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Nájdete nás na webe

foto Peter Peťovský - prezentácia víťazného návrhu 

Mesto Trenčín má za sebou vyhodnotenie medzinárodnej 
ideovej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, do 
ktorej sa zapojilo 59 súťažných tímov z celého sveta. 

Cieľom súťaže bolo získať námety na 
riešenie nábrežia a jeho prepojenia 
s centrom mesta, ktoré by sa stali pod-
kladom pre vypracovanie územného 
plánu centrálnej mestskej zóny. Súťa-
ži predchádzal vyše trojročný proces 
participácie odbornej i laickej verej-
nosti TRENČÍN si TY. Výsledky ce-
lého projektu ako aj samotnej súťaže, 
ktorá je jeho pokračovaním, predstaví 
Mesto Trenčín verejnosti formou nie-

koľkých podujatí, na ktoré Vás touto 
cestou srdečne pozývame. 30.9.2014 
/ Trenčianska synagóga výstavy Tren-
čín – mesto na rieke. Výstava všetkých 
59 hodnotených prác bude otvorená 
denne od  14:00 do  18:00 a potrvá do 
konca novembra 2014.  1.10.2014 od 
17:00 kino Metro - Verejná prezentácia 
ocenených súťažných prác. Organizá-
tor  Mesto Trenčín,  Moderátor podu-
jatia : Miroslav Švec. 

Autori prác, ktoré získali prvé tri ceny 
a dve špeciálne ocenenia odprezentu-
jú osobne svoje návrhy za prítomnosti 
členov poroty a trenčianskej verejnos-
ti. Podujatie bude prebiehať formou 
piatich blokov, s jednou prestávkou. 
V každom bloku bude zaradená jedna 
prezentácia, po ktorej bude nasledovať 
panelová diskusia s prítomnými po-
rotcami a záver bloku bude venovaný 
diskusii o prezentovanom návrhu s 
publikom.
............................................................
                           
         Spracoval : PEKY
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XXXIV. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Na rozmedzí Strážovských 
vrchov a Považského Inovca, 
v Uhréch jame, ako kedysi 
volali miesto – terajší amfite-
áter v Mníchovej Lehote, kde 
sa v roku 1969 po prvýkrát 
uskutočnili veľkolepé oslavy 
pri príležitosti 700. výročia 
prvej písomnej zmienky obce 
bolo naozaj veselo. V pestrom 
popoludňajšom programe 
plného ľudovej hudby, spevu 

a tanca sa širokej verejnosti 
predstavili vynikajúce fol-
klórne súbory a skupiny detí,  
mládežníkov, dospelých, se-
niorov nielen z trenčianskeho 
regiónu, ale aj zo Zlína a Bra-
tislavy. V deviatich programo-
vých blokoch bavilo divákov, 
poslucháčov a rozdávalo ra-
dosť 17 folklórnych súborov. 
Nechýbalo ani sprievodné 
podujatie, ktoré nadväzova-

Počas leta 2014 sa amfiteáter v Mníchovej Lehote 
zmenil na rozkvitnutú pestrofarebnú lúku. 
To krása kroja, hudby, spevu a tanca umocnila 
sviatok tradičnej ľudovej kultúry už po 34. raz. 

foto Števo Kačena: Vystúpenie FS Zahumenkári

foto archív NaNovo

lo na tradičné prvky folklóru 
v podaní majstrov ľudového 
umenia. Záver slávností patril 
škole tanca, kde sa všetci mali 
možnosť naučiť „viskacuvanú 
a friškú“ z Omšenia. Drama-
turgia Trenčianskych folklór-
nych slávností bola zameraná 
výlučne na prejavy tradičnej 
ľudovej kultúry bez komerč-
ných programových ponúk. 
Organizátorom bolo Tren-
čianske osvetové stredisko 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja a obec Mníchova Le-
hota.  Na javisku sa postupne 
vystriedali tanečníci, hudob-

