Štôlsku 
veţu a ďalšie. Zazna-

menali sme aj výstupy 
v Alpách. Najskôr za-

čiatkom júla Martina 

Teplanová vystúpila 

Ján Cabala 

Trenčianski alpinisti na najvyššom vrchu juţnej Ameriky Aconcauga 
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na Breithorn (4165 m), neskôr Miloš Uher a Jozef Opatovský 

na Mont Blanc (4807 m) a Rado Janírek s Mirom Pajdom 

zdolali Piz Berninu (4049 m). Štvorica Ján Cabala, Rasťo 
Cabala, Ľuboš Weber a Ján Zemánek vyrazila do Júlskych 

Álp, kde popri výstupe na populárny najvyšší vrch Slovinska 
Triglav (2864 m) absolvovali výstupy aj v menej známej 

talianskej časti pohoria, konkrétne na vrchole Jôf di Montasio 

(2753 m)“.  
Na otázku, ktoré horstvá ešte stihnú zliezť Ján Cabala hod-

notí takto – „Keďţe leto ešte neskončilo, určite do jeho konca 
pribudnú na konte našich členov ďalšie hodnotné výstupy 

v domácich aj zahraničných veľhorách. No uţ teraz sa tešíme 

na pekné jesenné túry počas babieho leta, kedy krásne za-
farbená príroda sú tým najlepším relaxom ducha človeka“. 

Vlastné poznámky 
 

Domáci hokejisti Dukly Trenčín sa po tretí raz v dva-
násťročnej histórii hokejového turnaja Rona Cupu, usporia-

daného v dňoch 9. aţ 11. 

augusta 2007 stali víťaz-
mi tohto pre nich domá-

ceho podujatia. V záve-
rečnom sobotňajšom z-

pase si hostitelia poradili 

s českým tímom RI 
OKNA Zlín 6:3, keď uţ v 

4. min bolo po presných 
zásahoch Urbana, Nemca 

a Baláţa o osude stretnu-

tia prakticky rozhodnuté. V ďalšom priebehu „vojaci“ kon-
trolovali dianie na ľade a stráţili si svoj náskok. Víťazný ţlto-

červený kolektív, ktorý na Rona Cupe (predtým Crystal Cup) 
pripomenul ostatný triumf z roku 2003, si na svoje konto 

pripísal sumu 100 000 korún. Druhí v poradí hokejisti HKM 



 768 

Zvolen inkasovali cenu 60 tisíc, tretie Košice 40-tisícovú 

prémiu.  

Celková tabuľka - konečné poradie :  
1.  Dukla Trenčín  3 3 0 0 17:11  6 

2.  HKm Zvolen   3 1 2 0  9:7    4 
3.  HC Košice   3 1 2 0  6:5   4 

4.  HC Oceláři Třinec 3 0 2 1  8:9    2 

5.  MsHK Ţilina  3 0 1 2  7:10  1 
6.  RI OKNA Zlín  3 0 1 2  8:13  1 

o umiestnení Ţiliny a Zlína pri rovnosti bodov rozhodoval roz-
diel v skóre. Za najlepších hráčov turnaja boli vyhlásení :  

brankár – Miroslav Hála ( Dukla Trenčín),  

obranca – Ladislav Čierny (HKM Zvolen),  
útočník – Viliam Čacho (Dukla Trenčín).  

Vlastné poznámky 
 

Stalo sa uţ dobrým zvykom, ţe v metropole Povaţia 
v Trenčíne sa kaţdoročne koná silácka súťaţ - Meč Matúša 

Čáka - Európsky pohár silných muţov 2007. Tohoročná 

súťaţ uskutočnená 12. augusta 2007 mala po prvýkrát nového 
Magnus Center Cupom, na ktorom štartovalo osemnáť silákov 

zo šiestich krajín Európy, ktorí zápolili v šiestich náročných 
disciplínach. Za ţivej diváckej kulisy, v príjemnom slnečnom 

počasí si návštevníci určite prišli na svoje, keď videli roz-

hodne skvelé zápolenia silných muţov. Súťaţ vynikajúco roz-
behol Trenčan Ján Křeháček, ktorý v zodvihol 130 kg kladu 

šesťkrát a dostal sa na čelo poradia. Osudným sa mu však stalo 
ťahanie kamiónu, kde sa nešťastne zranil a musel byť odve-

zený do nemocnice. V súťaţi, na škodu veci, uţ potom ne-

pokračoval a skončil na 13. mieste. Pretekári postupne zápolili 
v Superyoke+schody sily, ťahaní kamiónu, autofúriku, ťahaní 

auta cez prekáţky + prevracaní pneumatiky a zdvíhaní 
betónových gúľ - 135, 170 a 190 kg. Postupne sa naplno 

rozbehol Bánovčan Braňo Golier (63,5 b.), ktorý to nakoniec 
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po precíznych výkonoch dotiahol aţ na skvelé a konečné dru-

hé miesto. Víťazstvo si vybojoval reprezentant Českej repu-

bliky Jan Šalata, ktorý zo všetkých súťaţných disciplín získal 
71,5 bodov. Tretiu priečku získal ďalší pretekár zo susedného 

Česka Jiří Ţaloudek (61,5 b.). V prvej desiatke bolo takéto 
konečné poradie: 4. S. Kurek (Poľsko), 5. T. Malatinszki 

(Maďarsko), 6. Z. Sedmík (Česko), 7. Ľ. Pevný (Slovensko),                 

8. W. Kreichbaum (Rakúsko), 9. M. Kostelanský (Slovensko),                  
10. Ľ. Libacký (Poľsko). Viceprezident SASIMU - Milan 

Gabrhel, zhodnotil toto významné silácke podujatie na Povaţí 
ako veľmi úspešné, najmä vďaka kvalitným a nadšeným výko-

nom všetkých zúčastnených pretekárov. Nepochybne sa bolo 

na čo a na koho pozerať... 
Trenčianske noviny 16.08.2007 

Pomocná evidencia 514/1/07 
 

Slávia Športová škola v Trenčíne, v spolupráci so Sloven-

ským zväzom cyklistiky a Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky boli poriadateľmi uţ tradičných trojdňových medzi-

národných cyklistických pretekov vyšehradskej štvorky – Ce-

ny Slovenska 2007. Na podujatí štartovalo 98 pretekárov z 8 

krajín Európy, ktorí v jednotlivých etapách zvádzali na cestách 

nášho regiónu veľmi urputné a nekompromisné boje. V do-
brom svetle sa prezentovali najmä reprezentanti Českej repu-

bliky, ktorí získali v konečnom hodnotení niekoľko cenných 
medailových umiestnení, milým prekvapením boli umiestne-

nia poľských cyklistov. Mladí Slováci nesklamali, ale ani ne-

oslnili. V dňoch od 17. do 19. augusta 2007 absolvovali cy-
klisti celkove štyri etapy. Úvodnou etapou bola „Bošácka“ 

etapa dlhá 78 km, druhou etapou bola „Hrabovská“ o dĺţke 
118 km, treťou bola v Trenčíne obľúbená náročná časovka do 

vrchu. Podujatie vyvrcholilo v nedeľu „Trenčianskou eta-

pou“ o dĺţke 105 km. 
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Ceny najúspešnejším jednotlivcom odovzdali na pódiu 

amfiteátra na Mierovom námestí predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riadi-
teľ pretekov Mgr. Jozef Pšenka. Konečné poradie najúspeš-

nejších cyklistov :     
1.  P. Polianski (Poľsko),  

2.  P. Bulowski (Poľsko),  

3. V. Maslenenko (Rusko),  
4. A. Bajev (Rusko),  

5. M. Marťal (Slovensko). 
Drţiteľom fialového trička za šprintérske umiestnenia sa 

stal B. Marek z Českej republiky. Najúspešnejším vrchárom 

za vrchárske prémie sa stal cyklista F. Švestka z Českej repu-
bliky. Najmladším účastníkom tohto ročníka Ceny Slovenska 

bol B. Armann z Lotyšska, ktorý si spod hradu Matúša Čáka 
odniesol biely dres. 

Trenčianske noviny 23.08.2007 

 
V piatok 24. augusta 2007 bol zimný štadión v Trenčíne 

miestom atraktívneho a málokedy vídaného exhibičného stret-
nutia usporiadaného pri príleţitosti osláv 45. výročia Dukly 

Trenčín, v ktorom sa predstavili hokejové osobnosti - hviezdy 

NHL zo Slovenska a Česka, ktoré v súčasnosti hrajú v zámorí. 
V prvom vzájomnom zápase 23. augusta 2007 zvíťazil Demi-

trov výber na Jágrovcami 5:6 (1:3, 3:1, 1:2). Autormi gólov 
boli Ron. Petrovický, Radivojevič, Bartovič, Marcel Hossa, 

Gáborík. Niekoľko hodín pred začiatkom trenčianskeho hoke-

jového divadla sa pred zimným štadiónom konal kultúrny 
program s rôznymi súťaţami, v ktorých víťazi získali ešte 

posledné vstupenky na tento duel. Podstatne dusnejšie divácka 
atmosféra bola okolo 16,30 h, keď začala avizovaná auto-

gramiáda za účasti takých hokejových veličín, akými rozhod-

ne boli Marián Gáborík, Marián Hossa, Zdeno Chára, Ľubomír 
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Višňovský, Pavol Demitra, Miroslav Šatan. Chýbal uţ iba 

ohlásený Jaromír Jágr, ktorý nestíhal prísť včas a tak lovci 

autogramov museli čakať na jeho cenný podpis aţ po skončení 
tohto zápasu.  

Muţstvá nastúpili s týchto zostavách : 
Demitra team : Halák - Meszároš, Chára, Ľ. Višňovský, 

Škoula, Jurčina, Sekera, Baranka - Marián Hossa, Demitra 

Gáborík - Šatan, T. Kopecký, Nagy - Radivojevič, Marcel 
Hossa, Bartovič - Assimakoupoulos, Ronald Petrovický, 

Boogaard. Tréneri: František Hossa, Viliam Ruţička. 
Jágr team : Popperle (31. Kopřiva) - Rozsíval, T. Kaberle, 

Melichar, Stehlík, Schnabel, Krajíček - Jágr, Plekanec, Prucha, 

Kotalík, Novotný, Tlustý - Balej, Pitař, Fleischmann. Tréner: 
M. Jelínek. 

