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Deti týždeň cibrili svoje tenisové umenie aj vďaka podpore z TSK 

 

V piatok 9. júna 2017 si tenisový trenažér na tenisových kurtoch v obci Chocholná - Velčice 

(okres Trenčín) spolu s deťmi vyskúšal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

 

Veľké tenisové umenie. Tak znel názov podujatia, ktorého prvý ročník prebiehal na tenisových 

kurtoch v Chocholnej - Velčiciach od pondelka 5. júna 2017. Až 120 detí sa v priebehu celého 

týždňa pod vedením trénera Jozefa Bulka učilo správnu tenisovú techniku. „Na tenisových 

kurtoch v Chocholnej sa striedali deti z materskej a základnej školy a Domova sociálnych 

služieb a prebiehali tu športové aktivity a tenisové trenažéry, kde sa deti pod vedením trénera 

oboznamovali so základmi tenisu,“ uviedla predsedníčka občianskeho združenia Silnejší 

slabším Emília Šprtlová a dodala, že si veľmi váži trénera Jozefa Bulka, ktorý vychoval mnohé 

tenisové osobnosti. K nim patrí aj slovenská tenistka Daniela Hantuchová, ktorá vyrastala na 

kurtoch v obci Chocholná – Velčice.    

 

V piatok 9. júna, v posledný deň tenisového týždňa, ukázali deti svoje nadobudnuté tenisové 

umenie aj predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavovi Baškovi. 

“Vážim si všetkých ľudí, ktorí majú občianske združenia, ktoré pomáhajú slabším, v tomto 

prípade je to občianske združenie Silnejší slabším, ktoré zorganizovalo túto týždennú tenisovú 

prípravku,” uviedol.  

 

Okrem žiakov Základnej školy a materskej školy Chocholná – Velčice a materskej školy 

Adamovské Kochanovce si základy tenisu počas tohto týždňa osvojili aj klienti Domova 

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. „Myslím si, že aj toto podujatie je dobrým 

príkladom toho, ako deti vhodným spôsobom spoločne integrovať pri takýchto spoločných 

podujatiach. Preto chcem poďakovať všetkým za to, ako pripravili túto týždňovú tenisovú 

akadémiu v obci Chocholná – Velčice,” dodal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Pri organizácii 

podujatia pomáhalo aj Krajské centrum voľného času v Trenčíne a Športové gymnázium - 

školský internát.  

         

Záverečného dňa Veľkého tenisového umenia sa spolu s predsedom TSK zúčastnila aj 

starostka obce Chocholná – Velčice Alena Bulková. Podujatie bolo finančne podporené 



z dotačného systému TSK.  
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