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Konkurz na nové primárske miesto v 
Trenčíne zrušili

Žil celé storočie s pokorou 
a úctou k ľuďom

rozhovor s MUDr. Točíkom 
viac na str. 2

Cestovatelia Hromníkovci 
sa vrátili z Mongolska

Nájdete nás na webe

foto Trenčiansky terajšok - Fakultná nemocnica Trenčín

Zlúčenie traumatologického a ortopedického oddelenia v trenčian-
skej fakultnej nemocnici sa odkladá na neurčito. Ministerstvo zdra-
votníctva tento zámer pozastavilo.
Podľa názoru viacerých lekárov 
hlavným cieľom spájania malo byť 
vytvorenie primárskeho miesta pre 
vybratého človeka, ktorým mal byť 
poslanec parlamentu Jaroslav Ri-
doško (SNS). 
Ten pracuje v nemocnici ako úra-
zový chirurg. Vedenie zariadenia 
argumentovalo, že zlúčením odde-
lení chce ušetriť.
Nemocnica už vyhlásila konkurz 
na obsadenie primárskej pozície 
novovytvoreného oddelenia. 
Uzávierka na podávanie prihlášok 
bola v piatok 12. augusta. Medzi-
tým však ministerstvo zdravotníc-
tva ako zriaďovateľ nemocnice 
požiadalo o pozastavenie tohto 
procesu „do vyriešenia sporných 

otázok“. Preto trenčiansky ma-
nažment konkurz zrušil. 
Ridoško ešte predtým vyhlásil, že 
sa do výberového konania zatiaľ 
neprihlásil, ale uvažuje nad tým.
„Vedenie FN Trenčín, samozrejme, 
akceptuje návrh ministerstva zdra-
votníctva na pozastavenie proce-
su zlučovania oddelenia úrazovej 
chirurgie a oddelenia ortopédie. 
Napriek tomu však stále vidí eko-
nomickú výhodnosť zlúčenia uve-
dených oddelení a toto presved-
čenie sa budeme snažiť doložiť 
ministerstvu potrebnými analýzami 
a číslami,“ povedala Petra Nevlá-
čilová, hovorkyňa trenčianskej ne-
mocnice.
Nemocnica tvrdí, že obe oddelenia 

tvoria hospodársku stratu. 
Podľa Mareka Káčerika, námestní-
ka pre zdravotnú starostlivosť, vla-
ni boli spolu v mínuse 1,5 milióna 
eur. Dodal, že ich spojením chcú 
dosiahnuť lepšie využitie nemoc-
ničného personálu, postelí, ope-
račných sál a prístrojovej techniky.
Hlavný odborník ministerstva zdra-
votníctva pre odbor ortopédia An-
drey Švec so zlúčením nesúhlasí a 
považuje ho za neprijateľné. 
Obrátil sa listom na ministra zdra-
votníctva Tomáša Druckera a po-
žiadal ho, aby túto fúziu zastavil. 
Minister sa chce o zámere dozve-
dieť viac.„
Minister sa v najbližších dňoch s 
Andreyom Švecom osobne stret-
ne, aby s ním prediskutoval jeho 
argumenty,“ reagovala hovorkyňa 
rezortu Stanislava Luptáková.    
            loz

Viac sa dočítate - str. 3
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Žil celé storočie s pokorou a úctou k ľuďom

Pán primár v akej rodine 
ste vyrastali?

Narodil som sa ešte v ča-
soch Uhorska v azda naj-
chudobnejšom kraji Slo-
venska na Kysuciach, v 
Krásne nad Kysucou, 18. 
januára 1915. Bolo nás 
šesť súrodencov a ja som 
bol tretí v poradí. Otec bol 
učiteľ. Matka pochádzala z 
Dolného Sŕnia.

Ako si spomínate na Va-
še školské časy?