Góly : 1. Rozsíval 0:1, 2. T. Kopecký 1:1, 2. Škoula 2:1, 3. 
Plekanec 2:2, 7. Šatan 3:2, 12. Šatan 4:2, 21. Plekanec 4:3, 22. 

Kotalík 4:4, 28. Novotný 4:5, 28. Balej 4:6, 29. Jágr 4:7, 30. 

Šatan 5:7, 31. Kotalík 5:8, 38. Plekanec 5:9, 41. T. Kopecký 
6:9, 56. Nagy 7:9. Hralo sa slušne a bez vylúčených hráčov. 

Zápas sledovalo okolo 7-tisíc divákov. Rozhodovali: V. Mihá-
lik - Ťaţký, Bundil. Čestné vhadzovanie medzi hokejky 

Demitru a Jágra vhodil štvorročný Demitrov syn - Lukas. Ešte 

predtým odzneli hymny českej a slovenskej republiky. Skvelú 
divácku atmosféru rámcovali veľmi atraktívne svetelné efekty 

a aktívne maţoretky. Spokojné publikum videlo bohatú ţatvu 
presných zásahov - spolu 16 gólov.  Bolo to veľké hokejové 

šou s opatrnou hrou oboch zainteresovaných muţstiev. Duel 

mal predovšetkým charitatívny charakter. Celé podujatie mo-
deroval známy Karol Polák. 

Počas jeden z prestávok sa draţili vzácne hokejky. Najväčší 
záujem bol ako inak o hokejku legendárneho Kanaďana – 

Wayna Gretzkého s podpisom, ktorá bola vydraţená za 52 222 

Sk. Na draţbu sa dostala aj palica hráča Colorada Avalange - 
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Joa Sakica, ktorú získal M. Boháč z Piešťan za 26 tisíc Sk. 

Ďalšiu cennú trofej v podobe hokejky švédskeho obrancu 

Detroitu - Nicklasa Lindstroma si odniesol Ľ. Jakúbek z 
Dubnice nad Váhom, ktorý zaplastil za ňu 23 tisíc Sk. Palice 

odovzdal týmto šľachetným kupcom Pavol Demitra. 
Kapitán výberu Pavol Demitra zároveň odovzdal mladým 

adeptom hokeja aj šek v hodnote 900 tisíc Sk pre hokejovú 

mládeţ Dukly Trenčín, čo je určite vítanou injekciou pre 
Demitrových následovníkov pod Matúšovým hradom. 

Charitatívny charakter podujatia umocnilo odovzdanie bian-
co šeku dvom prítomným vozíčkárom v hodnote 75-tisíc Sk 

pre kaţdého z nich. Je to rozhodne šľachetný čin zo strany 

Demitrovcov, keď potešili aj dvoch mladých chlapcov, priaz-
nivcov Dukly ako aj iných zdravotne postihnutých ľudí. 

Dlho sa v kuloároch hovorilo o prekvapení, ktorý zo spevá-
kov príde zaspievať na toto podujatie. Nakoniec ním bol  Ro-

bo Grigorov, ktorý priamo na ľadovej ploche zaspieval dve 

pesničky. 
Pardon 01.09.2007 

Trenčianske noviny 30.08.2007 
Pomocná evidencia 520/1/07, 521/1/07 

 

      Karate klub Európa Trenčín pod vedením hlavného trénera 
Branislava Zubričaňáka sústredením završil letnú prípravu 

pred novou súťaţnou sezónou 2007/2008, ktorá odštartuje 
v septembri 2007. Klub Európa v uplynulej sezóne získal 

mnoho ocenení na Majstrovstvách Slovenska, na Slovenských 

pohároch a viac ako 20 medailí na európskych a svetových 
 súťaţiach v karate ako sú Sio Roda Cup – Siofok Balaton 

Maďarsko, Krokoyama Cup – Ko-blenz Nemecko, Svetový 

pohár karate – Hradec Králové Česká republika, Budapešť 

Open – Budapešť Maďarsko, Svetový pohár v karate – 

Plzeň Česká republika, Európsky pohár karate – Bratislava, 
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Gishin Cup  a mnoho iných súťaţí. Spolu získal na národných 

i medzinárodných súťaţiach viac ako 90 medailí. Okrem toho 

dievčatá obhájili uţ po tretí rok po 
sebe medailu v kategórii kata druţ-

stvá ţiačky na majstrovstvách Slo-
venska druţstiev. Nemoţno nespo-

menúť pretekárov ako sú Ingrida 

Suchánková, Felip Nguyen, Jakub 

Stehel, Barbora Olešáková, Jozef 

Hrušovský, Alexander Matečný, 

Jozef Urbanovský, Katarína Rin-

dáková, Barbora Nemčeková, ktorí 

úspešne reprezentovali svoje mesto, 
svoj klub a hlavne Slovenskú repu-

bliku na medzinárodných súťaţiach.  
Info 23.08.2007 

Pomocná evidencia 530/01/07 

 
Na medzinárodnom cvičení prieskumných jednotiek Antro-

poid v okolí Ţiliny získali prvenstvo príslušníci Policajného 
pohotovostného útvaru Slovenskej republiky z Trenčína. „V 

konkurencii ďalších deviatich druţstiev zo šiestich európ-

skych krajín si najlepšie poradili s lanovými prekáţkami, noč-
nou plavbou, streľbami či zoskokom s padákom,“ informoval 

vo štvrtok 6. septembra 2007 Mário Paţický z Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. Na druhom mieste skončila 

hliadka z piateho pluku špeciálneho určenia zo Ţiliny, tretia 

priečka patrila ukrajinským vojakom. Obhajcovia vlaňajšieho 
prvenstva, ktorými boli českí vojaci z Prostějova, tentoraz ob-

sadili aţ šieste miesto. Na cvičenie prišli ešte Belgičania, 
Chorváti a Poliaci. Účastníci cvičenia museli počas troch dní 

absolvovať disciplíny, ktoré sú typické pre činnosť prieskum-

ných jednotiek a jednotiek špeciálnych síl. Päťčlenné hliadky 

Ingrida Suchánková s trénerom 
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svoju zručnosť preukazovali počas dennej a nočnej etapy v 

terénoch v okolí Ţiliny. Museli sa vysporiadať s nástrahami 

trasy, ktorá merala 45 kilometrov. 
Vlastné poznámky 

 
Posádka kajutovej lode s názvom Calibra vyhrala prvé 

miesto v regate kajutových a námorných plachetníc, ktoré sa 

konali cez víkend 18. – 19. augusta na Oravskej priehrade. 
Keďţe medzi členov posádky tejto lode patril Peter Heglas z 

Trenčína, Putovný pohár Matúša Čáka zostal práve v klube 
usporiadateľov pretekov, teda v Trenčíne. Podľa víťaza Petra 

Heglasa nebola príprava na samotné preteky ničím špeciálna. 

„Absolvoval som mnoţstvo pretekov. Nedá sa očakávať, ţe 
ten, kto pravidelne nejazdí, bude mať výborné výsledky na 

pretekoch,“ vysvetlil Peter, ktorý jazdí intenzívne štyri roky. 
Dodal, ţe veľmi dôleţitá je súhra celej posádky, pretoţe 

preteky nikdy nie sú výsledkom jednotlivca, ale sú výsledkom 

snaţenia a boja všetkých na jachte. Rovnakú zásluhu na 
víťazstve majú podľa Petra aj Zdeno a Daniela Novákovci z 

Niţnej na Orave, ktorí s ním tvorili posádku. Najväčšími 
konkurentmi v pretekoch im boli Poliaci. „Húţevnatosť 

poľských pretekárov bola skutočne zaráţajúca,“ hovorí Peter. 

Peter s členmi Slovakia yacht clubu Trenčín chcú získať v 
tejto sezóne aj ďalšie popredné umiestnenia. „Čakajú nás 24-

hodinové preteky na Šírave a Majstrovstvá Slovenska,“ 
uviedol Peter Heglas. Deviaty ročník regaty kajutových a 

námorných plachetníc o Putovný pohár Matúša Čáka 

Trenčianskeho organizovali členovia Slovakia yacht clubu 
Trenčín. „Na pretekoch sa zúčastnilo pätnásť lodí, z toho šesť 

bolo z Poľska. Samotné preteky trvali šesť hodín a tentoraz 
nám prialo aj počasie,“ informoval predseda trenčianskeho 

jachtárskeho klubu František Brázda. „Vďaka priaznivému 

vetru boli preteky záţitkom pre súťaţiacich, rozhodcov aj 
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divákov. Za šesť hodín sme zvládli odjazdiť všetkých päť 

rozjázd,“ vysvetlil predseda klubu. Súčasťou podujatia bolo 

mnoţstvo sprievodných akcií, ktoré boli atraktívne najmä pre 
divákov ako napríklad súťaţilo sa v hode kotvou do diaľky, v 

pití piva na čas a tradičná súťaţ preťahovania lanom medzi 
Slovákmi a Poliakmi. Záver podujatie skončil príjemným 

posedením pri guláši. 

Trenčianske noviny 06.09.2007 
 

Mesto Trenčín sa dňa 24. septembra 2007 stalo jedným 
z cieľových miest cyklistickej štafety okolo Slovenska. Jej 

cieľom bola propagácia myšlienky, aby rodičia venovali viac 

času svojim deťom. Garantom akcie bola Linka detskej istoty 
zriadená pri Slovenskom výbore UNICEF, ktorého riaditeľkou 

je Eva Dzuridová. V Trenčíne bolo spoluorganizátorom po-
dujatia Mesto Trenčín, pričom celú akciu výkonne zabezpečilo 

občianske zdruţenie K.U.K.O. (Konečne uţ konajme).   

