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Trenčín, 22. august 2018 

Piaty Deň otvorených dverí TSK odštartuje adrenalínovou show majster Európy v 

cyklotriale Martin Behro 

Prvý októbrový deň sa nezadržateľne blíži a s ním i jubilejný piaty ročník Dňa otvorených dverí Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Aj tento rok sa všetci, ktorí zavítajú do priestorov TSK, môžu 

tešiť na bohatý program. Ten svojou adrenalínovou cyklotrialovou show odštartuje majster Slovenska 

i Európy Martin Behro. 

Adrenalínová cyklotrialová show plná preskokov, výskokov, zoskokov a mnohých ďalších prvkov 

symbolicky otvorí piaty ročník Dňa otvorených dverí (DOD) TSK, ktorý sa župa rozhodla venovať cyklistike. 

Martin Behro, niekoľkonásobný majster Slovenska, majster Európy a účastník majstrovstiev sveta 

v cyklotriale, pripraví návštevníkom DOD TSK nezabudnuteľný zážitok, pri ktorom sa mnohým zatají dych. 

„Celá show prebieha na prekážkach, na ktoré by človek s bicyklom bežne určite nešiel. Zapojím i divákov, 

aby si to čo najviac užili. Svoju úlohu zohráva aj výška, čiže niektoré prvky sú v podstate nebezpečné,“ 

povedal Martin Behro.  

Cyklotrialista ocenil i snahu župy aktívne budovať nové cyklotrasy, segregované od automobilovej dopravy. 

„Mám pocit, že vodiči neberú cyklistov ako plnohodnotnú súčasť cestnej premávky, a preto budovanie 

cyklotrás vnímam veľmi pozitívne. Teší ma iniciatíva Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti,“ 

dodal Behro na margo Vážskej cyklomagistrály. Odovzdávať sa bude i horský bicykel, a to ako hlavná 

cena autorovi uvedeného názvu takmer 100 km dlhej cyklotrasy, vedúcej naprieč krajom. Nového 

dvojkolesového tátoša si víťaz prevezme od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku 

práve počas DOD TSK. 

Deň otvorených dverí Úradu TSK sa uskutoční prvý októbrový deň od 9.00 h. Okrem rôznych užitočných 

informácií zo sveta cyklistiky, sú pre všetkých zúčastnených pripravené i ďalšie lákadlá. Deň plný dobrej 

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/piate-narodeniny-dna-otvorenych-dveri-tsk-budu-venovane-cyklistike.html?page_id=543627
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nálady, jedla a zaujímavých poznatkov obohatia zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, ktoré 

odprezentujú svoju činnosť a šikovné hlavy či ruky. Novinkou bude pozorovanie oblohy hvezdárskym 

ďalekohľadom. 

 


