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Trenčín, 28. apríl 2017 
V Zemianskych Kostoľanoch je po ňom pomenovaná ulica i umiestnená pamätná tabuľa. 
Druhý ročník Memoriálu kapitána Weinholda spojil ľudí a pripomenul odkaz SNP. 
 
V poradí 2. ročník Memoriálu kapitána Adolfa Weinholda sa uskutočnil vo štvrtok 27. apríla 
2017 v Zemianskych Kostoľanoch. Organizátori spojili pietny akt na počesť tejto významnej 
osobnosti z obdobia Slovenského národného povstania (SNP) so športovým podujatím. 
 
Bol skromný a tichý, zároveň však plný energie a entuziazmu. Tak opisujú osobnosť kapitána 
Adolfa Weinholda historické pramene. V apríli 1944 bol nečakane preložený do Zemianskych 
Kostolian ako veliteľ zbrojného skladu slovenskej armády s pôsobnosťou pre Nováky, Bošany 
a Topoľčany. Jeho smrť je zahalená rúškom tajomstva, keď v septembri 1944 pri vedení 
protiútoku pri Malých Uherciach padol do nemeckého zajatia. Po vypočúvaní gestapom bol 
odvezený na neznáme miesto a neskôr pravdepodobne popravený. „Niekedy pred 3 rokmi sme 
si uvedomili, aký význam a dôležitosť má uchovávanie tradícií, a vtedy vznikla myšlienka spojiť 
spomienku na kapitána Weinholda so športovým podujatím. Ľudia prejavili o takéto podujatie 
záujem, a to je pre nás dôležité,“ povedal predseda zväzu vojakov klubu horná Nitra a jeden 
z organizátorov podujatia Karol Brehovský.  
 
Druhý ročník Memoriálu kapitána Adolfa Weinholda ponúkol tri súťažné kategórie – 
cyklokros, beh a pochod – a trať dlhú 11 kilometrov. Podujatia, ktoré sa koná ako spomienka 
na ťažké vojnové roky a na tých, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu počas SNP, sa 
zúčastnil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „V súčasnosti je potrebné pripomínať si 
udalosti Slovenského národného povstania, a samozrejme aj ľudí, ktorí bojovali počas 2. 
svetovej vojny proti fašizmu. Jedným takým podujatím je aj memoriál kapitána Adolfa 
Weinholda. Je to 2. ročník, prilákal naozaj veľa športovcov a som rád, že aj takýmto spôsobom 
sa dá v súčasnosti vzdať hold všetkým tým, ktorí bojovali počas 2. svetovej vojny za slobodu 
a demokraciu,“ uviedol predseda TSK. 
 
Okrem predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa pietneho aktu zúčastnili aj 
poslanci Zastupiteľstva TSK Katarína Macháčková a Jozef Božik, zástupca náčelníka 
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Karol Macko, predseda klubu zväzu vojakov 
horná Nitra major Karol Brehovský, potomkovia kapitána Weinholda a ďalšie osobnosti 
ozbrojených síl, štátnej správy a zväzu protifašistických bojovníkov.  
 
Organizátormi podujatia sú Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany, Zväz vojakova SR – 
klub horná Nitra, obec Zemianske Kostoľany, mesto Partizánske a spoločnosť M. R. Štefánika. 
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