níci či speváci z DFS Byste-
rec Mníchova Lehota, Čajka 
Horná Súča, Selčanka Selec, 
Kornička, Radosť Trenčín, FS 
Družba, Seniorklub Družba, 
Trenčan, Nadšenci, Záhu-
menkári, MSSk Škrupinka 
z Trenčína, ale aj FSk Dolineč-
ka zo Soblahova, Selčan – že-
ny, heligonkári, ĽH zo Selca 
či FTS Trúfalci z Mníchovej 
Lehoty, ĽH Kvit z Trenčína. 
Samozrejme nechýbali hostia 
Barotšův soubor zo Zlína a FS 
Karpaty z Bratislavy.
...............................................
           Spracovala: Jarka Kohútová

Trenčín má svoju Mariku Gombitovú

Nájdete nás na

Editoriál
Vážené čitateľky, vážení či-
tatelia. 
V živote človeka dochádza k 
momentom, kedy si viac uve-
domuje čo robí, resp. čo ide 
urobiť. Tento moment nastal 
v mojom živote dnes. V ru-
kách držíte prvé číslo Tren-
čianskeho terajšku, a tak 
ste sa dostali do „pôrodnej 
sály“, kde ste prítomní pri je-
ho uvedení do života. Vo svo-
jich rukách držíte prvé číslo 
novín Trenčiansky terajšok. 
Ako to už býva, niektoré 
pôrody sú ľahké, iné boles-
tivejšie. Projekt Trenčiansky 
terajšok ako informačný in-
ternetový portál, Trenčian-
sky terajšok, ako internetová 
televízia a Trenčiansky teraj-
šok, ako printové médium 
sa „rodil“ prirodzene.  Šesť 
rokov som sledoval dianie na 
„mediálnom poli“ v našom 
meste. Informácie, ktoré by 
ľudí zaujímali je veľmi zloži-
té koncentrovať do jedného 
média. Nie informácie bul-
várneho typu „kto s kým.., 
zavraždili... , ukradli... „ atď. 
Tie nemajú hodnotu.
Redakcia sa rozhodla ísť tou 
ťažšou cestou. Neriešiť život 
mesta bulvárnym štýlom, 
alebo  len z politickej strán-
ky, ale opisovať ho aj z iných 
uhľov pohľadu. Veď toľko 
osobností, zručných a obe-
tavých ľudí, ktorí žijú medzi 
nami sa len tak ľahko nevi-
dí. Aj o týchto výnimočných 
Trenčanoch 
chceme písať  Ak aj vy po-
znáte niekoho takého z váš-
ho okolia, dajte nám vedieť 
a my dáme vedieť ostatným.
Záverom mi dovoľte vyjad-
riť presvedčenie, že snahou 
redakcie je a bude, aby sa 
noviny Trenčiansky terajšok 
stali pre vás čitateľov zdro-
jom potešenia a zábavy. 
V tejto nádejí budeme po-
stupne pripravovať aj ďalšie 
vydania. Prajem vám ostrý 
zrak a dobré čítanie.
                                             S úctou

Peter Peťovský 
šéfredaktor 
Trenčiansky terajšok

V našom meste Trenčín bolo 
veľa kapiel, ktoré produkovali 
tzv. „zábavovú muziku“. Pre 
tých neskôr narodených len 
na vysvetlenie. Kedysi bývali 
v kultúrnych domoch v okoli-
tých obciach tanečné zábavy, 
ktoré organizovali miestne 
zložky /hasiči, Červený kríž, 
Zväz žien…/ Jednou z takých 
skupín, ktorá pravideľne hrá-
vala, bola aj HOJA ĎUNĎA. 
Na basgitaru tam vtedy hral 
Juro Konečný. No a on sa po 
dvatsiatichpiatich rokoch vrá-
til na muzikantské pódium so 
skupinou „NANOVO“, aby 
oprášil staré, ale dobré sloven-
ské hity Mariky Gombitovej. 