Ľudovú školu som absol-
voval v Čadci. Potom som 
išiel do „reálky“, tak sa vo-
lala stredná škola, ktorá 
bola zameraná na prírodné 
a technické predmety. Tá 
bola v Žiline. Chodil som 
tam dva roky. Presťahovali 
sme sa do Nových Zám-
kov, kde som nastúpil do 
tretieho triedy gymnázia. V 
roku 1934 som ho ukončil. 
Potom som absolvoval štú-
dium na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v 
Bratislave, kde som pro-
moval 13, apríla 1940.

Premýšľali ste aj o inom 
povolaní ako o lekár-
skom, alebo ste v tom 
mali jasno?

Presne som vedel, že 
chcem študovať medicínu 
počas gymnaziálneho štú-
dia v Nových Zámkoch.

Prečo ste sa rozhodli pre 
povolanie Otolaryngoló-
ga?

Po ukončení lekárskeho 
štúdia som na pol roka 
nastúpil na druhú inter-
nú kliniku v Bratislave. Po 
skončení vojenskej služby 
som sa zamestnal na Ústa-
ve patologickej anatómie. 
Vtedajší otolaryngológ pro-
fesor Sivák z kliniky ORL v 
Bratislave prišiel za mnou 
a povedal: “Čo tu budeš 
mŕtvoly pitvať, poď robiť 
ku mne.“ A tak som sa stal 
„krčiarom“. Tu som bol šty-
ri roky a jeden rok som bol 
na ORL oddelení Vojenskej 
nemocnice v Bratislave. 
Od 1. februára 1949 som 
bol v Trenčíne. Kde som 
bol tridsaťjeden rokov pri-

Vo veku 101 rokov dotĺklo srdce bývalého pána primára ORL 
trenčianskej nemocnice MUDr. Viliama Točíka,  Pri ptíleži-
tosti jeho životného jubilea 100 rokov, nám poskytol tento 
ozhovor. 

foto archív rodina Točíková: MUDr. Viliam Točík

márom ORL oddelenia.

Tu sa okrem prirodzenej 
únavy vzhľadom k veku 
prejavila aj skromnosť 
pána primára. Mal som 
šťastie, že v tom čase ho 
bol navštíviť jeho bývalý 
kolega klinický logopéd 
Dr. Jozef Baláž, ktorý bol 
ochotný povedať niečo z 
jeho bohatého života.

Pán Dr. Baláž, ako Vy po-
znáte pána primára Točí-
ka?

Počas aktívneho obdobia 
svojho života bol uznávaný 
odborník, obľúbený lekár, 
spoločník, diskutér a pred-
nášateľ.

Skúste byť trochu kon-
krétnejší. Ako prebieha-
la jeho lekárska prax v 
Trenčíne?

Okrem toho že založil v 
r. 1949 ušné oddelenie, 
zriadil pri ORL oddelení 
Logopedický úsek, ktorým 
sa zriadilo sedem logope-
dických ambulancií a šty-
ridsaťjeden logopedických 
poradní pri Základných 
deväťročných školách v 
okrese. Založil základnú 

organizáciu Českosloven-
ského červeného kríža pri 
Okresnom ústave národ-
ného zdravia v Trenčíne, 
kde bol jeho predsedom, 
neskôr členom okresného 
výboru. Pán primár organi-
zoval nábor dobrovoľných 
darcov krvi. Bol členom 
transfúznej komisie. Pre 
Trenčín bolo potrebných 
dvetisíc darcov krvi a mali 
sme ich len stošestnásť. 
Pod jeho vedením bolo v 
Trenčíne dvetisícšesťsto 
darcov. Založil Slovenský 
zväz sluchovo postihnu-
tých.  Pod jeho vedením 
bolo vydaných za vtedaj-
ších 16,4 milióna korún 
načúvacích prístrojov. Ča-
kacia doba na načúvací 
prístroj pre pacienta bola 
v Trenčíne jeden týždeň, a 
v iných okresoch tri až päť 
rokov. Dodnes je jeho čest-
ným predsedom.

