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V Trenčíne odovzdali darcom krvi 
zlaté a diamantové Janského plakety

Rozhovor s Trenčankou 
Monikou Chochlíkovou, kto-
rá sa postarala o obrovské 
prekvapenie... 

                         viac na str. 2

Poslanci v Trenčíne zakázali 
používať pyrotechniku..

foto Trenčiansky terajšok - Držitelia diamantovej Janského plakety

V Trenčíne odovzdali darcom krvi zlaté a diamantové Janského pla-
kety. Táto slávnosť sa konala v deň 25. výročia založenia Domu hu-
manity v Trenčíne.
„11. októbra 1991 bol otvorený 
Dom humanity v Trenčíne na Stro-
movej ulici. Je to sociálne zariade-
nie s celoročným pobytom. Jeho 
kapacita je tridsaťdva miest. 
Dvadsaťdeväť  lôžok je pre senio-
rov a tri lôžka tvoria špecializované 
zariadenie. Od roku 2004 máme 
zariadenie vo vlastníctve, keď nám 
mesto Trenčín predalo budovu. 
Som rada, že práve v tento deň 
odovzdáme dobrovoľným darcom 
krvi diamantové a zlaté Janské-
ho plakety“, povedala  riaditeľka 
Územného spolku Trenčín Slo-
venského červeného kríža Janka 
Koppiová
V zastúpení primátora mesta oce-
nených darcov privítal v priesto-
roch obradnej siene Mestského 
úradu poslanec Martin Petrík: 

„,Ako aktívny dlhoročný darca krvi 
som rád, že mi mesto umožnilo zú-
častniť sa tohto slávnostného oce-
ňovania darcov krvi. Verím, že aj ja 
sa raz stanem úspešným držiteľom 
Janského plakety a budem sedieť 
medzi vami“, povedal. 
Slávnostného stretnutia sa zú-
častnil aj predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška. Vo svojom príhovore ocenil 
nezištnosť ľudí, ktorí sa takto ma-
jú možnosť nielen stretnúť, ale aj 
spoznať.
Až 29 bezpríspevkových darcov 
krvi z trenčianskeho regiónu si pre-
vzalo diamantové a zlaté plakety. 
Bezplatné darcovstvo krvi má na 
slovensku dlhoročnú tradíciu, ktorá 
má svojich pokračovateľov. 
Držiteľ diamantovej Janského pla-

kety Anton Gerbel zo Soblahova 
daroval svoju krv už osemdesiat-
krát. Skromne povedal: 
„Pre mňa je to veľká vec, že mô-
žem niekomu pomôcť. Ak mi zdra-
vie dovolí, tak určite by som chcel 
dosiahnuť pre mňa vysnívanú hra-
nicu sto odberov“. 
Riaditeľka Územného spolku Tren-
čín Slovenského červeného kríža 
ocenila ďakovným listom ľudí, ktorí 
sa po celý rok nezištne podieľajú 
na pomoci ľuďom, ktorí to potrebu-
jú.
Ako spomienku na toto stretnutie 
sa nový držitelia Janského plakety 
zapísali do pamätnej knihy mesta.
V rámci osláv 25. výročia založe-
nia Domu humanity Slovenského 
Červeného kríža v Trenčíne, jeho 
riaditeľka odovzdala hosťom vy-
znamenanie II. stupňa Slovenské-
ho Červeného kríža za dlhoročnú 
pomoc a spoluprácu. .        peky

Viac sa dozviete - str. 3

Veľkolepé úspechy 
športového klubu Real team 
Trenčín...

Viac sa dočítate na - str. 8
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Trenčanka prekvapila na Majstrovstvách Európy v kickboxe

Ako 20-ročný nováčik 
v Slovenskej reprezentá-
cii, pri svojej premiérovej 
účasti na najväčšom Eu-
rópskom podujatí v kickbo-
xe, získala zlato a titul Maj-
sterky Európy žien do   52 
kg v K1!  V histórii Sloven-
ska je to prvý reprezentant, 
ktorému sa na tomto vr-
cholnom podujatí podarilo 
získať zlatú medailu v K1.