Je to pop–rocková kapela, 
ktorá vznikla v lete 2013. 
Vo svojom hudobnom reper-
toári má tiež aj vlastnú tvorbu.
Skupina hrá v zostave: 
Janča Konečná –spev 
Miloško Žáčik – solo gitara, 
Milan Sloboda – klávesy, spev 
Luboš Bebjak – gitara, spev 
Juro Konečný – bassgitara 
Dušan Pišný – bicie.
...............................................

             Spracoval: PEKY

Skupina „NANOVO“ sa zameriava sa  “recykláciu” slo-
venských piesní, ktoré už pomaly upadli do zabudnutia. 
Môžu  vám pripomenúť “zlatú éru slovenskej hudby 80. 
rokov “.  Muziku  pomenovali – RECYCLEDMUSIC.  facebook.com/trencianskyterajsok.sk
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Zaujímavý koníček filmára Milana Vrbu

Jeho hlavným cieľom je zacho-
vanie starej kultúry pre ďalšie 
generácie. Pre svoju obec Hor-
ná Súča nakrútil trinásť do-

kumentárnych filmov. V roku 
2010 bol ocenený predsedom 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja  “Za uchovávanie a 

rozvoj kultúrneho dedičstva 
národa”, ako autor dokumen-
tárnych filmov za dlhoročnú 
činnosť spojenú s vytváraním, 
spracovávaním a archiváciou 
foto a videodokumentácie zo 
života obce Horná Súča. His-
torické filmové dokumenty, 
ktoré Vám budeme postupne 
prinášať sa zachovali jeho 
snahou „loviť“ v televíznych 
archívoch, ale aj náhodným 
situáciám, keď ako povedal: „V 
roku 2003 si všimol môj pria-
teľ Teo na Mierovom námestí 
v Trenčíne medzi odpadkami 
vyhodenú cievku so starým 
filmom. Vďaka tomu sa za-
chránili veľmi vzácne zábery z 
mesta  Trenčín.
...............................................
           
                            Spracoval: PEKY

Milan Vrba z Hornej Súče je filmár, ktorý v čase 
svojho osobného voľna archivuje staré dokumenty 
resp. vytvára nové filmové projekty. 

Virtuálne pamätné 
tabule Trenčína
Veľa je pamätných miest v Trenčíne, ale málo sa o 
nich vie, a aj to málo sa pomaly vytráca do zabud-
nutia. Milovník histórie nášho mesta Ing. Vojto 
Brabenec sa snaží, aby niektoré osobnosti Tren-
čína neupadli do zabudnutia. Niektoré pamätné 
miesta sú tabuľami označené, iné nie sú, hoci by to 
bolo vhodné. Príčina je jednoduchá: ešte sa nena-
šiel ten, kto by to urobil. Preto postupne zriaďuje 
aspoň tieto virtuálne pamätné tabule

Záujem autora patrí bez 
rozdielu všetkým, kto žili v 
Trenčíne alebo vytvárali jeho 
históriu či sa o ňu zaujímali: 
komunistom, socialistom, ľu-
dákom, tzv. „demokratom“, 
skutočným demokratom aj 
nedemokratom, internacio-
nalistom, nacionalistom či 
národniarom, boľševikom, 
menševikom, agrárnikom, 
Slovákom, Čechom, Maďa-
rom, Židom, Nemcom, Cigá-
nom, katolíkom, evanjelikom, 
inovercom aj bezvercom, a 
všetkým ďalším nevymeno-
vaným, aj tým zaznávaným a 
potlačovaným.
V čase prvej Slovenskej repub-
liky sa uskutočnili prípravy na 
postavenie pamätníka týmto 
obetiam. Zbierali sa penia-
ze, určili sochára, vyhotovili 
maketu pamätníka, mal stáť 
na Humnách na námestí sv. 
Anny. Neviem, prečo sa to 
nedokončilo, možno kvôli prí-
chodu frontu, a po jeho pre-
chode už spoločnosť žila inými 
myšlienkami.
O udalosti z 2.10.1663 píše 
náš rektor Branecký 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 trenčianskeho 
evanjelického farára, o čom 
on hneď (vyšla 1664) spísal 
lamentačnú báseň “Vandrov-
ka aneb Putování prežalostné 
Roziny Puchalky, Samuele 
Chalupky manželky”.
Túto tabuľu umiestňujem z 
vonkajšej strany dolnej mest-
skej brány, ktorej opevnenie 
už nepustilo Turkov dovnútra 
mesta. Turci zabili tri stovky 
Trenčanov na južnom pred-
mestí (Humná) zvonku mest-
ských hradieb. Mnohých tiež 
odvliekli do otroctva. Turci z 
ukradnutých malých sloven-
ských chlapcov v Turecku vy-
chovali janičiarov.
...............................................