Na záver som sa pána 
primára opýtal, aké je 
jeho životné motto. Zo 
všetkou jemu typickou 
skromnosťou potichu 
povedal…

„Moje zamestnanie bolo 
pomáhať.“
                         peky

Editoriál
Vážené čitateľky, vážení 
čitatelia. 
Som si vedomý, že v prin-
tovej podobe sú noviny 
tým „pravým orechovým“. 
Veď pocit „šušťania „ no-
vinového papiera a hlav-
ne jeho nezameniteľná 
vôňa sú neodolateľné. 
S radosťou Vám pred-
stavujem tieto noviny v 
elektronickej podobe, kde 
ste o tieto ľudské vnemy 
ochudobnení. 
Ale nič to nemení, že ob-
sah je hlavnou prioritou 
každého média, každej 
informácie, ktorú človek 
prijíma. 
Snahou internetových no-
vín Trenčiansky terajšok 
bude sumarizovať v novi-
novej podobe informácie 
zo života nielen nášho 
mesta, ale aj okolitých 
obcí.  V multimediálnom 
projekte 
TREČIANSKY TERAJŠOK, 
ktorý sa skladá z troch 
webových portálov.:
Informačný, www.tren-
cianskyterajsok.sk, je 
typ portálu, kde sa nachá-
dzajú všeobecné infor-
mácie, pozvánky na rôz-
ne kultúrno-spoločenské 
podujatia, či rozhovory so 
zaujímavými ľuďmi. 
Internetová televízia 
www.tv.trencianskyte-
rajsok.sk je zameraná na 
obrazové spravodajstvo. 
Agentúrny portál www.
fotogaleria.trenciansky-
terajsok.sk predstavuje 
možnosti spolupráce pre 
firmy, podnikateľov, alebo 
živnostníkov, respektíve, 
využitie našich profesio 
nálnych fotografických 
služieb, či možnosti vý-
roby video-reklamy v in-
teraktívnom televíznom 
štúdiu.
Prajem príjemné čítanie.

Peter Peťovský 
šéfredaktor 
Trenčiansky terajšok
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foto Trenčiansky terajšok: J. Hromníková, L. Krbáťová /dole/ R. Hromník

foto Trenčiansky terajšok: Rekonštrukcia mosta v Opatovej

Cestovatelia Hromníkovci sa vrátili 
z ďalekého Mongolska

Takto definujú svoj životný 
štýl milovníci „jeepingu“, 
manželia Janka a Roman 
Hromníkovci z Trenčína. 
Spolu s Lenkou Krbáťo-
vou z Novej Bane zažili 
dobrodružstvo na ceste z 
mongolského Ulánbátaru 
do Trenčína. Do cieľa cesty 
na Mierové námestie ich 
na posledných metroch 
sprevádzali členovia Jeep 
clubu Slovakia.
Na ceste ich stretlo množ-
stvo zaujímavosti, krás-
nych pocitov, ale aj preká-
žok. Napokon sa vždy radi 
vracajú do miesta štartu.       
                                         peky

Dostať sa na miesto, kde sa zem dotýka neba je vždy 
malé víťazstvo, pretože na ceste k nemu je potrebné 
prejsť dlhú cestu, zdolávať prekážky, vyťažiť maxi-
mum z techniky a využiť naplno svoj rozum a neraz 
aj fyzické sily.

Trenčanom o Trenčíne
Sme z rôznych generácií, vierovyznaní a politických 
smerov, možno aj národov a rás, máme rôzne názory. 
Nie všetci sme sa v Trenčíne aj narodili a niektorí tu 
nebývame nepretržite. Spája nás však dlhodobý záu-
jem a láska k Trenčínu minulému, záleží nám na teraj-
šom a budúcom. 

Je veľa pamätných miest 
v Trenčíne, ale málo sa 
o nich vie, a aj to málo 
sa pomaly vytráca do 
zabudnutia. Niektoré pa-
mätné miesta sú tabuľa-
mi označené, iné nie sú, 
hoci by to bolo vhodné. 
Príčina je jednoduchá.
Ešte sa nenašiel ten, kto 
by to urobil. 
Pamätná tabuľa je nad 
primerané možnosti bež-
ného občana. 
Preto budeme postupne 
zverejňovať tieto virtu-
álne pamätné tabule tak, 
ako ich „vyrába“ Ing. Voj-
tech Brabenec, milovník 
histórie Trenčína.