Kedy si sa začala thaj-
skému boxu a kickboxu 
venovať aktívne a ako si 
sa k nemu dostala?

Pred 4 rokmi. Pred tým 
som sa venovala karate, 
ale to ma už prestávalo ba-
viť a nevedela som sa ďalej 
v ňom posunúť, a kamarát 
mi odporučil tieto trénin-
gy, že ho to veľmi chytilo. 
Tak som to vyskúšala aj ja, 
a oplatilo sa.

Aký je rozdiel medzi tha-
iboxom a kickboxom. 
Ktorú disciplínu máš rad-
šej?

V thaiboxe je dovolené 
používať lakte a môžeme 
„klinčovať“(používať kole-
no). V K1 – kickboxe mô-
žeme „klinčovať“ len mini-
málne (maximálne jedno 
koleno) a nemôžu sa pou-
žívať lakte. Inak oba športy 
sú si podobné.

Mala si svoj vzor?

Je pár ľudí, ktorí ma inšpi-
rujú, ale že by som mala 
jeden špeciálny vzor, to by 
som nepovedala.

Aké si mala očakávania? 
Čo si si od thajského bo-
xu a kickboxu na začiat-
ku sľubovala?

Tak, ja som robila karate 
súťažne a trošku som dúfa-
la, že v thaiboxe a kickboxe 
sa na súťažnú úroveň do-
stanem takisto. Ale necha-
la som tomu voľný priebeh. 

Trénovala som čo najlep-
šie, ako som vedela a dú-
fala som že sa mi do toho 
ringu raz podarí dostať.

Má tento šport v Trenčí-
ne dobré podmienky pre 
svoj rozvoj?

Myslím si, že áno.

Akého klubu si členom?

Victory Gym Trenčín.

Kde sa dajú nájsť infor-
mácie o tréningoch Váš-
ho klubu?

Všetky informácie sa da-
jú nájsť na našej webovej 
stránke www.victorygym.
sk a taktiež na facebooku 
pod Victory Gym Trenčín.

Dúfam že budeš v tomto 
názore so mnou súhla-
siť. Na prvý zápas sa ne-
zabúda. Súhlasíš?

Áno súhlasím.

Aký bol?

Možno nie v takom zmysle, 
ako to myslíte Vy (smiech). 
Prvý krát keď som vstupo-
vala do ringu a snažila som 
sa preliezť laná, nejako sa 
mi zamotali nohy a spadla 
som (smiech). Zápas do-
padol dobre. Vyhrala som.

Aké si dosiahla úspechy 
a ktorý pokladáš za svoj 
doteraz najväčší?

Jednoznačne najväčší 

Trenčanka Monika 
Chochlíková sa postarala 
o obrovské prekvapenie 
na najprestížnejších Maj-
strovstvách Európy aso-
ciácie WAKO v kickboxe, 
v disciplíne K1.

foto archív: Monika Chochlíková: Stupeň víťazov 1. miesto Monika Chochlíková

úspech bola výhra na Maj-
strovstvách Európy WAKO 
v K1 pred pár týždňami, 
ktoré sa mi podarilo vy-
hrať ako prvému Slová-
kovi. O tom je ten úspech 
pre mňa dôležitejší. Okrem 
toho som Majsterkou Slo-
venska K1, vyhrala som 
turnaje ako Czech Open 
a Slovak Open, obsadila 
som druhé miesto na eu-
rópskom pohári WAKO 
v Prahe a vyhrala som zá-
pas o profesionálnu medzi-
národnú majsterku Sloven-
ska.

Aké pocity si prežívala, 
keď si vyhrala finálový 
zápas na Majstrovstvách 
Európy?