Spracoval:  Vojtech Brabenec

Klub starých 
Trenčanov

Klub starých Trenča-
nov (KST) pôsobí na 
získavanie, objavova-
nie, odhaľovanie, za-
chovávanie, spozná-
vanie, propagovanie a 
zveľaďovanie kultúr-
neho, historického, 
ľudového a prírodné-
ho dedičstva, hodnôt, 
bohatstva a tradícií 
Trenčína a okolia, ako 
aj šírenie informácií 
a povedomia o ňom, 
to všetko vo všetkých 
možných súvislostiach 
a v najširšom slova 
zmysle, na verejnosti aj 
inde, v tuzemsku i v za-
hraničí.

Klub v oblasti svojej pôsob-
nosti pôsobí v týchto smeroch:
 - získavanie informácií
 - vydavateľská činnosť
 - poriadanie výstav, predná-
šok
 - zvolávanie, organizovanie: 
besied, diskusií, verejných 
zhromaždení
 - zverejňovanie textov a obra-
zových materiálov
 - prevádzkovanie interneto-
vých stránok
 - poskytovanie: informácií, 
konzultácií, služieb
 - podávanie, predkladanie: 
návrhov, podnetov, stanovísk, 
posudkov
Existencia Klubu vychádza 

z tradície skupiny zberateľov 
starých pohľadníc jestvujúcej 
v Trenčíne od roku 1985, ne-
skôr rozširovanej. KST bol za-
ložený 6.12.2013 a od 16. jan. 
2013 pôsobí ako klub Miest-
neho odboru Matice Sloven-
skej v Trenčíne, ktorý je samo-
statným právnym subjektom. 
KST používa oprávnenia MO 
MS TN.
KST zastupuje jeho predseda. 
Členom Klubu sa neukladajú 
povinnosti, pôsobia dobro-
voľne. 
Členský poplatok sa nepla-
tí. Klub neposkytuje žiadnu 
hmotnú podporu, ale morálne 
aj organizačne v rámci svojich 
možností podporuje vlastnú 
činnosť členov a svojpomoc 
medzi členmi. 

Členovia Klubu majú právo 
zúčastňovať sa na jeho čin-
nosti, predkladať návrhy a 
podnety na činnosť. Prejavom 
činnosti, v ktorej klub pôsobí 
a na ňu naväzuje, je aj stránka 
člena klubu založená 
9.3. 2008    www.trencan.ic.cz
Sme z rôznych generácií, vie-
rovyznaní a politických sme-
rov, možno aj národov a rás, 
máme rôzne názory. Nie všet-
ci sme sa v Trenčíne aj narodili 
a niektorí tu nebývame nepre-
tržite. Spája nás však dlhodo-
bý záujem a láska k Trenčínu 
minulému, záleží nám na te-
rajšom a budúcom.  Preto sme 
v Klube starých Trenčanov.
Pridaj sa k nám aj Ty !