Túto tabuľu umiestňujem 
z vonkajšej strany dol-
nej mestskej brány, ktorej 
opevnenie už nepustilo 
Turkov dovnútra mesta.
Turci zabili tri stovky Tren-
čanov na južnom predmes-

tí (Humná) zvonku mest-
ských hradieb. Mnohých 
tiež odvliekli do otroctva.
Turci z ukradnutých ma-
lých slovenských chlapcov 
v Turecku vychovali jani-
čiarov.  
              
Prípravy začali, ale...

V čase prvej Slovenskej 
republiky sa uskutočni-
li prípravy na postavenie 

pamätníka týmto obetiam. 
Zbierali sa peniaze, určili 
sochára, vyhotovili make-
tu pamätníka, mal stáť na 
Humnách na námestí sv. 
Anny. 
Neviem, prečo sa to ne-
dokončilo, možno kvôli 
príchodu frontu, a po jeho 
prechode už spoločnosť 
žila inými myšlienkami.
O udalosti z 2. októbra 
1663 píše náš rektor Bra-
necký v r. 1930 v knižke Zo 
starého Trenčína III, kde 
datum a udalosť cituje zo 
starých zápiskov v latin-
skom jazyku. 

Turci pri prepade Trenčína 
2. októbta 1663 odvliekli 
aj manželku trenčianske-
ho evanjelického farára, o 
čom on hneď (vyšla 1664) 
spísal lamentačnú báseň 
„Vandrovka aneb Putování 
prežalostné Roziny Pu-
chalky, Samuele Chalupky 
manželky“.
                              bebece

Havarijný stav 
mosta 
v mestskej 
časti Opatová
Vzhľadom k havarijnému stavu mosta v mest-
skej časti Opatová (I/61) vyhlásil primátor Tren-
čína Richard Rybníček v pondelok 18. júla 2016 
o 9.00 hod. mimoriadnu situáciu na most Opa-
tová a jeho najbližšie okolie.

Z poslednej obhliadky mostného objektu vyplynula 
potreba okamžitej rekonštrukcie mosta alebo jeho 
uzavretie.  Napríklad pri povodni by mohlo dôjsť k 
podmytiu podložia pižma a následne k jeho zrúte-
niu, čím by sa podstatne znížila únosnoť mosta. 

Všetci zainteresovaní sa 
rozhodli konať.
Po tom, ako primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu, 
boli na mieste osadené dopravné značenia a Slo-
venská správa ciest a firma Strabag začali s prá-
cami na rekonštrukcii mosta. V tejto súvislosti žia-
dame účastníkov cestnej premávky o dodržiavanie 
dopravných a bezpečnostných značení a pokynov 
pracovníkov stavebnej firmy. 

Rekonštrukčné práce by mali trvať štyri mesiace.
Linka MHD č. 121 bude premávať do 25. júla 2016
V pondelok 25.7.2016 bude osadené prenosné do-
pravné značenie aj na Potočnej ulici. V tento deň 
bude zrušená obsluha zastávky Potočná, ZŠ a aj 
linka č. 121, ktorá bola dočasne zriadená na dopra-
vu cestujúcich k chate Opatová.             
                                                                              peky

Virtuálne pamätné tabule Trenčína
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mobilný kontakt: +421 905 942 780
e-mail : peskova@expresreality.net

web : www.expresreality.net
adresa : Halalovka 3371 , 911 08 Trenčín

Mgr.Lenka Pešková - Expresreality licencovaný realitný maklér
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foto Trenčiansky terajšok: Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja počas rokovania

foto TSK: Vystavená exponáty

Otvorili 8. ročník výstavy výtvarných diel a ručných 
prác ľudí s telesným postihnutím
1. kolo celoslovenskej vý-
stavy výtvarných prác ľudí 
s telesným a ťažkým teles-
ným postihnutím s názvom 
„Svet, ako ho vidíme my“, 
otvorili v priestoroch Úradu 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja.  

