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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 15. august 2016 

Po aprílovom krste trenčianskeho futbalu uzrela v auguste svetlo sveta aj 

publikácia o trenčianskom hokeji 

 

V apríli bola v priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, ktorej 

zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), pokrstená kniha 110 rokov 

trenčianskeho futbalu. Hokej, ako predstaviteľ zimného športu neostal v Trenčíne nič 

dlžný svojej povesti – autorský kolektív pod vedením Miloša Radosu vydal knihu 

o trenčianskom hokeji s názvom 90 rokov trenčianskeho hokeja s podtitulom 

Šampióni spod hradu. Krst knihy bol na programe v sobotu 13. augusta v Trenčíne. 

 

Slávnostného krstu sa zúčastnil riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici. ,,Vnímam pozitívne, že 

TSK sa mohol spolupodieľať na tvorbe tohto diela. Tento rok sme boli partnermi už aj pri 

krste diela 110 rokov trenčianskeho futbalu. Som rád, že TSK aj takýmto spôsobom 

podporuje šport v Trenčíne“, zhodnotil Juraj Gerlici. Nezabudol poďakovať autorskému 

kolektívu za to, že sa im podarilo vytvoriť za necelých 8 mesiacov jedinečnú publikáciu. 

 

Prítomní boli aj držitelia Stanley Cupu, či bývalý slovenský reprezentačný tréner 

 

Uvedenie knihy do života si nenechali ujsť ani známi slovenskí hokejisti Marián Gáborík, 

Marián Hossa s bratom Marcelom. Pozrieť si osobne knihu mapujúcu trenčiansky 

hokej prišiel tiež bývalý slovenský reprezentačný tréner Vladimír Vůjtek a množstvo 

ďalších významných hokejových osobností. Krstným otcom knihy sa stal hokejista Ján 

Pardavý, ktorý podstatnú časť kariéry strávil v HK Dukla Trenčín. ,,Je to pre mňa veľká 

česť byť krstným otcom, keďže v Dukle Trenčín pôsobilo množstvo významných 

hokejových osobností“, vyjadril sa bezprostredne po krste Ján Pardavý. 

 

V 624-stranovej publikácii 90 rokov trenčianskeho hokeja si na svoje prídu aj tí 

najnáročnejší hokejoví fajnšmekri. Kniha sa zaoberá kompletnou 90-ročnou históriou 

hokeja v Trenčíne, možno v nej nájsť množstvo historických prameňov vrátane fotografií 

a novinových článkov. Publikácia je tiež obohatená o zaujímavé tabuľky, štatistiky, 

nemalá pozornosť je venovaná i významným osobnostiam trenčianskeho hokeja. Knihu 

si môžete zaobstarať v Retro restaurant (Palackého 6403, Trenčín). 
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