               zdroj:www.trencan.ic.cz
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Najmenšia obec okresu Trenčín
Obec bola založená na zákup-
nom práve začiatkom 14. Sto-
ročia. Kedysi patrila Petrovi, 
synovi Pavlaz Diviak,a volala 
sa Lyhota Petri. V roku 1355 
sa spomína „plantatio Petri“ 
(novozaložená osada –dedi-
na), ktorej osídlenie patrilo 
Petrovi. 
Z pôvodného chotára Mote-
šíc sa obec Petrova Lehota 
oddelila v roku prvé písomnej 
zmienky 
– 1346. Vlastníkmi chotára 
sa stal zeman Motešický a v 
zálohe aj rodiny Rožňovcov 
z Rožňovských Mitíc. V roku 
1598 mala obec 27 domov, o 
122 rokov neskôr, t.j. v roku 
1720 bolo evidovaných 12 
daňovníkov. Od roku 1720 do 
roku 1828 bol zaznamenaný 
vzostup počtu rodín a obyt-
ných domov. Napríklad v roku 
1784 mala obec 33 domov, 41 
rodín a 270 obyvateľov. Rok 
1828 bol rokom úpadku, kedy 
sa evidovalo 24 domov a 269 
obyvateľov. 
Zaujímavý je historický vývoj 
názvu obce Petrova Lehota. 
V roku 1. Písomnej zmienky – 
1346 mala obec názov Lyhota 
Peter. Po uplynutí 85 rokov 
(1431) obec nazývali Peter 
Lehota. V roku 1458 Petrowa 
Lhota, v roku 1520 Petrowa 
Lehota. V maďarskom jazyku 
sa používali názvy Petrilehota, 
Péterszabadja. 
Podoba terajšieho názvu bola 
zaznamenaná v 17. A 18. Sto-

ročí. V rokoch 1906 – 1913 
pretrvával názov obce Peter-
szabadja . Tento názov bol 
charakteristický pre vtedajšiu 
maďarskú nadvládu na Slo-
vensku. 
Od roku 1920 sa začala obec 
evidovať pod názvom Petrová 
Lehota s dlhou koncovou sa-
mohláskou á. Od roku 1927 
sa názov obce Petrova Lehota 
nemenil a používa sa i v teraj-
šom období. 
Panstvo Horné Motešice, v 

rokoch 1922 – 1944 časť ma-
jetkov rodiny Majthenyi-Mo-
tešický z Horných Motešíc 
v obciach Dolné Motešice, 
Horné Motešice, Peťovka a 
Petrova Lehota odkúpil Oliver 
Seldern, ktorý z nich vytvoril 
samostatné panstvo. 
Podľa dohody z 18.12.1922 
dal Seldern časť pozemkov 
v Horných Motešiciach do 
nájmu vojenskej správe, kto-
rá tam zriadila žrebčín. Pan-
stvo sa postupne zmenšovalo 

odpredajmi v roku 1927 a 
následnou pozemkovou re-
formou, no i tak malo v roku 
1933 rozlohu ešte 683,5 ha. 
Majiteľ panstva Oliver Sel-
dern zomrel vo Viedni v roku 
1926 a majetok po ňom ria-
dil syn Oliver Peter Seldern, 
ktorý ho v roku 1934 predal 
veľkostatkárovi Rudolphovi 
Sievenscheinovi. K veľkostat-
ku patrila i tehelňa v Horných 
Motešiciach. 
Obec Petrova Lehota je jed-