Putujúca výstava
Výstavu realizuje Republi-
kové centrum Slovenského 
zväzu telesne postihnutých 
(SZTP) už od roku 2009. 
Od vzniku projektu sa vý-
stava konala vo viacerých 
mestách ( Humenné, Pieš-
ťany, Žilina, Bardejov, Ko-
márno, Bratislava, Nové 
Zámky, Košice ) a regió-
noch Slovenska. Od roku 
2012 sa výstava rozšírila 
o ručné práce, drevorezbu, 
tokárstvo a iné ľudovo-
-umelecké činnosti.

Výstavu otvoril 
riaditeľ Úradu 
TSK
Otvorenia 8. ročníka sa 
zúčastnil aj riaditeľ Úradu 
TSK Juraj Gerlici. 
„Som veľmi rád, že orga-
nizátori tejto výstavy si vy-
brali priestory Úradu TSK. 

Ľudia, ktorí majú ťažké 
telesné postihnutie nám 
dokazujú, že dokážu pre-
konať samých seba a žijú 
naplno.
 
Ich diela sú pekným prí-
kladom a vzorom pre 
zdravých ľudí. Verím, že 
návštevníci si z výstavy 
odnesú príjemný zážitok,“ 
uviedol v príhovore. 

Takmer 200 
exponátov od 
50. amatérov
v Trenčíne

Vystavených je približne 
200 exponátov, vytvore-
ných maľovaním, drevo-
rezbou či rôznymi výtvar-
nými technikami od takmer 

50 autorov – amatérov, 
ktorí takto prejavujú svoje 
pocity či zážitky.

Predsedníčka 
SZTP ďakovala
 „Ďakujem všetkým, ktorí 
pomáhali realizovať túto 
výstavu, tvorcom aj orga-
nizátorom. Aj medzi nami 
ľuďmi s telesným postih-

nutým existujú rôzne formy 
vyjadrenia svojich pocitov 
a zážitkov. Každý vníma 
realitu inak. 
Sme síce len amatérsky 
umelci ale náš uhoľ pohľa-
du sa nelíši ničím od toho 
profesionálneho. 
Tak to vidíme a cítime,“ po-
vedala predsedníčka SZTP 
Monika Vrábľová.

Trenčianska 
župa pomáha
Trenčianska župa pomá-
ha ľudom s postihnutím 
prostredníctvom podpory 
nielen sociálnych projek-
tov vo svojich sociálnych 
zariadení, ale aj organizo-
vaním podujatí ako je táto 
výstava. 

Záštitu prevzal 
predseda TSK
Expozícia výtvarných 
prác sa koná pod záštitou 
predsedu TSK Jaroslava 
Bašku. 
Návštevníci si môžu pre-
zrieť diela do 2. septembra 
2016 v priestoroch Úradu 
TSK na druhom poschodí.
                   
                                   peky

V stredu 10. augusta 2016 otvorili v priestoroch Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) 1. kolo výstavy výtvarných prác ľudí s telesným postihnutím s ná-
zvom „Svet, ako ho vidíme my.“
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kódexu?“  položila otázku.

Ako kľúčové pre úspešné 
uplatnenie etického kóde-
xu na úrovni regionálnej 
územnej samosprávy bude 
možnosť oznámiť presne 
určenej osobe konanie de-
finované ako konania v roz-
pore s etickým kódexom.  
Touto osobou sa navrhuje 
splnomocniteľ pre etiku, 
hlavný kontrolór Trenčian-
skeho samosprávneho kra
ja.                                      peky

Schválením etického kó-
dexu poslancami sa Tren-
čiansky samosprávny kraj 
pridáva k iným samosprá-
vam Slovenska, ktoré tým-
to zabezpečujú dôraz na 
otvorenú a transparentnú 
samosprávu. 
Poslankyňa Kaščáková 
vyjadrila svoj nesúhlas s 
predkladaným návrhom.