Na šampionáte som ab-
solvovala tri zápasy, a po 
každom som prežívala 
rovnaké pocity. Vždy som 
samozrejme plakala od 
šťastia a nevedela som to-
mu uveriť.

Čo bolo pre teba na tých-
to Majstrovstvách najná-
ročnejšie?

Najnáročnejšie bola celko-
vá príprava, ale priamo na 
šampionáte bolo náročné 
chudnutie. Každý deň, čo 
som mala zápas, som mu-
sela mať 52kg. Teda celý 
týždeň som sa nemohla 
poriadne najesť.

Ako sa podľa teba vyví-
ja popularita bojových 
športov u nás v meste 
a konkrétne samotného 

thajského boxu a kickbo-
xu?

Myslím si, že sa populari-
ta vyvíja veľmi rýchlo. Je 
to hlavne preto, že sa tu 
v okolí organizujú galave-
čery bojových športov.

Kto je pre teba najväčšou 
podporou?

Našťastie mám okolo seba 
veľa ľudí, ktorí ma podpo-
rujú a motivujú. Ale mojou 
najväčšou podporou sú 
moji rodičia a môj tréner/
priateľ Tomáš Tadlánek.

Ako väčšina ľudí asi aj Ty 
máš svoje sny. Prezradíš 
nám ich?

Je to celkom jednoduché, 
chcem byť šťastná a robiť 
to, čo ma baví a nie to, čo 
musím robiť. Zatiaľ sa mi to 
celkom darí.

Aké sú tvoje budúce am-
bície v thajskom boxe a 
kickboxe?

Výhrou na Majstrovstvách 
Európy som sa kvalifikova-
la na Svetové hry 2017 do 
Wroclavi. Chcela by som 
odtiaľ priniesť medailu. 
Takisto ma budúci rok ča-
kajú Majstrovstvá Sveta v 
K1, kde by som sa taktiež 
chcela umiestniť. Ale môj 
najväčší sen je byť najlep-
šia v mojej váhovej kategó-
rii v K1 a v thajskom boxe.

Tento šport však človeka 
asi uživiť nedokáže… 

Študuješ, alebo pracuješ 
popri trénovaní?

Bohužiaľ nedokáže. Preto 
študujem na Masarykovej 
univerzite v Brne a keď 
som v Trenčíne, robím sú-
kromné tréningy a vediem 
takisto spoločné ženské 
tréningy thajského boxu. 
Samozrejme mi finančne 
veľmi pomáhajú rodičia.

Ako vyzerá Tvoja prípra-
va na zápas?

Keďže študujem v Brne a 
v Trenčíne som len 4-5 dní 
do týždňa, svoju prípravu 
musím vtesnať do týchto 
dní. Týždenne absolvujem 
7-10 tréningov. Tie dni, keď 
nemám tréning, sa snažím 
zregenerovať, chodievam 
na masáže, do sauny, plá-
vať atď. Takisto mám upra-
venú stravu, aby som vždy 
bola na tréningu fit.

Čo je pre teba najťažšie v 
príprave na zápas?

Najťažšie je pre mňa urči-
te silová príprava a celko-
vo cvičenia so závažím. 
Musím sa pri tom veľmi 
premáhať, lebo ma to vô-
bec nebaví. Keďže je to 
potrebné, tak nemám moc 
na výber.

Ku každému športu pat-
ria aj prehry, ako vplýva-
jú na Teba?

Neberiem ich extra tragic-
ky. Prehry k tomu patria. 
Pokiaľ by som len stále 
vyhrávala, tak by ma to 
nebavilo. Keď prehrám, as-
poň viem, že sa mám ďalej 
zlepšovať.

Skús našich čitateľov 
motivovať k tomu, aby 
prišli na tvoj zápas.

Snažím sa robiť atraktívne 
zápasy, ktoré sa divákom 
páčia. Navyše thajský box 
je jeden z najkomplexnej-
ších bojových športov. Vy-
užívajú sa tam ruky, nohy, 
lakte a kolená, preto to di-
vákov viac baví.