nou z mnohých, ktorá žila 
svojím spôsobom života. Sna-
hou všetkých občanov bolo 
zabezpečiť si obživu pre seba, 
rodinu a pre doma chovaný 
dobytok či hydinu. 
Poslušnosti poddaných z obce 
Petrova Lehota, ktorí patrili 
pánovi Pavlovi Motešickému, 
svedčí i vyšetrovanie, ktoré sa 
viedlo vo veci užívania lesov 
pri hatiach a ceste rozdeľujú-
cej chotár Peťovky a Soblaho-
va. 
Keďže i Peťovka patrila pod 
Motešické panstvo, svedectvo 
svedkov z Petrovej Lehoty po-
tvrdilo, že obyvatelia Peťovky 
vždy užívali územie, o ktoré 
bol spor medzi Soblahovom a 
Peťovkou. V uvedenom spore 
z obce Petrova Lehota svedči-
li: Andrej Skult, 70-ročný, Šte-
fan Škorec, 75-ročný, Andrej 
Škorec, 70-ročný, Ján Beňo-
viech, 100-ročný, Ján Tomba, 
100-ročný, Ján Blaho, 90-roč-
ný,, Ján Jankovič, 80-ročný, 
Pavol Kopecký, 70-ročný, Ju-
raj Junkoviech, 60-ročný. 
Podobné svedectvo o spore 
hraníc nám vydal Mikuláš Prí-
lezský, slúžny a Ondrej Mar-
ke, prísažný z Trenčianskej 
župy, že na žiadosť Jána Piski-
ho, opáta na Skalke, prišiel na 
sporné miesto na hraniciach 
chotárov Petrovej Lehoty, 
Teplej a Opatovej, na ktoré si 
robil nárok Pavol Motešický.
...............................................
  zdroj: www.petrovalehota.sk

Obec Petrova Lehota je obec s najmenším počtom obyvateľov nášho 
okresu. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2012, žilo v obci 
85 mužov a 85 žien, čo je spolu 170 obyvateľov.



8   ZO ŠPORTU TRENČIANSKY TERAJŠOK
Mesačník Október 2014

foto Peter Peťovský: Edmond (AS Trenčín v bielom), v súboji s obrancom Žiliny

foto Peter Peťovský: Diana Nosická (HK Štart Trenčín) preberá pohár

Tajnička - 19 písmen , ktoré ostanú nevyškrtané po vyškrtaní výrazov uvede-
ných v legende.
AGENT, ANTIKA, ASTRA, AVÍZO, ČINKA, ETAPA, FABRIKANT, FAJRONT 
FAJTA , FROTÉ , GÁFOR ,  GLAZÚRA , GRANIT , JAZVEČÍK, KANASTA, 
KANDIDATÚRA, KAPITÁL, KAROTKA,  KLONKA , KOFOLA , KOLÓNIA 
KOLOSEUM , KONTO , KOREKTÚRA , KÔRKA , KRASOPIS , KRČAH , 
KRONIKA , KVARTÁL , LOPTA , MALIAR , MANTINEL , MORAVA , OBJEKT 
OBRANA , OLIVA, OPTIK , PAKISTAN, PARAPET,  PIETA, PILÓTA, PRA-
NOSTIKA , PRAVÁCI , PREDPIS , PRIEKLEP , PRIOR , PROFIT , SAPONÁT 
SEKÁČE , SEKERA , STATOR , STAVBA , STOPÁRI , TRAUMA , TROFEJ ,  
ÚRADY , ÚSKOK , ÚSPORA , VIOLA, VIŤÚZ , VLÁKNA , VODKA , VRÁSKA 
VÝVEVA  

Po opatrnom úvode trafil Je-
lič do bočnej siete a Simon 
na opačnej strane iba do rúk 
Volešáka. Nebol to však povel 
k vyššej aktivite na oboch stra-
nách, ale šachová partia po-
kračovala aj naďalej. Ani jeden 
z tímov nechcel dať súperovi 
priestor kontrolovať tempo 
hry. V 12. min vybojoval loptu 
v strede poľa Hajradinovič, na 
ľavej strane našiel Simona, no 
lopta z jeho kopačky nemierila 
medzi žrdi a ani na nohu na-
biehajúceho Gubu. V 16. min 
mieril po rohu nebezpečne 
medzi žrde Mihalík, no Holú-
bek loptu odhlavičkoval. Fut-
bal bez šancí pokračoval. Až 
v 27. min doputovala spätná 
prihrávka k Mišákovi, ale ten 
poslal skákajúcu loptu z dva-
nástich metrov nad bránku. 
O tri minúty neskôr potiahla 
Žilina akciu po pravej strane a 
Jelič strelou k pravej žrdi otvo-
ril skóre stretnutia – 0:1. V 38. 
min zostal sám v pokutovom 
území Piaček a hlavičkou 
upravil už na rozdiel dvoch 
gólov – 0:2. 
V úvode druhé polčasu prišli 
na ihrisko Edmond s Lawren-