 „Sú vyjadrenia, alebo spô-
soby správania, ktoré by 
boli za hranicou etického 

Poslanci schválili etický kódex 
volených predstaviteľov TSK
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Vytlačte si tajničku, vylúštite a správnu odpoveď pošlite e-mailom na adresu:  redakcia@trencianskyterajsok.sk. Vylosujeme jedného výhercu zaujímavej knižky.
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rin, kulm,   
endotel

vodca Ar-  
gonautov   
manilské   
konope

orgán   
zraku      
mlá a     
kozy

malý      
anjel

skr. obrne- 
ného trans- 

portéra    
nafúklo

citoslovce  
zvuku     
ovce

vozením   
nahro-     
ma me    
odletel

skratka  
Akadémie  
múzických  

umení

rozdúchal  
kývalo

spodný    
oddiel   

karbónu

citoslovce  
upnutia   

aví      
kríženec

páli ,  
svrbie

mužské    
meno

rascový 
likér       

vnútro     
(pren.)

Pomôcky: 
abaka,     

nar, trlo,   
diol

kri al     
(expr.)     
skratka  
odseku

skratka    
oktylde-    
cylftalátu   
obruba

stal sa   
starším

skratka    
pre a iné   
skratka    
zna ky

dvojmocný 
alkohol

nepožije   
ako potra-  

vu

nasávalo omä ,     
otla i

Na schodoch bytovky stretne suseda 
suseda a hovorí mu:
- Ale, ale, pán Ková ik, nejako vám 
ubúdajú vlasy...
- To viete pani Nováková,                        
život sa s nikým nemazná...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Miloš Radosa sa odmalič-
ka venoval hokeju, hrával 
ho ešte v mládežníckych 
kategóriách za prechodcov 
Dukly, neskôr bol s tren-
čianskym klubom spojený 
ako funkcionár. Momen-
tálne je členom dozornej 
rady klubu. Spolu s kolek-
tívom sa mu podarilo zo-
staviť unikátnu knihu, ktorá 
mapuje 90 rokov hokeja v 
Trenčíne. 
13.augusta 2016 publiká-
ciu Šampióni spod hradu 
predstavil verejnosti a po-
krstil. Krstným otcom bol 
Ján Pardavý.

Myšlienka zosumarizovať 
celú históriu hokeja vznikla 
v prítomnosti troch pamät-
níkov. „Naštartovala ma 
skupina ľudí: Jožko Pre-
kop, pán rozhodca Jurčiak 
a Janko Žitňan. To boli 
traja ľudia, ktorí dumali nad 
stretávkou tej ich generá-
cie. Prišli na to, že hokej v 
Trenčíne bude mať 90 ro-
kov a bolo by dobré spraviť 
nejakú publikáciu. Tá myš-
lienka teda prišla od nich 
a ja som ju realizoval,“ po-
znamenal autor knihy Miloš 
Radosa. 
Bývalý hokejový tréner 
Prekop k tomu pozname-
nal: „Už po skončení vyso-
kej školy som dúfal, že raz 
dáme dokopy históriu tren-
čianskeho hokeja. Viacero 

pokusov nevyšlo, až som 
našiel Miloša. Miloš bol môj 
hráč, veril som, že to je ten 
správny typ človeka, ktorý 
to dokáže. Splnil moj sen.“

A tak sa všetkým fanúši-
kom, odbornej aj laickej 
verejnosti, dostane do rúk 
kniha, ktorá mapuje nielen 
všetky ročníky Dukly Tren-
čín, ale aj hokejové dianie 
v meste ešte pred jej vzni-
kom. „Publikácia je roz-
siahla, je tam veľa obráz-

kov, novinových výstrižkov, 
najmä z histórie. Verím, že 
sa bude ľuďom páčiť, že sa 
bude všetkým dobre čítať a 
budú z nej mať radosť. 
Chcel by som poďakovať 
môjmu kolektívu, moja So-
nička vždy hovorila, že má 
v tom hokej, ale veľmi mi 
pomáhala spracovať všet-
ky materiály. 
Sonin syn Maťo tomu ro-
zumel, je hokejový fanúšik. 
Pomáhala aj moja dcéra 
Natália a aj kolega Miro 