„Pod podujatie sa čiastočne „podpísalo“ Mesto Trenčín jed-
nak preto, lebo chápanie myšlienky, aby rodičia  trávili viac 

času s deťmi je veľmi dôleţitá a potom aj preto, lebo vo 
všeobecnosti sa mesto 

snaţí v rámci svojich 

moţností  podporiť 
kaţdé zmysluplné ve-

rejnoprospešné poduja-
tie, ktorého organizá-

tori nás poţiadajú 

o pomoc. Táto podpora 
vo všeobecnej rovine 

spočíva v bezplatnom 
prenájme plochy, prí-

padne zapoţičania jednoduchého vybavenia (stoly, stoličky 

a pod.), propagácii na webe, v mestskom dvojtýţdenníku Infe 
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Trenčín, venovaní drobných propagačných predmetov mesta 

a podobne,“ povedala na margo celého podujatia vedúca útva-

ru marketingu Mgr. Renáta Kaščáková. Mária Kuhlo-

ffelová z občianskeho zdruţenia K.U.K.O. dodala, ţe hlavným 

podnetom na zorganizovanie tohto podujatia bol predo-
všetkým „veľký počet volaní na túto linku, ktoré sú dôkazom 

pocitu osamelosti detí.“ Samotnú štafetu sprevádzala kronika, 

do ktorej sa ľudia 
v jednotlivých mes-

tách Slovenska zapi-
sovali, aby tak vyja-

drili svoj súhlas 

s myšlienkou podu-
jatia, ale predovšet-

kým, aby ľudia prijali 
motto podujatia za 

svoje. Do Trenčína 

priviezli štafetu cy-
klisti z Piešťan, ktorú odovzdali primátorovi Mesta Trenčín 

Ing. Branislavovi Cellerovi a ten ju odovzdal cyklistom 
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne, na druhý deň 

pokračovali do Povaţskej Bystrice. Ešte pred príchodom 

štafety cyklistov v amfiteátri Mierového námestia prebiehal 
bohatý kultúrny program, v ktorom vystupovali deti z Mater-

skej školy Trenčín, Nešporová ulica a Materského centra 
Srdiečko. 

Info Trenčín 04.10.2007 

 
Dňa 29. septembra 2007 sa 

uskutočnil 4. ročník Inoveckého 

výbehu za účasti 22 pretekárov, 

z toho dve ţeny. Víťazstvo v kate-

górii muţov získal prvenstvo 

primátor Ing. Branislav Celler prijíma od cyklisti z Piešťan dokumentáciu štafety 
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známy trenčiansky vytrvalec Miroslav Kováč, časom 10:45 

min. pred Jurajom Hudákom z Trenčína a Štefanom Kotianom 

z Ráztočna. V kategórii ţien zvíťazila Jitka Hudáková 
z Trenčína časom 13:32 min. pred Lenkou Neštickou, tieţ 

z Trenčína. 
Vlastné poznámky 

 

Viac ako 400 pretekárov v karate zo 14 štátov Európy a 
USA bojovalo v českej Plzni, o čo najlepšie umiestnenie na 8. 

ročníku dvojdňového medzinárodného 
turnaja mládeţe Grand Prix Plzeň 2007. 

Tento turnaj býva vţdy poslednou pre-

vierkou všetkých pretekárov pred sve-
tovým šampionátom. V kategórii ţiakov 

10 -11 roční do 40 kg sa cez 4 kolá sú-
perov z Nemecka, Anglicka, Česka a 

Andory podarilo prebojovať mladému 

karatistovi z Klubu karate Laugaricio 
Liborovi Vlčekovi. Aţ vo finále podľa-

hol skúsenejšiemu borcovi z Maďarska a získal tak vzácny 
titul vicemajstra Európskej Grand Prix.  

Info Trenčín 18.10.2007 

Pomocná evidencia 540/1/07 
 

         Mesto Trenčín a Regionálna rada Klubu slovenských turis-
tov v Trenčíne, pripravili pri príleţitosti Svetového dňa ces-

tovného ruchu turistickú akciu – 10. ročník Neformálnej CR 

rallye. Za pekného jesenného počasia turisti absolvovali trasu 
od štartu v parku M. R. Štefánika po červeno značenom 

chodníku aţ na Zábranie, cez Soblahov aţ po Kubrickú chatu, 
kde bol cieľ s vyhodnotením. Účastníci vyhodnotili tento 

ročník ako ešte zaujímavejší v porovnaní s minulými. Na trase 

boli pripravené stanovištia, kde prebiehala súťaţ v turistickej 
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zdatnosti. Vybrané boli disciplíny ako odhad vzdialenosti, hod 

na cieľ, prechod lávkou na čas, určovanie hradov, liečivých 

rastlín a drevín. V kategórii mladších ţiakov sa na prvom 
mieste umiestnil Martin Rakús, na druhom Matej Petrovský 

a tretie si vybojovala Silvia Matejáková. V kategórii starších 
ţiakov získal prvé miesto Matej Horňák, druhé Miriam Ba-

brňáková a tretie Michal Tinka. Prvé miesto medzi juniormi 

patrí Lucii Rakúsovej. V kategórii dospelých kraľovali ţeny, 
keď víťazkou sa stala Antónia Dvoranová pred Janou Kresá-

kovou a Margitou Struš-
kovou. Raritou boli naj-

mladší účastníci a to 

päťročná Zorka Ben-

ková a iba štvorročný 

Jakub Kresák. Obdiv si 
získali aj najstarší seniori 

Marta Trebatická (82 

rokov) a Rudolf Moško 
(81 rokov).  

Info Trenčín 18.10.2007 
Pomocná evidencia 540/1/07 

 

Cyklošovia sú ţiaci zo Základnej školy Trenčín, Ulica Na 

Dolinách navštevujúci cykloturistický krúţok. Uţ šesť rokov 

organizujú cykloturistcké výlety po našom krásnom Sloven-
sku. Stalo sa tak aj počas víkendu 22. - 23. septembra 2007, 

keď vyuţili babie leto a absolvovali dvojdňovú akciu nazvanú 
„Tour  de Inovec“. Ich úlohou bolo prejsť na bicykloch okolo 

najvyššieho vrchu na okolí - Inovca ( 1042 m.n.m). A nielen 

to. Počas výletu navštívili obec Bojná, kde prenocovali 
v miestnej základnej škole. Ďalšou zástavkou bolo rekreačné 

zariadenie Duchonka a občerstvenie na Kulháni, kde si 
pochutili na rybacích špecialitách. Dvojdňový výlet sprevá-

dzalo krásne počasie, dobrá nálada a dostatok fyzických síl, 
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ale i mierna únava. Absolvovali 125 km v mierne členitom 

teréne. Veľkú pochvalu si zaslúţia hlavne ţiaci a ţiačky 5. – 9. 

ročníka spolu s rodičmi a priateľmi školy, ktorí pomohli s or-
ganizáciou celého podujatia (prípravou občerstvenia, bezpeč-

nosť pri jazde a doprovodným vozidlom). Po príchode domov 
vyţarovala z cyklistov spokojnosť nielen zo športového výko-

nu, ale aj z faktu, ţe sa vyhli pádom a defektom. 

Info Trenčín 18.10.2007 
Pomocná evidencia 540/1/07 

 
V nedeľu 30. septembra 2007 sa konal v Opatovej 2. ročník 

Opatovského behu. Podľa Jarmily Blaškovej z usporiada-

teľskej agentúry sa v krásny slnečný deň miestna časť Opa-
tová premenila na jedno veľké športovisko. Pri organizácii po-

máhali učiteľky z miestnej základnej školy a nadšenci. V 
siedmych kategóriách určených pre deti a šiestich pre dospe-

lých súťaţilo viac ako sto pretekárov. Muţi a ţeny absol-

vovali jedenásťkilometrovú km trať z Opatovej do Trenčína a 
späť. Deti sa tešili z medailí a cien, dospelí si odniesli ako 

výhru nielen poháre, ale i vrecia zemiakov a cibule. Pre deti 
nechýbal skákací hrad, vystúpenie kúzelníka, hasičské auto a 

na záver detská diskotéka. 

Vlastné poznámky 

 

Zápasnícky oddiel Trenčianska Turná - v spolupráci so zá-
pasníckym oddielom TJ Dukla Trenčín usporiadal medzi-

národný turnaj - 1. ročník Memoriálu Ladislava Mlyneka. 

Súťaţ sa uskutočnila v športovej hale Dukly Trenčín za účasti 
19 oddielov z piatich krajín Európy. Súťaţ prebiehala na troch 

ţinenkách nepretrţite 4 hodiny. Výsledky : 
- prípravka do 30 kg zvíťazil Branislav Benčík  

- kategória do 33 kg na 4. mieste skončil Leoš Drmola 

- kategória do 44 kg na 4. mieste skončil Pavol Balaj 
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- kategória do 48 kg na 2. mieste skončil Samuel Samák 

- kategória do 56 kg zvíťazil Dominik Mlynek 

- kategória starších ţiakov v kategórii do 85 kg zvíťazil Filip 

Vranák. 
Domáci klub potvrdil stúpajúcu úroveň nielen v slovenskom 

zápasníckom rebríčku, keď zvíťazil dvojbodovým rozdielom 
pred druhým známejším maďarským klubom - BK Mezo-

falva. Putovný pohár turnaja odovzdala trénerom domáceho 

víťazného druţstva pani Mlyneková. 
Vlastné poznámky 

 
Hokejová prípravka trenčianskej Dukly 3. - ţiaci tretieho 

ročníka sa zúčastnili kvalitne obsadeného hokejového turnaja 

v hale Rondo v Brne. Pod vedením trénerov Ľuboša Goliana a 
Štefana Škvarku tretiaci potvrdili svoju kvalitu a obe druţstvá 

„A“ a „B“ sa prebojovali do turnajového finále. Treba pri-
pomenúť ţe béčko Dukly bolo doplnené aj mladším hráčmi a 

dobre konkurovali všetkým súperom. Vo finále zvíťazil A- tím 

nad B-tímom a oba kolektívy si z Brna priviezli poháre a 
medaile. 

V skupine „A“ – Dukla A) postupne vyhrala nad Pelhři-
movom 17:1, Kométou Brno 5:3 a Vyškov deklasovali 

výsledkom 23:4. 

V skupine „B“ – Dukly B) zdolala Znojmo 15:1, Kométu 
Brno 18:1 a s Havlíčkovým Brodom sa rozišli deľbou bodov 

po výsledku 5:5. 
Najlepším strelcom „A“ tímu Dukly ako aj celého turnaja sa 

stal Adrián Krištofovič s 23 gólmi. V trenčianskej rezerve 

dominovala dvojica hráčov Richard Jakubec (18. gólov) a 
Viliam Čacho (13. gólov). 

Trenčianske noviny 02.11.2007 
 

V rakúskom meste Bludenz sa uskutočnil 7. ročník Maj-

strovstiev sveta v behu do vrchu veteránov. Vytýčenú trať o 
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dĺţke 9200 m s prevýšením absolvovalo v 8. kategóriách cel-

kovo 989 pretekárov z celého sveta. 