Ďakujem za rozhovor.

Aj ja (smiech).             peky
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foto Trenčiansky terajšok -  Poslanec Richard Sčepko 

foto Trenčiansky terajšok - Primátori K8 po skončení rokovania

Trenčanom o Trenčíne
Túto tabuľu umiestňujem zvonku na budovu veľkého 
župného domu, v ktorom od leta 1940 sídli Trenčian-
ske múzeum. 

Milovník trenčianskej 
histórie Vojto Brabenec 
pokračuje vo svojom 
umiestňovaní virtuálnych 
pamätných tabúľ. 
Túto tabuľu symbolicky 
umiestňuje na budovu na 
budovu veľkého župného 
domu. 

V čase prvej Slovenskej re-
publiky v lete 1940 do tejto 
budovy veľkého župného 
domu postavenej v roku 
1761 umiestnili Trenčian-
ske múzeum. 
Od apríla 1940 sa jeho 
kustódom, od marca 1951 
riaditeľom stal dovtedaj-
ší spolupracovník múzea 
Štefan Pozdišovský, ktorý 
bol od septembra 1939 do 
marca 1951 profesorom 
trenčianskeho štátneho 
gymnázia. 
Riaditeľom múzea bol naj-
dlhšie zo všetkých jeho do-
terajších riaditeľov, celých 

18 rokov. 
Po odvolaní z riaditeľského 
miesta v roku 1958 naďa-
lej pracoval v múzeu až do 
odchodu na dôchodok v 
roku 1972. 
Naďalej ako dôchodca pra-
coval pre múzeum až do 
roku 1990. Históriou Tren-
čína sa zaoberal až do vy-
sokého veku.
Zásluhy pána prof. Po-
zdišovského o rozvoj 
Trenčianskeho múzea sú 
mimoriadne a dlhodobé. 
V roku 1954 z miestnych 
nadšencov založil a viedol  

Vlastivedný krúžok Tren-
čianskeho múzea, prvý 
svojho druhu na Sloven-
sku. V roku 1958 preskú-
mali sídlisko staršej doby 
bronzovej v Čerešňovom 
sade.
Pán profesor Pozdišovský 
bol veľmi skromný, stried-
my, ochotný, vážny ale 
vľúdneho správania.
Žil históriou a pre histó-
riu. Viera bola významnou 
zložkou jeho života.
Autor: Ing. Vojtech Brabe-
nec - redakčne upravené

Poslanci v Trenčíne zakázali 
používať pyrotechniku

Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa  v 
tomto roku zišli desiaty krát na svojom riadnom za-
sadnutí.
Jedným z bodov schôdze,  
bolo aj prijatie Všeobecne 
záväzného nariadenia o 
obmedzení používania py-
rotechnických výrobkov na 
území mesta Trenčín.
O nebezpečnosti petárd, 
delobuchov a inej zábavnej 
pyrotechniky, svedčia kaž-
doročne vysoké počty zra-
nených a ošetrených ľudí.
 Táto problematika sa stala 
jednou z tém na sociálnej 
sieti pred blížiacimi sa Via-
nocami a silvestrovskými 
oslavami v našom meste.
Účelom tohto VZN je za-
bezpečiť verejný poriadok, 

ochranu majetku a zdravia 
občanov pred používaním 
zábavnej pyrotechniky. 

Hluk z používania pyro-
techniky, ktorý obťažuje 
ľudí aj zvieratá, by sa mal z 
mesta vytratiť. Na dodržia-
vanie prijatého VZN bude 
dbať mestská polícia.
Na území mesta začne 
platiť zákaz používania 
pyrotechnických výrobkov 
počas celého roka, okrem 
Silvestra a Nového roka, 
15. dňom od vyvesenia 
VZN na úradnej tabuli mes-
ta.                               peky

V Trenčíne sa konalo ro-
kovanie združenia K 8, 
ktoré obhajuje záujmy 
Hlavného mesta SR Bra-
tislavy a siedmych kraj-
ských miest. Spoločnými 
silami zabezpečuje roz-
voj samospráv a koordi-
nuje postup pri hľadaní a 
presadzovaní riešení pre 
občanov. 