Žiačik pomáhal so scano-
vaním a prácami, ktoré boli 
pri tvorbe knihy potrebné. 
Toto bol tím, ktorý veľmi 
makal v posledných sied-
mich či ôsmich mesiacoch, 
aby publikácia uzrela svet-
lo sveta. 
Veľmi pekne im ďakujem,“ 
vzdal hold svojmu pracov-
nému kolektívu Miloš Ra-
dosa.
Krstným otcom knihy sa 
stal bývalý útočník klubu, 
rekordér v počte zápasov 

aj bodov – Ján Pardavý. 
„Pre mňa je obrovskou 
cťou, že som dostal príleži-
tosť túto knihu pokrstiť. Mi-
lošovi patrí veľké poďako-
vanie, že sa na to podujal 
a dokončil ju. Už keď som 
sem prichádzal a stretá-
val legendy trenčianskeho 
hokeja, uvedomil som si, 
čo to znamená, že obyčaj-
ný chalan zo Sihote má tú 
možnosť pokrstiť takúto 
knihu. Je to naozaj veľká 
česť,“ skonštatoval pri krs-
te obľúbený „Parďák“.

Krst bol netradičný v tom, 
že sa krstilo ľadom z re-
tro-korčulí od bývalého 
trénera Tanoczkého. Pred 
zrakmi mnohých osobností 
histórie trenčianskeho ho-
keja. 
Prítomní boli bývalí tréneri, 
hráči, funkcionári. Všetci, 
ktorí pomáhali písať histó-
riu, ktorá je v knihe zobra-
zená. 

Kniha sa bude dať zakúpiť 
na akcii „Bavme sa špor-
tom“, ktorá bude v nedeľu, 
21.augusta v OC Laugari-
cio, následne aj v novom 
fanshope Dukly, ktorý bude 
otvorený v OC Magnus. 
Pre najnedočkavejších je 
možnosť zakúpiť si kni-
hu v cene 30 € už teraz v 
reštaurácii Retro.                   
         Marián Vychovalý

Najlepší seniorský špor-
tový klub mesta Trenčín 
opäť potvrdil svoje kva-
lity. 

ŠK Dračia Légia 2012 
Trenčín získala pre Sloven-
skú republiku 11. medailí 
na XII. majstrovstvách Eu-
rópy národných posádok 
dračích lodí, ktoré sa kona-
li posledný júlový týždeň v 
talianskom Ríme. 

Preteky sa uskutočnili pod 
záštitou európskej federá-
cie dračích lodí. Umiestne-
nia získali trenčianski draci 
v rôznych kategóriách.

Úspech si klub cení o to 
viac, že vďaka nefunkčnej 
asociácii dračích lodí na 
Slovensku dostal vďaka 
vlastnej iniciatíve šancu 

porovnať svoje sily s vý-
berom národných posádok 
16-tich európskych štátov. 

Výsledky a smršť medailí 
len potvrdzuje známy výrok 
že „ nadšenec je niekedy 
viac ako profesionál “ keď 
12 štartov bolo premene-
ných na zisk 11 medailí. 

Účasť klubu na majstrov-
stvách podporil i Trenčian-
sky samosprávny kraj Tra-
dícia dračích lodí je stará 
viac ako 2000 rokov. 

Pochádza zo starovekej 
Číny. Loď pripomína obrov-
ské kanoe ozdobené vpre-
du dračou hlavou a vzadu 
dračím chvostom. 

Posádku tvorí jeden bu-
beník, ktorého úlohou je 

povzbudzovať a určovať 
tempo 20-tim pádlujúcim 
a samozrejme nemôžeme 

zabudnúť na kormidelníka. 
Moderná história dračích 
lodí sa datuje od roku 1976 

kedy sa v Hong-Kongu 
uskutočnil prvý festival dra-
čích lodí.    Ivana Hudec Strápková

Miloš Radosa (vľavo), Viliam Ružička (v strede) a Ján Pardavý (vpravo) krstia knihu “Šampióni spod hradu”

ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín

KNIHU MILOŠA RADOSU 
“ŠAMPIÓNI SPOD HRADU” KRSTIL 
JÁN PARDAVÝ

Triumf pre Slovensko – Laugaricio dobylo Rím