Z Trenčína sa tohto podujatia zúčastnili Jitka Hudáková a 
Miroslav Kováč. V záverečnom bilancovaní výsledkov tren-

čianski pretekári sa nestratili, keď Jitka Hudáková v kategórii 
nad 35 rokov obsadila 15. miesto z 27 štartujúcich ţien. Mi-

roslav Kováč v kategórii muţov nad 55 rokov získal deviate 

miesto z 79 štartujúcich muţov v čase 52 min, 10 sek. V silnej 
konkurencii si na náročnej trati trenčiansky rodák počínal 

výborne a s výkonom bol maximálne spokojný. Tento jeho 
neopakovateľný záţitok a skvelú atmosféru si vychutnávala aj 

celá jeho rodina, ktorá ho počas behu neustále povzbudzovala. 

Slovenská výprava sa dočkala aj jednej zlatej medaile, ktorú 
získala a z minulého roka obhájila Mária Marcibálová (roč-

ník 1934) v kategórii ţien nad 70 rokov. 
Výsledky - ţeny nad 35 rokov : 1. T. Brindlevová (Škót-

sko), 2. J. Clemensová (Nemecko), 3. J. Clarková (Anglic-

ko)... 15. J. Hudáková. 
Výsledky - muţi nad 55 rokov : 1. T. Jacobs (Austrália), 2. 

A. Moscato (Taliansko), 3. M. Beha (Nemecko), ... 9. M. 

Kováč 

Trenčianske noviny 02.11.2007 

 
V Nemecku sa v dňoch 29. septembra aţ 6. októbra usku-

točnili druhé majstrovstvá sveta nepočujúcich v bedmintone. 
V slovenskom drese sa tohto šampionátu zúčastnila jediná 

hráčka - členka bedmintonového klubu BK MI Kubra mladá 

ambiciózna 19 - ročná Katarína Babálová z Trenčína. Túto 
hráčku na tieto majstrovstvá nominovala - Slovenská asociá-

cia zväzov nepočujúcich športovcov na základe kvalitných 
výkonov v celoslovenských súťaţiach. Po minuloročných 

majstrovstvách Európy, kde skončila na peknom 5. mieste to 

bolo jej druhé veľké podujatie. Na tomto svetovom podujatí sa 
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predstavili popredné hráčky z 21 krajín, Katarína Babálová 

postúpila zo skupiny z prvého miesta, kde zvíťazila nad Čí-

ňankou Taipei Mei-Ling Chen 2:1 a zdolala aj nasadenú 
Švajčiarku Brunnerovu 2:0. V ďalších bojoch sa Katarína 

stretla s anglickou reprezentantkou Hardwickovou, ktorú po-
razila 2:0. V osemfinále čakala na ňu výborná japonská re-

prezentantka Mio Inoue, neskoršia šampiónka vo štvohre, 

ktorá suverénne prechádzala celou súťaţou. V prvom sete 
viedla naša reprezentantka o štyri body, potom jej súperka 

však hru vyrovnala, šťastne zvládla koncovku a vyhrala 
21:17. Počas druhého setu Japonka uţ mala „prečítanú“ hru 

Kataríny a zvíťazila 21:10. Táto prehra znamenala pre Babá-

lovú stop a nepostúpenie medzi posledných osem hráčok. Aj 
napriek vyradeniu sú všetky jej víťazstvá veľmi cenné, 

účinkovanie na majstrovstvách sveta moţno povaţovať ako za 
úspešné. Rovnako aj trojčlenná slovenská výprava zanechala 

na vrcholnom podujatí sympatický a dobrý dojem. 

Trenčianske noviny 02.11.2007 
 

Na Mestskom štadióne v Trenčíne dňa 13. októbra 2007 us-
kutočnil 4. ročník medzinárodného futbalového turnaja „Veľ-

trţný pohár“. Na podujatí sa predstavilo päť muţstiev zo 

štyroch krajín. Celkové víťazstvo a pohár si odnieslo domáce 
muţstvo zloţené z výberu Mestskej únie malého futbalu 

Trenčín. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým. Bod stratili 
Trenčania len v súboji s Brnom, s ktorým remizovali 1:1. 

Druhú priečku získalo Brno, tretie FC Bač zo Srbska, 4. NC 

Bratislava, 5. Budapešť. Najlepším strelcom turnaja sa stal L. 

Gaštan z Brna, ktorý strelil brankárom 7 gólov a za naj-

lepšieho hráča bol vyhodnotený D. Čulibrik z Bače. 
Trenčianske noviny 02.11.2007 
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Predposledná októbrová sobota 27.  októbra 2007 sa niesla 

v znamení uţ 7. ročníka tradičného beţeckého podujatia - 

Behu vzájomnosti v lokalite Ostrova. Do jednotlivých veko-
vých disciplín sa prihlásilo na štart spolu 77 pretekárov zo 

Slovenskej a Českej republiky. Organizátorom podujatia bol 
Český spolok v Trenčíne za podpory Ministerstva zahra-

ničných vecí Českej republiky. Preteky sa uskutočnili za 

chladného a nepriaznivého počasia. Riaditeľom pretekov bol 
J. Huk, predsedníčkou organizačného výboru M. Pokriev-

ková a hlavným rozhodca J. Somr. Výsledky : 
kategória mladšie ţiačky :  

1. D. Včelková (Borský Mikuláš),  

kategória mladší ţiaci :  
1. Pukša (AFK Nové Mesto n/V.) 

kategória staršie ţiačky :  
1. B. Doskočilová (Nové Mesto n/V.),  

kategória starší ţiaci :  

1. M. Antal (N. Mesto n/V.) 
kategória dorastenky :  

1. L. Bíla (Sp. Dubnica),  
kategória dorastenci :  

1. R. Janíček (Lysá pod Makytou), 

kategória ţeny (ročník 1989-1973) :  
1. J. Zatlúkalová,  

2. L. Klobučníková (obe z Sp. Dubnica),  
3. V. Kováčová (Trenčín). 

kategória ţeny (1972 a staršie) :  

1. J. Hudáková (VTJ Trenčín),  
2. E. Budinská (Poluvsie),  

3. A. Bučková (Sp. Dubnica), 
kategória muţi (1968-1989 :  

1. P. Michalčík (N. Mesto),  

2. M. Luhový (Skalica),  

http://mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=635678&ids=6
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3. J. Hudák (VTJ Trenčín), 

kategória muţi (1958-1967) :  

1. J. Kucharík (ZŠR Trenčín),  
2. Ľ. Kováčik (N. Zámky),  

3. M. Košút (Detva), 
kategória muţi (1948-1957) :  

1. J. Meszároš (Prievidza),  

2. M. Kováč (Trenčín),  
3. R. Berky (N. Zámky), 

kategória muţi (1947 a starší) :  
1. F. Husár (Trenčín),  

2. V. Bašista (Dubnica),  

3. J. Sloboda (Trnava). 
kategória muţi (nad 70 rokov) :  

1. D. Paško (Poprad),  
2. F. Číţ (Prievidza),  

3. A. Hajro (Sebedraţie). 

Trenčianske noviny 31.10.2007 
Pomocná evidencia 565/2/07 

 
Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach bol dejiskom 35. 

ročníka - Memoriálu Ing. Ľubomíra Košeckého, Csc. v les-

nom behu. Za pekného slnečného počasia sa tohto podujatia v 
jednotlivých vekových kategóriach zúčastnilo celkovo - 144 

pretekárov. Víťazom horskej prémie (4 km) - Ceny Róberta 

Páleníka sa stal aj celkový víťaz hlavnej muţskej kategórie 

(9,3 km) Róbert Rolko zo Ţiliny, časom 35:18. Na druhom 

mieste sa umiestnil Roman Arbet (Bardejov - 36:03), tretí 
skončil Ľuboš Kováčik (Nové Zámky - 36:42), uţ 12-

násobný víťaz tohto behu, ktorý od roku 1994 ani raz neo-
dišiel z tohto kúpeľného mestečka bez medailového umiest-

nenia. Štvrté miesto si vybojoval Branislav Arbet, piaty skon-

čil Ján Kucharík z Trenčína. Cenu zosnulého Ivana Soviša 
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(atletického trénera a rozhodcu) získal vyţrebovaný J. Mes-

zároš z Prievidze. V pomerne bohato zastúpenej kategórii 

ţien sa z víťazstva tešila uţ po 4-krát za sebou J. Zatlúkalová 
z Púchova. Najstarším beţcom na tomto ročníku lesného behu 

bol 82 ročný Tibor Vaňo z Chrabrian, najmladšími bolo 
bratia Šimon a Adam Latkóczyovi a dvojročný Marek Oriešek 

a Martin Daňo. Medailové umiestnenia si vybojovali títo 

pretekári : 
- kategória najmladšie ţiačky (7 rokov a menej) :  

1. E. Oriešková, 

- kategória najmladší ţiaci :  
1. L. Dlesk (ZŠ Dlhé Hony Trenčín),  

- kategóri staršie ţiačky : 

- 1. M. Mišíková, 2. K. Ligasová, 3. J. Sloveňáková, L. Ra-
fajová (všetky Osemročné športové gymnázium Trenčín).  