Zastupuje približne 1,2 mi-
lióna obyvateľov Sloven-
ska.

Rokovania sa zúčastnili 
okrem primátora Bratislavy 
všetci členovia združenia, 
šesť primátorov a jedna 
primátorka. 
Jedným z hlavných bodov 
rokovania bol návrh roz-
počtu na rok 2017. 
Ďalej primátori riešili pri-
jímanie VZN týkajúcich 
sa používania alkoholic-
kých nápojov na verejných 
priestranstvách, reklamné-
ho smogu a hluku v mes-
tách. 

Primátori chcú využiť po-
moc svojich dvoch členov, 
ktorí sú poslancami NR SR 
pri tvorbe legislatívy. VZN 
o poplatku za miestny roz-
voj neprinieslo zhodu me-
dzi všetkými primátormi. 
Členovia si zvolili nového 
predsedu na prvý polrok 
2017, ktorým sa stal pri-
mátor mesta Trnavy Peter 
Bročka. 
Podpredsedom sa stal 
banskobystrický primátor 
Ján Nosko.       peky

Pamätná tabuľa venovaná profesorovi Štefanovi 
Pozdišovskému trenčianskemu historikovi 
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http://fotogaleria.trencianskyterajsok.sk/
https://www.uscenter.sk/
http://www.fsh.sk/


          5TRENČIANSKY TERAJŠOK
November 2016

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000136074/%C8aro16-P.pdf
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foto TSK - Poslaci TSK počas rokovania

foto Trenčiansky terajšok - Nové autobusy pripravené na odovzdanie do 

Nákupom nových autobusov pre SAD 
Trenčín sa nezvýši cena lístkov
Z toho je:
- 190 autobusov Crossway 
10,5 m
- 79 autobusov Karosa 954
- 2 autobusy typu SOR 9,5 
m
- 2 autobusy Mercedes Va-
rio

Priemerný vek vozidiel (do 
uvedenia nových vozidiel) 
je 8,07 roka.
Nový priemerný vek vozi-
diel je 6,82 roka.

11. novembra 2016 pred-
seda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja /TSK/ 
Jaroslav Baška a predseda 
dozornej rady SAD Tren-
čín a.s. George Trabelssie 
uviedli do prevádzky 30 no-
vých autobusov. 
Nové autobusy spĺňajú tie 
najprísnejšie ekologické 
európske normy, ako aj 
nároky na maximálnu bez-
pečnosť a komfort cestu-
júcich a vodičov, bez zvy-
šovania ceny cestovných 
lístkov. Novinkou je zave-
denie prívesných vozíkov 
na prevoz bicyklov.
Vedenie SAD-ky prejavi-
lo do budúcna záujem aj 
o elektro-autobusy. Ako 
sa cestovalo pred polsto-
ročím, pri nových moder-

ných autobusoch ukázal 
aj ich starší brat model 
RTO z roku 1958. Pohod-
lie jazdy v novom autobu-
se si vyskúšali aj študenti 
stredných škôl, ktorí patria 

medzi najväčších použí-
vateľov prímestskej auto-
busovej dopravy. Vedenie 
SAD-ky má neustály zá-
ujem o zvyšovanie počtu 
cestujúcich.