com a prvý menovaný už v 59. 
min ťažil z akcie Mondeka 
a finálnej prihrávky Jaira – 
1:2. Na opačnej strane sa na 
hranici postavenia mimo hry 
uvoľnil William, ale Ramón sa 
stihol vrátiť. Keď sa zverenci 
trénera Ševelu začali dostávať 
do zápasu a prichádzali šance, 
fauloval pred našim pokuto-
vým územím Mondek a videl 
červenú kartu. Nasledujú-
ci priamy kop Paura vyrazil 
dobre postavený Šemrinec. 
AS sa snažilo aj v oslabení 
vyrovnať. Žilina však pozorne 
bránila a vyrážala do brejkov. 
V 88. min po jednom z nich 
zachránil v šanci Šemrinec. 
V nadstavenom čase však bol 
na správnom mieste Edmond. 
Volešákovi lopta vypadla a ni-
gérijský útočník vyrovnal na 
konečných 2:2.
Góly: 59. a 90.+ Edmond - 30. 
Jelič, 38. Piaček
Žlté karty: 49. Ramón, 86. 
Hajradinovič, 88. Kleščík, 90. 
Simon – 17. Jelič, 41. Káčer, 
80. Škriniar, 86. William, 86. 
Paur
Červené karty: 68. Mondek
           Zdroj: www.futbalnet.sk

Domáci: Šemrinec – Mondek, Ramón, Kleščík, Holúbek – Lobotka – Si-
mon, Mišák (56. Lawrence), Hajradinovič, Guba (56. Edmond) – Jairo
Hostia: Volešák – Mabouka, Piaček Škriniar, Letič – Pečovský – Čmelík, 
Káčer (64. Paur), Škvarka, Mihalík (57. William) – Jelič (76. Hučko)
Rozhodovali: Michlian – Roszbeck, Bednár
Divákov: 3128

Edmond hrdinom zápasu

Memoriál Ernesta Brosku

Po päťročnej prestávke sa 
priaznivci hádzanárskeho 
športu v Trenčíne opäť mohli 
stretnúť na turnaji žien „Me-
moriál Ernesta Brosku“, kto-
rý sa odohral 13. septembra 
2014 v Mestskej športovej 
hale. Hlavný organizátori 
turnaja, mesto Trenčín, Tren-
čianska univerzita Alexandra 
Dubčeka a hádzanársky klub 
Štart Trenčín pozvali na turnaj 
mužstva Respect Inter Brati-
slava, HC Sporta
Hlohovec, HC Tatran Stupava 
a domáci HK Štart Trenčín. Z 
turnaja sa na poslednú chvíľu 
odhlásilo družstvo Stupavy. 
Turnaj sa hral systémom kaž-
dý z každým. V otváracom 
zápase nastúpili domáce há-
dzanárky proti HC Sporta 
Hlohovec. Zápas mal jed-
noznačný priebeh, keď naše 

hráčky zdolali „hlohovčanky“ 
30:15. 
V druhom zápase turnaja vy-
hral Respect Inter Bratislava 
nad  HC Sporta Hlohovec 
23:22. 
Vo finále sa stretli HK Štart 
Trenčín a Respect Inter Bra-
tislava. Domáce hráčky potvr-
dili športovú formu z prvého 
zápasu a vo finále zdolali Inter 
29:22. 
Najlepšie hráčky turnaja boli 
brankárka Kristína Majerská / 
HC Sporta Hlohovec /, hráčka 
Petra Kalmanová  / Respect 
Inter Bratislava / a strelky-
ňa domáca Anna Mária Bir-
kušová. Na záver turnaja sa 
Prezident klubu Ing. Ján Ba-
koš poďakoval všetkým, ktorí 
prispeli k organizácii turnaja.
...............................................
                           Spracoval: PEKY