- kategória dorastenci :  

1. F. Sekelský, 2. J. Pristaš (obaja Trenčín),  
- kategória muţi : (50 - 59 roční) :  

2. M. Kováč (Trenčín),  
- kategória muţi (60 - 69 roční) :  

1. F. Husár, 2. D. Kašička (obaja Trenčín),  

- kategória muţi (nad 40 rokov) :  
- 2. J. Kucharík (Trenčín), 4. S. Ďuriga (Trenčín) 

- kategória ţeny : 

3. J. Hudáková (Trenčín). 
Vlastné poznámky 

 

Vzpierači Vojenského športového klubu Dukla Trenčín zví-
ťazili v 27. októbra 2007 vo finále extraligy druţstiev a po 

šesťročnej pauze si opäť vybojovali titul majstrov Slovenska, 
celkovo uţ siedmy v ére samostatnosti (1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2007). Vojaci triumfovali napriek tomu, ţe 

úradujúci európsky šampión v kategórii do 105 kg Martin 
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Tešovič, ktorý je kmeňovým pretekárom Dukly, hosťoval v 

tíme obhajcu MKVaSŠ Košice. Trenčania vyhrali pred Ko-

šičanmi supertesným rozdielom - iba o 0,0296 Sinclairovho 
bodu. O titul sa zaslúţilo druţstvo v zostave Michal Beláň, 

Matúš Pokusa, Vasilij Kovaľčuk, Jiří Ţejdlík, Pavol Svrček a 
Michal Pokusa. Na 3. mieste skončili vzpierači ruţom-

berského klubu Diana Orol. Najhodnotnejší výkon dosiahol 

33 - ročný Martin Tešovič, ktorý pri telesnej hmotnosti 105,50 
kg nadvíhal dovedna 390 kíl (180+210), čo bolo 422,351 v 

prepočte na Sinclairove body. V sobotu absolvoval dovedna 
päť pokusov a všetky úspešne. V trhu zvládol postupne 170, 

175 a 180 kg, v nadhode 200 a 210 kg, na tretí pokus uţ 

nenastúpil. 
Konečné poradie : 1. Vojenský športový klub Dukla 

Trenčín 1799,8128, 2. MKVaSŠ Košice 1799,7832, 3. Diana 
Orol Ruţomberok 1621,9073, 4. Viktória Športhala Košice 

1529,9762, 5. Olymp Bobrov 1462,8414, 6. WLC Elkop 

Dolný Kubín 1434,5058. 
Trenčianske noviny 02.11.2007 

 
Krajský školský úrad v Trenčíne a Centrum voľného času v 

Trenčíne v 44. týţdni roku 2007 organizátormi dvoch výz-

namných podujatí - majstrovstiev 
okresu Trenčín vo futbale chlapcov zo 

stredných a základných škôl. Stredo-
školáci z desiatich škôl okresu zápolili 

v troch skupinách. Víťazi skupín hrali 

systémom kaţdý s kaţdým. V súťaţi 
stredných škôl zvíťazilo Gymnázium 

Ľ. Štúra Trenčín, pred Stredným 
odborným učilišťom ţelezničným 

Trenčín a Stredným odborným uči-

lišťom strojárskym Trenčín. V súťaţi 
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základných škôl zvíťazila Základná škola Na dolinách 

Trenčín pred Základnou školou Kubranská a Základnou ško-

lou Hodţova ul. Trenčín. 
Trenčianske noviny 31.10.2007 

Pomocná evidencia 565/1/07 
 

Tri karatistky z Real team Trenčín sa zúčastnili 27. októbra 

2007 na  6. ročníku medzinárodného turnaja Grand Prix Os-

travy. Všetky tri pretekárky štartovali v súborných cvičeniach 

kata. V kategórii do 11 rokov si vybojovali bronz Monika 

Chochlíková a Katarína Kuricová. V dorastenkách nastúpila 

Gabika Holíčková, ktorá podľahla len v jedinom zápase 

finalistke z Plzne a vybojovala si taktieţ bronzovú medailu. Za 
týmito výbornými výsledkami stojí tím trénerov - Lenka Be-

ňová, Jaroslava Malchová, Ján Plachký a Miloslav Bridik.  
Info Trenčín 08.11.2007 

Pomocná evidencia 600/1/07 
 

Pred začiatkom sobotňajšieho stretnutia 8. kola nadnárodnej 

súťaţe WHIL dňa 10. novembra 2007 ţien mala svoju pre-
miéru zbrusu nová hymna hádzanárskeho klubu Štart Trenčín.  

Hudbu i text zloţil Ján „Bobo“, zakladateľ skupiny YPS 
a naspievala ju Daniela Bakošová. Dá sa povedať, ţe táto 

novinka sa v útrobach trenčianskej športovej haly „uchytila“, 

pre domáci kolektív bola vzpruhou a zároveň dobrou moti-
váciou do ďalších majstrovských stretnutí. Nuţ, hádzanárska 

hymna Štartu je na svete, je vítanou novinkou, ktorá by mala 
vytvoriť v hľadisku správnu športovú atmosféru a nabudiť 

dievčatá k potrebnému a dôleţitému športovému výkonu na 

palubovke. 
Vlastné poznámky 

 
Festival dobrodruţných filmov Horizonty, ktorý sa usku-

točnil v dňoch  15. aţ 17. novembra 2007 bol pokračovaním 
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úspešného podujatia z minulého roku – Hory a mesto Trenčín. 

Jeho cieľom organizátorov bolo priblíţiť divákom športy 

v prírode a ţivot v extrémnych podmienkach. „Minulý ročník 
ukázal, ţe v našom meste bol dlhšie trvajúci hlad po takomto 

podujatí,“ povedala organizátorka Mgr. Mária Dutková. Fes-
tival dobrodruţných filmov HoryZonty mal počas dní jeho 

trvania v kaţdý jeden deň niečo mimoriadne zaujímavé, čo 

pridalo na jeho atraktivite a neposlednom rade aj početnej 
návštevnosti divákov. V prvý festivalový deň mali diváci moţ-

nosť stretnúť sa s horolezcom svetového mena, ktorý pokoril 
najvyššiu veľhoru sveta Mount Everest a celú radu ďalších vr-

cholov, medzi nimi aj Dhau-

lagirí, Zoltánom Demjánom. 
Práve výstup na tento kopec 

odborníci ocenili ako najhod-
notnejší svetový prvovýstup 

roka 2008. Z tohto výstupu sa 

mu podarilo zaznamenať na 
film jednak jedinečné pohľady 

na krásu Himalají, ale aj úţas-
nú vôľu trojice vystúpiť na Dhaulagirí nezdolanou cestou 

alpským štýlom. Práve v Trenčíne po prvýkrát bola premiet-

nutá jeho digitalizovaná verzia. Na besede po skončení pre-
mietania tohto filmu Zoltán Demján priznal, ţe tento film 

vznikal na dvakrát, lebo o výstup na Dhaulagirí sa pokúsil 
v roku 1985 so slovenskými horolezcami Rakoncajom a Bo-

ţikom. Tento výstup však nebol úspešný, lebo sa museli vrátiť 

z výšky 6500 metrov. Tri roky mu stačili na to, aby si výstup 
na túto horu zopakoval s dvomi Kazachmi, ale uţ s úspechom, 

keď vrchol zdolali juţným pilierom čistým alpským štýlom. 
Výstup a zostup trval 16 dní. Nesmierne náročným bol zostup, 

lebo zásoby potravín sa minuli a záchranou pre nich bol stan 

so zásobami, skrytý na snehovom poli o veľkosti futbalového 

Mgr. Mária Dutková 
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ihriska. Sám nevedel definovať pocit, ktorý ho doviedol 

k stanu. „Tento záţitok ovplyvnil celý môj ţivot, uvedomujúc 

si, ţe je niečo medzi nebom a zemou“. Vyslovil ešte jednu 
zaujímavú myšlienku, ktorú by si mal uvedomiť kaţdý 

horolezec počas výstupu má zhodnotiť svoje sily, lebo 
„víťazstvo znamená aj včas vrátiť sa späť“. Dotkol sa aj 

témy súvisiacej so skončením extrémneho lezenia, čo potvr-

dzuje jeho presvedčenie váţiť si ţivot. Tak váţne rozhodnutie 
ovplyvnili dve udalosti. „Prvou to bola tragédia štvo-rice 

slovenských horolezcov zahynutých v Himalájach a najmä 40 
metrový pád z lezenej skalnej steny bez následkov za päť mi-

nút rozhodlo definitívne skončiť s lezením“.  

Druhý deň festivalu s veľkým očakávaním prinieslo stretnu-
tie s vysokoškolskou uči-

teľkou a entomofágičkou 
Máriou Borkovcovou a jej 

kolegom Ing. Václavom 

Fišerom. Mimoriadne 
zdatne vybavená vedomos-

ťami Márie Borkovcová za 
takmer dve hodiny pre-

zradila poslucháčom čo-to 

zo sveta hmyzu a jeho význame pre ľudí. Podľa nej je hmyz 
nesmierne zaujímavým zdrojom potravy a výţivy, pretoţe má 

veľkú výţivnú hodnotu, veľa bielkovín a tuky dobrej kvality. 
Hmyz sa nemá jesť za ţiva, veď ani kurence nejeme surové. 

Konzumáciu hmyzu treba vidieť v praveku. Márie Borkov-

cová nedoporučovala konzumovať hmyz z voľnej prírody, le-
bo ten môţe byť znehodnotení chemickým postrekom, je to-

xický. Preto treba pre účely konzumácie pouţívať hmyz 
z chovateľských fariem, kde sa kŕmi len banánmi a kokosovou 

múčkou. Najväčším záţitkom pre prítomných divákov bola 

moţnosť ochutnávky niekoľkých pripravených lahôdok, ktoré 

koštovanie placiek s cvrčkami 
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pripravili obaja aktéri podujatia ako napríklad cvrčky namo-

čené v sladkastom karameli, pusinky namáčané v cherry, plac-

ky z múky a červov. Najprv bol zo strany divákov akýsi os-
tych a strach, ale potom snáď skoro všetci ochutnali, čo sa im 

ponúklo.  
Tretí deň mal dve vyvrcholenia a to jednak popoludní 

v rozprávaní českého dobrodruha Ivana Orela o svojich 

záţitkoch z päťročnej plavby okolo sveta v roku 1999 spolu 
s Michalom Nešverom a Jindřichom Kuchejdom, ktorú si 

financovali z vlastných zdrojov. I preto si sami sebe hovorili, 
ţe sú idioti, čo nemysleli ako nadávku. Svoje záţitky pretavil 

v knihe, ktorú nazval „Idioti na plavbe 

okolo sveta“. Veľmi pútavo priblíţil pod-
mienky, ktoré ich sprevádzali počas plav-

by na lodi, do ktorej zatekalo. S dávkou 
recesie spomína na chvíle, keď im pobyt 

na lodi znepríjemňoval dáţď a aby sa mu 

chránili, postavili na palube lode stany. 
„Stali sme sa prvými Čechmi a vôbec prvými ľuďmi na svete, 

ktorí stanovali na otvorenom mori. Ich loď Viktória za toto 
obdobie preplávala takmer päťdesiattisíc míľ, čo je pribliţne 

deväťdesiattisíc kilometrov. V závere vyjadril nádej, ţe sa mu 

konečne v januári 2008 vyprší posledná splátka dlhu spojenej 
s týmto dobrodruţstvom. Večerná časť festivalu patrila sláv-

nostnému vyhodnoteniu premietnutých amatérskych filmov. 
Za víťaza vyhlásila odborná komisia šesťminútový film 

Mariána Rigdu pod názvom „Czechoslovak Riders“, ktorý 

mapoval ţivotný štýl a ľudské moţnosti na zasneţených 
horách Európy v podaní najlepších svetových lyţiarov. 