TSK si ako objednávateľ 
služieb verejnej dopravy v 
okresoch Považská Bystri-
ca, Púchov, Ilava, Trenčín, 
Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava, naplánoval na 

rok 2017 celkový objem 
dopravy 15 000 000 km. 
V roku 2015 sa na linkách 
prímestskej dopravy pre-
pravilo takmer 16 000 000 
cestujúcich.                       peky

Význam verejnej autobusovej dopravy z roka na rok narastá, rovnako ako aj nároky verejnosti na jej kvalitu a 
služby. Slovenská investičná a realitná spoločnosť /SIRS a.s./ sa od roku 2007 stará o autobusovú dopravu v 
kraji. V súčasnosti má vo svojej prevádzke 273 autobusov, ktorých priemerný vek užívania sa neustále znižuje. 
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tvorí prebytok v celkovom 
objeme 20 590 757 €. Vý-
davky TSK na roky 2017-
2019 bez finančných ope-
rácií dosahujú výšku 170 
786 838 eur. 
V porovnaní s predchádza-
júcim rokom je objem bež-
ných výdavkov (112 495 
358 eur) vyšší o takmer 5 
360 tis. eur. 
Nárast je spôsobený napr. 
valorizáciou tarifných pla-
tov zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom 
záujme, zvýšením počtu 
zamestnancov v siedmich 

V tomto roku posledné 
rokovanie poslancov 
Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja  malo prívlastok 
vianočné. 
Svojím vystúpením ho 
obohatila folklórna sku-
pina Lubená z Poluvsia.

Kľúčovým bodom rokova-
nia bolo schválenie Roz-
počtu TSK na roky 2017 
– 2019. Ten je už štvrtý rok 
po sebe zostavený ako vy-
rovnaný. 
Bežný rozpočet roku 2017 

zariadeniach sociálnych 
služieb, spustením pre-
vádzky špecializovaného 
zariadenia CSS – DEMY 
či zvýšením náhrady pred-
pokladanej straty u zmluv-
ných dopravcov, za ktorým 
je snaha kraja pokračovať 
aj v roku 2017 v obnove 

vozidlového parku, a to v 
podobe obstarania 55 no-
vých bezpečnejších, ekolo-
gickejších a modernejších 
autobusov.
Na súvislé opravy ciest kraj 
vyčlenil historicky najvyš-
šiu sumu. 
Od čiastkových opráv výtl-

kov na cestách II. a III. trie-
dy, ktoré sú v správe Sprá-
vy ciest TSK, župa ustúpila 
už v roku 2015. 
Tretí rok v poradí TSK re-
alizuje veľkoplošné opravy 
cestných komunikácií. 
Vo svojom vlastníctve má  
347,168 km ciest II. triedy, 
1 134,057 km ciest III. trie-
dy a 635 mostov. 
Na rok 2017 sa počíta so 
sumou 5 mil. €, vrátane 
investície veľkoplošných 
opráv ciest II. a III. triedy. 
V navrhovanom pláne 
opráv ciest na rok 2017 
župa počíta s opravou 34 
úsekov v celkovej dĺžke 
takmer 38 km na území 
všetkých 9 okresov.      peky

Poslanci TSK schválili na rok 
2017 vyrovnaný rozpočet
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Tohoročné HoryZonty priniesli niekoľko prekvapení

foto archív HoryZonty 

foto Lucia Kotrhová

O potrebe takéhoto typu 
podujatia svedčí aj náv-
števnosť. Podľa prvých 
odhadov organizátorov 
si prišlo tohoročné Hory-
Zonty vychutnať do 4000 
divákov. 

Ďalších 400 ľudí sa i na-
priek chladnému a daž-
divému počasiu aktívne 
zapojilo do sprievodných 
podujatí. 
Najväčší záujem bol už tra-
dične o Beh o pohár Hory-
Zontov. 
Súťažilo sa aj medzi filmár-
mi. Festival HoryZonty po-
núkol tento rok v hlavnom 
programe popri tridsiatich 
dokumentoch od našich i 
zahraničných režisérov aj 
filmy deviatich neprofesio-
nálnych autorov. 
Tie sa uchádzali o cenu po-
roty a cenu divákov. 
Divácku cenu si odniesla 
snímka 12CH Vysoké Tatry 
Trail. 
Porotu najviac zaujalo die-
lo od Jiřího Horčičku Divo-
činou Aljašky a dokument 
Kalamárka. 
Víťazi si ocenenia prevzali 
z rúk predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho 

kraja Jaroslava Bašku. 
HoryZonty odštartova-
li druhú desiatku svojho 
vzniku na jednotku. „Fes-
tival mal vo Hviezde a v 

Lúči svoje čaro, ale určite 
sa budeme snažiť o to, aby 
sme sa na budúci rok mohli 
vrátiť do Posádkového klu-
bu,“ dodáva hlavná organi-

zátorka. 
Festival HoryZonty sa koná 
v Trenčíne od roku 2006 
aj vďaka podpore Mesta 
Trenčín, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Mi-
nisterstva kultúry Sloven-
skej republiky, Audiovizuál-
neho fondu a ďalších.
           Barbora Prekopová

13 rečníkov z oblasti vedy, umenia, psychológie či 
dizajnu, ktorých prednášky boli nabité myšlienkami 
hodnými šírenia. 10 sprievodných aktivít, ktoré rezo-
novali nielen počas prestávok a afterparty ako stvo-
rená na networking a zábavu pri nevšedných hrách 
od výmyslu sveta. To všetko na najkrajšom mieste 
v Trenčíne – priamo na Trenčianskom hrade, ktorý len 
podčiarkol špeciálnu atmosféru tohto podujatia.

Tretí TEDxTrenčín 
silno zarezonoval

1. október bol špeciálny 
nielen pre mestá v Indii, 
Francúzsku, Vietname, 
Poľsku či v USA, ale aj pre 
Slovensko a Trenčín. 
Všade tu sa totiž konala 
svetová konferencia TEDx, 
ktorej cieľom je predsta-
viť účastníkom zaujímavé 
osobnosti z rôznych ob-
lastí, inšpirovať ich, mo-
tivovať, rozšíriť obzory, 
podnietiť k diskusii alebo aj 
k reálnym činom. 
Nejde o typické motivač-
né prednášky, ktoré zlep-
šia život na počkanie, ale 

o osobné príbehy, ktoré 
v sebe ukrývajú niečo viac. 
Nádej a vieru, že so zanie-
tením a nadšením vieme 
uskutočniť aj tie najodváž-
nejšie sny. 
A účastníci sa o tom mohli 
presvedčiť na prednáškach 
počas celého dňa. Rezo-
novať v nich budú ešte veľ-
mi dlho! 
Na ktorom podujatí sa 
jednom pódiu behom 
pár hodín vystrieda fyzik, 
uznávaná psychologička, 
dokumentárna fotografka, 
stand-up komik či spiso-

vateľ? Na TEDx-e je mož-
né všetko! A dokonca, aj 
ľudia, ktorých dané témy 
veľmi „nebrali“, sledovali 
prednášky so zatajeným 
dychom. 
V každej sa totiž skrývali 

myšlienky hodné zapamä-
tania. 
Ani poslednou prednáškou 
na pódiu sa TEDxTrenčín 
ešte nekončil. Pripravená 
bola afterparty, ktorá sa 
niesla v duchu networkingu 

a spoznávania nových, za-
ujímavých ľudí.
Rozprávková atmosféra 
a výhľad na nočný Trenčín 
so skvelou partiou ľudí bol 
tým správnym ukončením 
inšpiratívneho dňa.    TEDx



8    TRENČIANSKY TERAJŠOK
November 2016

Šport Aréna v Ostrave privítala 5. novembra nový 
olympijský šport KARATE. Grand Prix Ostrava bol 
kvalitný medzinárodný turnaj s účasťou 9 krajín – 
Poľska, Izraela, Litvy, Rakúska, Škótska, Georgie, Ma-
ďarska, Česka a Slovenska, takmer 500 pretekárov z 
viac ako 70 klubov.