Súčasťou festivalu dobrodruţných filmov HoryZonty bolo 
prvé kolo slovenského pohára usporiadaného na horolezeckej 

stene v Trenčíne v horolezeckej disciplíne drytooling. Základ 

tejto súťaţe spočíval v lezení po umelých chytoch a drevených 

Ivan Orel 



 791 

prekáţkach, špeciálne upev-

nených na stromoch s čakan-

mi v rukách a stúpacími ţe-
lezami na nohách. Pre pre-

tekárov – jedenástich muţov 
a päť ţien postavil súťaţné 

trate Viliam Šujan. S nástra-

hami tratí sa najlepšie Ga-

vysporiadali domáci pretekári 

briel Čmárik a Zuzana Jargašová, ktorí zvíťazili. Počas 
pretekov panovala vynikajúca komorná atmosféra, ktorá ne-

bola poznačená rivalitou, aj keď kaţdý sa snaţil podať čo 

najlepší športový výkon. Víťaz muţov po pretekoch skon-
štatoval, ţe „vytýčené trate mu nesedeli. Oproti minulému 

roku boli vytrvalostnejšie a silovejšie. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 605/1/07, 633/2/07, 634/1/07, 635/1/07 

 
V dňoch 16. – 18. novembra 2007 trenčianski priaznivci 

športu boli svedkom nevšedného záţitku, 
lebo ich mesto bolo miestom konania 8. 

majstrovstiev Európy v nohejbale muţov. 

Od roku 1991, odkedy sa majstrovstvá 
Európy pravidelne poriadajú, sa uskutoč-

nili vo Švajčiarsku, dvakrát v Rumunsku, 

Nemecku, Francúzsku, Tu-

recku a Maďarsku. Trenčian-

ska mestská športová hala sa 
stala miestom európskej pre-

miéry. Európskeho šampioná-
tu v nohejbale muţov sa zú-

častnilo 11 druţstiev - Česká 

republika, Taliansko, Rumun-

slávnostný nástup druţstiev v športovej hale 
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sko, Chorvátsko, Poľsko, Macedónsko, Francúzsko, Švaj-

čiarsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko.  

Návštevníci trenčianskeho šampionátu boli svedkom veľ-
kého úspechu domáceho druţstva, ktoré splnilo predpoklady 

najhorúcejšieho kandidáta pre zisk najväčšieho počtu európ-
skych titulov a cenných kovov. Slovensko získalo európsky 

titul v disciplínach : 

- kríţové dvojice (J. Brútovský – P. Perun),  
- trojice (J. Brútovský – M. Perun – Stupák)  

- a v jednotlivcoch (M. Iţol).  

Posledný európsky titul získala Česká republika vo dvo-

jiciach (Bubniak – Mrákava) po tuhom boji so Slovenskou 

dvojicou (P. Perun, M. Perun), ktorá sa musela uspokojiť  so 

striebornou medailou. 
Najúspešnejšou krajinou šampionátu sa stala Slovenská 

republika a za najlepšieho hráča šampionátu bol vyhlásený 
Ján Brútovský. 

Vlastné poznámky 

 
V Ústi nad Labem sa za 

prítomnosti vyše 500 pre-
tekárov z Anglicka, Dages-

tánu, Azerbajdţanu, Ne-

mecka, Slovenska, Ru-
munska, Česka a Poľska 

konal 39.ročník turnaja 
mládeţe, dorastu, seniorov 

a veteránov „North Bo-

hemia“. Na  turnaji štar-
toval aj Klub karate Lugaricio Trenčín, na ktorom trenčianski 

pretekári vybojovali tri vzácne medaile :  
1.  miesto v kategórii ţiaci - 40 kg získal Marián Kulík, 
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3. miesto kategórii dorasteniek 14 - 15 ročných do - 45 kg 

získala Nicoll Beláková,  

3. miesto kategórii juniorov do 70 kg získal Marek Čurgali.  
Info Trenčín 22.11.2007 

Pomocná evidencia 639/1/07 
 

Mestská krytá plaváreň v Trenčíne dňa 22. novembra 2007 

bola miestom športového podujatia pod názvom Plavecká 
štafeta 2007 za účasti 448 súťaţiacich vo veku 4 aţ 80 rokov. 

Najlepších časov dosiahli súťaţiaci zo Základnej školy Tren-
čín, Dlhé Hony, Gymnázia Ľ. Štúra, TJ Mladosť a Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky. Najmlad-

šou účastníčkou štafety bola štvorročná Zuzka Krajčovičová 
a najstarším účastníkov osemdesiatročný JUDr. Stanislav 

Kecera. 
Pomocná evidencia 690/1/07 

 

V Sabinove dňa 8. decembra 2007 sa uskutočnili majstrov-
stvá Slovenska v karate mladších a star-

ších dorastencov a juniorov. Súťaţe sa 
zúčastnili najlepší karatisti z celého Slo-

venska. Naše mesto reprezentoval aj ka-

rate klub Európa Trenčín pod vedením 
Branislava Zubričaňáka. Na týchto prete-

koch získal karate klub Európa Trenčín 
dve zlaté medaile, ktoré získala Ingrida 

Suchánková v kategórii kata mladších 

dorasteniek a v kategórii kumite mladších 
dorasteniek do 55 kg. Ingrida Suchánková 

má uţ vo svojej zbierke desať medailí 
z majstrovstiev Slovenska v karate. Úspechom je, keď prete-

kár získa zlatú medailu na majstrovstvách Slovenska, ale ma-

ximálnym úspechom je, keď pretekár získa dve zlaté medaile 
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v jeden deň v dvoch kategóriách a ešte tak odlišných ako sú 

kata a kumite. Ingrida presvedčila, ţe patrí medzi karatistickú 

špičku na Slovensku. Karate sa venuje viac ako sedem rokov 
a má za sebou veľmi veľa úspechov zo svetových, európ-

skych, medzinárodných a národných pohároch.. 
Info Trenčín 20.12.2007 

Pomocná evidencia 688/1/07 
 
 

Dňa 11. decembra 2007 zavítal na zimný štadión Mariána 

Gáboríka MG Ring trocha oneskorene sv. Mikuláš alias Ma-

rián Ďurech, aby s pl-
nou nošou sladkostí a 

športového výstroja, 
ktoré venovala Na-

dácia Mariána Gábo-

ríka, obdarovali mla-
dých hokejistov. Ob-

darovanými boli 22 
mladí hokejisti hoke-

jovej prípravky tre-

tieho ročníka, kto-
rých úspešne trénujú Štefan Škvarka a Ľubomír Golian. 

Kaţdý z mladých hokejistov si z rúk sv. Mikuláša prevzal 
hokejku, alebo hokejovú vestu a tí najaktívnejší dostali aj 

sladkosť. Za dary mladí hokejisti jednohlasným „Ďakujeme“ 

poďakovali prítomnej správkyni Nadácie Mariána Gáboríka 
Silvii Gaboríkovej. 

Vlastné poznámky 
 

Oblastné športové centrum, v spolupráci s TJ Mladosť 

Trenčín, regrutačným strediskom Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, Kultúrne centrum Aktivity Trenčín – Juh organi-

zovali pod záštitou Nadácie Marián Gáboríka – športové po-
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dujatie pod názvom Štafeta na korčuliach. Podujatie sa 

uskutočnilo dňa 11. decembra 2007 na zimnom štadióne MG 

Rinku Mariána Gáboríka v Trenčíne za účasti 98 pretekárov. 
Súťaţili desaťčlenné 

miešané druţstvá chlap-
cov a dievčat v kategórii 

základných a stredných 

škôl. Najlepšie si počínal 
kolektív Stredného od-

borného učilišťa ţelez-
ničného v Trenčíne, ktorí 

dosiahol najlepší čas. 

V súťaţi jednotlivcov 
dosiahli pretekári tieto najlepšie časy : 

- kategória profesionálov – Lukáš Rekem 

- kategória amatérov – Dominik Jančo 
- kategória dievčat – Petra Balaščáková 

Pomocná evidencia 690/1/07 

 
Stretnutie trenčianskej cyklistickej verejnosti s lesníkmi 

z Mestského hospodárstva Trenčín sa uskutočnilo 11. decem-
bra 2007. Dialo sa tak v súvislosti s novelou č. 360/07 Z. z. 

zákona  č. 326/05 Z. z. 

„o lesoch“. Na lesných 
pozemkoch je totiţ od            

1. septembra 2007 záko-
nom ustanovený zákaz 

jazdiť na bicykli mimo 

lesnej cesty, alebo vyz-
načenej trasy. Cieľom 

stretnutia bolo predisku-
tovať moţnosti pohybu 

cyklistov v mestských lesoch, najmä v lesoparku Brezina. 
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Napriek tomu, ţe táto téma bola v médiách dostatočne prezen-

tovaná a lesy mesta Trenčín, najmä lesopark Brezina je cy-

klistami aţ nadmieru vyuţívaný, okrem chlapcov z Cyklis-
tického oddielu Športového klubu Akademik bol záujem 

minimálny. Teší však skutočnosť, ţe existujú cyklisti, ktorí 
berú ohľad aj na iných, „slabších“ návštevníkov lesoparku 

a svoj pohyb na svojich tátošoch konzultujú so správcami 

lesoparku. Na stretnutí bola dohodnutá spolupráca pri 
vybudovaní zjazdovej cyklistickej trate tak, aby negatívny 

vplyv na les bol minimálny a aby jej uţívanie neobmedzovalo 
a neohrozovalo ostatných návštevníkov. Lesopark Brezina so 

svojou výmerou 200 ha je schopný poskytnúť dostatočné 

moţnosti rekreácie za predpokladu vysokej dávky tolerancie.  
Info Trenčín 20.12.2007 

Pomocná evidencia 688/1/07 

 

Starší dorastenci AS Trenčín zopakovali po roku triumf na 

halových majstrovstvách Slovenska. Ich vynikajúcu bilanciu z 
uplynulých troch ročníkov dokresľuje tretia finálová účasť 

v rade. Finálovými súpermi AS boli v myjavskej športovej 
hale Košice, Trnava a Ţilina. „O triumf sa zaslúţil celý ko-

lektív. Iba muţstvo s troma vyrovnanými formáciami malo 

šancu na úspech,“ povedal tréner dorastencov Jozef Šino a 
dodal: „Ide iba o čiastkový úspech, ale napriek tomu ho ja 

osobne hodnotím veľmi vysoko. Hala má svoje špecifiká a 
hráčov veľmi rýchlo vykreslí v pravom svetle. Uspejú iba rý-

chli a technicky zdatní futbalisti s dobrou orientáciou.“ Tréner 

Šino pripustil spojitosť halových úspechov Trenčanov s do-
brou prácou na individuálnej technike. Trenčania zaţiarili aj 

po individuálnej stránke. Roman Kvasnica sa stal najlepším 
brankárom a Martina Zuba delil iba jeden gól od honoru pre 

najlepšieho strelca turnaja.  

Záverečné poradie : 
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1. Trenčín 11 bodov 
2. Ţilina 10 bodov 

3. Košice 8 bodov 
4. Trnava 4 body 

www.astrencin.sk 
 

Slovenský a Český krasokorčuliarsky zväz boli organi-

zátormi spoločných majstrovstiev Slovenskej a Českej repu-
bliky v krasokorčuľovaní a tancoch na ľade, ktoré sa usku-

točnili v dňoch 15. a 16. decembra 2007 na zimnom štadióne 
(B.O.F. Aréne) 

v Trenčíne.  Podujatie 

odštartovalo povinný-
mi tancami tanečných 

párov, potom sa pred-
stavili so svojím krát-

kym programom se-

niorky, vzápätí zasa 
seniori. Na záver so-

botného podvečera sa 
predvedli tanečné páry 

originálnym tancom. V nedeľu pokračovali voľnými jazdami 

seniori, potom sa na ľadovej ploche predstavili voľným tan-
com tanečné páry. Napokon na ploche mali záverečné slovo 

sólové voľné jazdy senioriek a tanečné páry. Na slávnostnom 
vyhlásení si prevzali najvyššie ocenenia : 

Polka – tanečné dvojice – seniori  

1. Kamila Hájková – David Vincour, Česko 
Chacha – tanečné dvojice – juniori 

1. Nikola Višňová – Lukáš Csolley, Slovensko 
Voľné tance dvojice – seniori 

2. Lucie Myslivečková – Matej Dvořák, Česko 

Krátky program – ţeny 

http://www.astrencin.sk/
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1. Jacqueline Belenyesiová, Slovensko 

Krátky program – muţi 

3. Tomáš Verner, Cesko 
Voľný program – ţeny  

1.  Nella Simaová, Cesko 
Krátky program – muţi  

1. Igor Macura, Slovensko 

Vlastné poznámky 
 

V športovej hale v Hodoníne sa v 15. decembra 2007 odo-
hral medzinárodný turnaj v hádzanej ţien za účasti štyroch 

druţstiev z troch krajín – Skoda Bielsowice (Poľsko), Duslo 

Šaľa, Štart Trenčín a Wiener Neustadt (Rakúsko). Trenčianky 
obsadili v konečnom hodnotení skvelé 2. miesto. Získali ho 

vďaka tomu, ţe neprehrali ani jeden zápas. Pozoruhodný 
úspech tréner Peter Sabadka zhodnotil takto - „Dá sa pove-

dať, ţe všetky zápasy mali vysokú športovú úroveň, miestami 

aţ nadpriemernú na toto prípravne obdobie. Teší ma, ţe v 
kaţdom zápase naša výkonnosť gradovala a na na tomto veľmi 

kvalitne obsadenom turnaji sme získali skvelé 2. miesto. Z 
individuálnych výkonov hodno pochváliť výkonnostné povys-

kočenie brankárky Aďy Grandtnerovej, ktorá bola právom 

ocenená za najlepšiu brankárku turnaja. V jednotlivých po-
merne vyrovnaných stretnutiach rozhodovali predovšetkým 

záverečné sekundy, kedy sa faktický rozhodovalo o konečnom 
výsledku.“ 

Konečné poradie :  

1. Wiener Neustadt,  
2. Štart Trenčín,  

3. Bielsowice,  
4. Duslo Šaľa. 

Trenčianske noviny 20.12.2007 

 

http://mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=819483&ids=6
http://mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=819482&ids=6
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V kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky  v Trenčíne sa v sobotu 15. decembra 2007 

uskutočnil Večer hviezd, ktorý bol spojený s vyhlasovaním 
najlepších športovcov Slovenskej asociácie kulturistiky, silo-

vého trojboja a fitnes. V bohatom a pestrom programe sa pred-
stavili v úvode podujatia slovenskí interpréti piesní Eva Má-

ziková a Peter Cmorík, ktorí navodili skvelú atmosféru v sá-

le. Publikum dostal do varu 60 – ročný Bob Divílek, ktorý sa 
poskladal do sklenej schránky. Obdobne s gymnoytickými 

prvkami sa predstavila „hadia ţena“ Zuzana. Svoj vycíbrený 
tanečný kumšt prezentovali spoločenskými tancami tanečníci 

z Tanečnej školy Paškovcov. Kultúrne vystúpenia boli strieda-

né s viacerými úspešnými športovcami. Predstavil sa majster 
sveta v kulturistike Štefan Havlík, majster sveta karate Ro-

man Volák, majsterka sveta vo fitnes Lívia Kallayová, maj-
ster sveta vo fitnes s ohňovou šou František Hečko. Svoju 

zostavu predviedol kulturista A. Bella. Zaslúţený potlesk obe-

censtva ptril trenčianskym fitneskám A. Masárovej A Z. Hol-
bovej, ktoré si vedno zacvičili s deťmi fitnesáckej prípravky. 

Súčasťou dvojhodinového programu bolo aj vyhlásenie a oce-
nenie najlepších športovcov Slovenskej asociácie kulturistiky, 

silového trojboja a fitnes bez určenia poradia – Zdenka Naza-

rajevová, Jana Purdjaková, Štefan Havlík, Richard Riedl, 
Andrej Hlinka, Katarína Verbovská, Soňa Kopčoková, Natália 

Lenártová-Revajová, Anna Urbaníková, Martina Tarková, Eva 
Sviateková, Dana Matejová, Epik Bačinský, Katka Skirka-

ničová, Domnika Hojsíková. Za najlepšieho športovca v 

kategórii  juniorov bol vyhlásený Peter Bella. Výťaţok z toh-
to podujatia v celkovej hodnote 40 tisíc Sk bol venovaný na 

konto UNICEF. 
Trenčianske noviny 20.12.2007 

Pomocná evidencia 692/1/07 
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Zimný štadión MG Rink v Trenčíne bol 15. decembra 2007 

dejiskom medzinárodného turnaja tretích ročníkov hokejových 

prípraviek usporiadaná Nadáciou Mariána Gáboríka. Na tur-
naji štartovali štyri druţstvá z Bratislavy, Třinca, Martina 

a Trenčína. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým. V dobrom 
svetle sa prezentovali hokejové nádeje Trenčín, ktoré sa stali 

víťazom turnaja.  

Konečné poradie : 

1. Dukla Trenčín 

2. HK Třinec 
3. Slovan Bratislava  

4. HK Martin 

Organizátori vyhodnotili aj najlepších hráčov turnaja : 
- najlepší brankár – Matej Bartozel zo Slovana Bratislava 

- najlepší obranca – Peter Junas, HK Martin 

- najlepší útočník – Miloš Roman, HK Třinec 
- najlepší strelec – Epik Smolka z Dukly Trenčín 

- najuţitočnejší hráč – Matej Ďurech z Dukly Trenčín 

Ocenenia najlepších kolektívom a hráčom odovzdávali 
okrem sponzorov aj hokejisti seniorského druţstva Dukly 

Trenčín A. Kollár a V. Čacho. 

Trenčianske noviny 20.12.2007 
Pomocná evidencia 692/2/07 

 
Športový klub Ilyo Taeekwondo Trenčín vznikol 2 sep-

tembra 2007. Zaloţila ho Jana Ilašenková, drţiteľka maj-

strovského stupňa 2. dan a 6. násobná majsterka Slovenska 
v športovom zápase taekwondo. Hneď od začiatku bol o tento 

šport veľký záujem. Uţ po troch mesiacoch tvrdého tréningu 
sa zverenci odváţili postaviť na ţinenku slovenským borcom. 

Z prvej súťaţe si priniesli striebornú a dve bronzové medaile. 

O mesiac neskôr, 15. decembra 2007 klub opäť zaţiaril, keď 
7-členná výprava získala 7 medailí, z toho dve zlaté, dve strie-



 801 

borné a tri bronzové 

medaile. Celková bilan-

cia 11-tich medailí pot-
vrdzuje obrovský poten-

ciál klubu. A čo na to 
trénerka ?  „Prišla som 

do Trenčína zaloţiť naj-

väčší a najsilnejší klub 
na Slovensku a ani som 

nečakala, ţe sa stretnem 
s tak úţasnými ľuďmi zapálenými pre toto bojové umenie. 

Tempom, akým klub napreduje, sa moja vidina určite splní. 

Jediné obmedzenie vidím v nedostatku priestoru na cvičenie, 
ale veríme ţe sa nám to s pomocou sponzorov podarí.“ 

Taekwondo je pomerne mladé bojové umenie, ktoré vzniklo v 
Kórei pribliţne len pred 2000 rokmi kombináciou rôznych bo-

jových štýlov. Teraz je najrozšírenejším na celom svete 

a nájdete ho aj na olympijských hrách. Je plno kontaktným 
bojovým umením pozostávajúci hlavne z kopacích techník.  