Karatisti z Real team Tren-
čín priniesli 17 medailí a 
počtom medailí boli na dru-
hom mieste zo všetkých 
zúčastnených, v olym-
pijskom hodnotení na 6. 

mieste. V disciplíne KATA 
suverénne zvíťazili – do 10 
rokov dievčatá Sofia Štefa-
neková, do 10 rokov chlap-
cov Lukáš Kostelný.
V juniorkách si finálové 

derby priateľsky rozdali na 
tatami zverenkyne hlavnej 
trénerky klubu Lenky Be-
ňovej – Simonka Prpičová 
a Klaudia Mičková. Duel 
skončil tesne 2:1 a šťast-
nejšia z neho odišla Prpi-
čová.
Striebro do Trenčína z ku-
mite – športového zápasu 
doniesla Karolína Turčá-
ková, Kata team chlapci 
– Páleš, Juríček, Oravec. 
Kata do 12 rokov dievčat 
Ninka Kňazovčíková a do 
14 rokov do 7.kyu Adriána 
Slováková.
Na stupienkoch víťazov 
stáli aj naši bronzoví – 
Linda Predanocy, Viktória 
Kadlecajová, Michelle Grz-
nárová, Evka Klimáčková, 
Viviana Kováčová, Michal 
Soukup, Kristián Kosík a 
Róbert Páleš. Gratuluje-
me pretekárom a trénerom 
Jozefovi Beňovi, Ivanovi 
Kostelnému a Lenke Beňo-
vej a prajeme veľa ďalších 
úspechov v nasledujúcej 
sezóne.
                    Lenka Beňová 
              Real team Trenčín

Po vzore veľkých fut-
balových klubov, aj AS 
Trenčín podporuje osob-
nosti, ktoré zasvätili svoj 
život tomuto najpopulár-
nejšiemu športu.

Sieň slávy trenčianskeho 
futbalu (SSTnF) začala pí-
sať svoju tradíciu pri príle-
žitosti osláv 110 rokov tren-
čianskeho futbalu. 
V poradí tretí slávnostný 
inauguračný večer sa v 
spolupráci s klubom AS 
Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom ko-
nal v priestoroch kasárne 
Trenčianskeho hradu.

Slávnostný večer bol príle-
žitosťou na stretnutia osob-
ností a priateľov minulej, 
ale aj súčasnej futbalovej 
histórie. Prácu ľudí „točia-
cich“ sa okolo trenčianske-

ho futbalu prišiel podporiť 
aj predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Sieň slávy podľa predse-
du komisie Pavla Hozlára 
zachováva a interpretuje 
hrdé trenčianske futbalové 
dedičstvo, oceňuje zásluhy 
hráčov, trénerov, funkcio-
nárov, mužstiev, rozhodcov 
i futbalových novinárov, 
ktorí významným spôso-
bom prispeli k rozvoju a slá-
ve trenčianskeho futbalu.

Tento rok do nej pribud-
li bývalí hráči „zlatej éry“ 
Jednoty Trenčín. 
Cenu in memoriam pre Ľu-
dovíta Koiša prišla prevziať 
jeho dcéra. 

Zo žijúcich legiend si ako 
prvý prevzal ocenenie bý-
valý brankár a dlhoročný 

mládežnícky tréner Tibor 
Rihošek. 
Jozef Jankech si prevzal 
ocenie za hráčsku a tréner-

skú kariéru a súčasne pri-
jal gratulácie k životnému 
jubileu. 
Generálny manažér AS 

Trenčín odovzdal spomien-
kový dres pánovi Rudolfovi 
Holzingerovi k jeho 70. na-
rodeninám.                 peky

Foto archív: Real team Trenčín

Foto: Trenčiansky terajšok zľava: Tibor Rihošek, Ľudovít Koiš - In memoriam /dcéra/, Jozef Jankech

Veľkolepé úspechy športového klubu 
Real team Trenčín na Grand Prix Ostravy

Sieň slávy trenčianskeho futbalu má troch nových členov