Info Trenčín 24.01.2008 
 

V utorok 18. decembra 2007, zasadalo mimoriadne valné 

zhromaţdenie akciovej spoločnosti AS Trenčín. Zasadanie sa 
uskutočnilo iba niekoľko dní po definitívnom administra-

tívnom doriešení prevodu klubových akcií na nových maji-
teľov. Jediným bodom rokovania bolo menovanie nových 

orgánov akciovej spoločnosti, t.j. predstavenstva klubu a 

dozornej rady. Novým predsedom predstavenstva futbalového 
klubu AS Trenčín sa stal JUDr. Adolf Balogh, na post 

podpredsedu bol zvolený Mgr. Róbert Rybníček a novým 
členom predstavenstva sa stal Berend Wim Gerrit Wevers. 

www.astrencin.sk 19.12.2007 

 

druţstvo Trenčína so svojou trénerkou Janou Ilašenkovou 

http://www.astrencin.sk/
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V priestoroch Štúrovho námestia v Trenčíne pri vodníkovi 

Valentínovi sa dňa 28. decembra 2007 uskutočnilo priateľské 

stretnutie hokejistov Dukly Trenčín s svojimi fanúšikmi priaz-
nivcami. Túto príjemnú akciu zorganizoval fanklub Dukly 

Trenčín a mal priaznivý a 
veľmi pozitívnym ohlasom 

medzi malými aj veľkými 

fanúšikmi. I napriek mrazi-
vému počasiu hráči takmer 

dve hodiny ochotne rozdávali 
autogramy všetkým podpisu 

chtivým fanúšikom na dresy, 

šále, kalendáre a iné pevné podklady. Priaznivci si mohli 
zároveň zakúpiť aj nový kalendár na rok 2008 s fotografiami 

hráčov. Ten, kto si ho kúpil sa mohol zapojiť do súťaţe o 
pobyt v „sky boxe“ zimného štadióna v najbliţšom domácom 

zápase trenčianskych hokejistov. 

www.tdi.sk 29.12.2007 
 

Pre priaznivcov športu pripravil HK Štart Trenčín dňa      
28. decembra 2007 v úzkej spolupráci s Trenčianskou univer-

zitou Alexandra Dubčeka a Mestom Trenčín 2. ročník medzi-

národného hádzanárskeho turnaja ţien „Memoriál Ernesta 

Brosku“. Turnaj sa organizoval na počesť človeka, ktorý sa 

veľkou mierou pričinil v meste Trenčín o rozvoj športu, 
hlavne hádzanej, ako jej dlhodobý funkcionár tréner predseda 

klubu, ako i o rozvoj školstva, ktorého vyvrcholením bola jeho 

činnosť na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. 
Vlastné poznámky 

 
Pôvodne dvojdňový turnaj za účasti popredných WHIL-

kových druţstiev zo Slovenska a z poza rieky Moravy - HK 

Slovan Duslo Šaľa, DHK Zora Olomouc, HC Britterm – 
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Slokov Veselí nad Moravou a usporiadajúceho domáceho HK 

Štart Trenčín, čo ponúkalo pre divákov kvalitný športový 

záţitok. Na poslednú chvíľu sa zo zdravotných dôvodov 
z turnaja odhlásilo druţstvo Veselí nad Moravou a organi-

zátorom sa uţ pred vianočnými sviatkami i napriek ich veľkej 
snahe nepodarilo zohnať náhradu. Preto po dohovore s ostat-

nými zúčastnenými druţstvami sa turnaj uskutočnil len v je-

den deň a to 28. decembra 2008. Turnaj sa začal stretnutím 
medzi Trenčínom a Šalou, po ktorom nasledovalo slávnostné 

otvorenie turnaja prezidentom HK Štart Trenčín Ing. Jánom 

Bakošom a dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Otom 

Barborákom, CSc. Následne odohrali medzi sebou stretnutia 

Šaľa s Olomoucom a Olomouc s Trenčínom. Víťazom  turnaja 
sa stalo druţstvo HK Slovan Duslo Šaľa, pred HK Štart 

Trenčín a DHK Zora Olomouc. Za najlepšiu strelkyňu bola 
vyhlásená Petra Gáborová zo Šale so 16 gólmi, za najlepšiu 

hráčku Zuzana Hollá z Trenčína a za najlepšiu brankárku 

Lívia Némethová zo 
Šale. Na záver turnaja, 

pri ktorom boli odov-
zdané ocenenia najlep-

ším kolektívom a jed-

notlivcom odovzdal 
prezident HK Štart Ing. 

Ján Bakoš kytice kve-
tov Emílii Broskovej 

a jej dcére PaedDr. 

Bianke Rolníkovej. Športové podujatie splnilo svoj cieľ, pre-
toţe prebiehalo vo výbornej športovej a spoločenskej at-

mosféru. 
Info Trenčín 10.01.2008 

Pomocná evidencia 05/1/07 
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V závere roka 2007 sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník 

florbalového turnaja TSK Canadian Cup 2007 stredných 

škôl. Organizátorom podujatia bol ŠK 1.FBC Trenčín. Do 
súťaţe sa prihlásilo osem druţstiev stredných škôl z Tren-

čianskeho kraja – Obchodná akadémia M. Hodţu v Trenčíne, 
Piaristické gymnázium J. Braneckého v Trenčíne, Stredná 

zdravotnícka škola v Trenčíne, Zdruţená stredná priemyselná 

škola Nové Mesto nad Váhom, Stredná priemyselná škola 
strojnícka Dubnica nad Váhom, Gymnázium Ľ. Štúra v 

Trenčíne, Zdruţená stredná škola hotelových sluţieb a ob-
chodu v Trenčíne a Stredné odborné učilište ţelezničné v 

Trenčíne. Do finálového turnaja postúpili Obchodná akadémia 

M. Hodţu v Trenčíne, Stredné odborné učilište ţelezničné v 
Trenčíne, Stredná priemyselná škola strojnícka Dubnica nad 

Váhom, Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne a Piaristické gym-
názium J. Braneckého v Trenčíne. Najlepším druţstvom s 

veľkou podporou svojich študentov ako aj riaditeľa školy Ing. 

Ľubomíra Jandíka sa stali zverenci Paeddr. Antona Krivdu 
z Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne, ktorí si vo 

finále vyhrali nad minuloročným turnajovým víťazom Stred-
nou priemyselnou školou strojníckou z Dubnice nad Váhom 

v pomere 3:1. Strelecky sa presadili dvakrát Jakub Gašpa-

rovič a Podmanický za víťazov a  zniţoval Chmelík. Tretie 
miesto na turnaji získali študenti z Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne, keď po nerozhodnom výsledku - 5:5 so Stredným 
odborným učilišťom ţelezničným v Trenčíne zverenci Jozefa 

Fabuľu boli v samostatných nájazdoch úspešnejší a obsadili 

celkové 3.miesto. Najlepším strelcom a hráčom sa stal Jakub 

Gašparovič z Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne a 

najlepším brankárom bol vyhodnotený Marek Ranuša zo 
Strednej priemyselnej školy strojníckej v Dubnici nad Váhom. 

Trenčianske noviny 17.01.2008 
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Zimný štadión (B.O.F. Arena) v Trenčíne bol vo vianoč-

nom období dejiskom medzinárodného hokejového turnaja - 

piatakov. V turnaji zápolilo päť druţstiev. Víťazom turnaja sa 
stali hokejové nádeje z Prešova pred druţstvami z Kopřivníc, 

Vsetína, Trenčína a Brna. Za najuţitočnejšieho hráča Dukly 
Trenčín bol vyhodnotený Ondrej Hatala. Ceny a medaile 

odovzdali muţstvám a najlepším hráčom turnaja - extraligoví 

hráči Trenčína Marcel Hanzal a Viliam Čacho. 
Trenčianske noviny 17.01.2008 

 
Na 1. ročníku Vianočného hokejového turnaja - Memoriál 

Martina Čecha (tragický zahynul minulý rok vo veku 31 

rokov) v Havlíčkovom Brode štartovali aj hokejisti 7. hoke-
jovej triedy Dukla Trenčín, ktorí získali cenné druhé miesto, 

keď pri rovnosti bodov s Českými Budějovicami rozhodovalo 
skóre. Na ďalších miestach skončili  3. Dubnica, 4. Havlíčkov 

Brod a 5. Pardubice. Za najlepšieho útočníka turnaja bol 

vyhlásený hráč Dukly Trenčín Marek Daňo. 
Trenčianske noviny 17.01.2008 

 
V závere roka 2007 sa hokejová prípravka tretiakov Dukly 

Trenčín zúčastnila medzinárodného turnaja v Novom Jičíne, v 

ktorom zverenci trénerov Ľ. Goliana a Š. Škvarku opäť 
potvrdili svoju vynikajúcu formu a na kvalitne obsadenom 

turnaji zaslúţene zvíťazili. Výsledky v play-off potvrdzuje 
vynikajúcu formu získaním prvého miesta hokejovej 

prípravky Dukly Trenčín, keď  Nový Jičín „B“ dostal od nej 

nádielku 16:0, v semifinále druţstvu z Uničova naloţili 9:1 
a vo finále si poradili s druţstvom Nový Jičín „A“ 11:1. Za 

najlepšieho útočníka a najproduktívnejšieho hráča turnaja bol 
vyhodnotený Andrej Krištofovič a najlepšieho obrancu 

Adam Balaj – obaja z Dukly Trenčín. 

Trenčianske noviny 17.01.2008 
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Uplynulý súťaţný ročník bol pre trenčianske hádzanárske 

mládeţnícke druţstvá opäť úspešný. Zásluhu na tom má 

rozhodne hádzanárska sekcia pri Osemročnom športovom 
gymnáziu a Hádzanársky klub Štart Trenčín. Osemročné špor-

tové gymnázium zabezpečuje tréningový proces a trénera s 
najvyššou kvalifikáciou, Hádzanársky klub Štart organizačne 

zastrešuje zasa majstrovské súťaţe. 

Mladšie dorastenky po predchádzajúcich vydarených 
sezónach zápolili v ročníku 2006/07 v ligovej súťaţi staršej 

vekovej kategórie. Hlavným cieľom športovej prípravy druţ-
stva bolo umiestnenie v celoslovenskej súťaţi starších doras-

teniek do 8. miesta. Nakoniec Trenčianky obsadili ôsmu prieč-

ku z 22 stretnutí získali 16 bodov, týmto umiestnením splnili 
svoj cieľ. Do jesennej časti súťaţe však nevstúpili najlepšie, 

lebo v prvých štyroch kolách nezískali ani bod. Postupne sa 
však celé druţstvo prebralo z letargie, získalo osem bodov a 

dokázalo výkonnostne napredovať. V jarnej časti výkonnostná 

úroveň napredovala, dostavili sa aj výsledky.  
Po obhajobe majstrovského titulu štartovali staršie doras-

tenky v kategórii ţien. Ich prvoradým cieľom bolo v tejto 
náročnej súťaţi získanie potrebných herných skúsenosti. Z 22 

stretnutí získali 8 víťazstiev, ţiadnu remízu a dvanásť prehier. 

V konečnom bilancovaní druţstvo sa umiestnilo na 8. mieste.  
Trenčianske noviny 31.01.2008 

 
 


