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Mladí pezinskí lezci, súrodenci
Dominika a Jakub Ková čikovci,
začali tohtoročnú sezónu pretekmi
v Č eskej republike. Na Lanex Cupe
v Olomouci 15. februá ra sa obaja
umiestnili na druhom mieste a na
marcových pretekoch v Jičíne Jakub vyhral po bravúrnom výkone v
superfiná le.
(JK)

Aj keď do júna je na prvý pohľad
ešte more času, organizá tori prvé ho cyklomará tonu Pezinok Mosonmagyaróvá r - Neusiedl am
See avizujú milovníkom rekreačnej
cykloturistiky termín konania jeho
prvé ho ročníka. Premié ra tohto
medziná rodné ho podujatia, ktoré
by sa malo staťv trojuholníku partnerských miest tradíciou, sa uskutoční 7. a 8. júna 2003 so štartom v
Pe-zinku v sobotu o 8.00 hod. z
Radničné ho ná m. Predpokladané
ukončenie je v nedeľu v podvečerných hodiná ch na rovnakom mieste. Zá ujemcovia jednak o účasť a
tiež o pomoc pri organizovaní cyklomaratónu môž u získať prihlá šky,
propozície súťaž e a ďalšie informá cie v Informačnom centre v Pezinku, Radničné ná m. 7, tel. 033/6901
107.
Pri prílež itosti tohto podujatia
bude vydaná mapa trasy so sprievodným textom, pomocou ktorej
budú môcť zá ujemcovia absolvovaťtúto vyše 200-kilometrovú trasu
individuá lne v inom termíne. (EL)

V polovici júna sa mal uskutočniť
tretí ročník pezinské ho cyklistické ho maratónu Vezikulá k, ale ako
ná m povedal jeden z organizá torov
Peter Wittgrúber, podujatie sa neuskutoční. Dôvodom je nový zá kon o
ochrane prírody č. 543, ktorý zakazuje pohybovaťsa na bicykli v horá ch v Chrá nenej krajinnej oblasti
mimo cyklistických trá s a lesných
ciest.
Tá to skutočnosť neumož ň uje
organizovať cyklistický maratón v
takej podobe ako to bolo v dvoch
predchá dzajúcich rokoch.
(mo)

Diviak na ulici. Dňa 9.3. o 7.30
hod. hliadka MsP preverovala
oznam, ž e na ulici Obrancov mieru sa
pohybuje diviak, ktorý javí znaky choroby. Keď ž e mohol ohroziť občanov,
policajti privolali člena poľovného
združ enia, ktorý zviera po obhliadke
pri dodrž aní bezpečnostných opatrení utratil.
Chcel skoč iť pod vlak. Dňa 20.3.
o 8.35 hod. MsP preverovala oznam,
ž e v prevádzke fy Eurostarter Za dráhou sa nachádza podnapitý občan
A.P., ktorý sa vyhráž a, ž e skočí pod
vlak. Ako dô vod uviedol, ž e zamestnávateľ mu dal výpoveď . V zjavne
zlom psychickom stave bol prevezený do Nemocnice P. Pinela. (mb)

Č astý obraz na bežeckých tratiach - Pezinč anka Barbora Michá liková
(vpravo) vbieha do cieľ a ako prvá .

Počas posledné ho februá rové ho
víkendu vyvrcholila v bratislavskej
hale Elá n atletická halová sezóna na
Slovensku. Uskutočnili sa tu
majstrovstvá Slovenska dospelých,
na ktorých sa zúčastnila aj Pezinčanka Barbora Michá liková . Preteká rka bratislavské ho Vitalu si počínala výborne. Veď vekom ešte dorastenka, získala dve strieborné medaily,
keď ju v oboch prípadoch predbehla
Lucia Ivanová . V behu na 60 m si časom 7,70 s. utvorila osobný rekord a
na 200 m utvorila slovenský dorastenecký a juniorský rekord časom 24.80
s. Barboru Michá likovú sme pozvali k
ná m do redakcie a polož ili jej zopá r
otá zok:
Ktorý dosiahnutý výkon si najviac
ceníte?
- Asi najviac si cením výkon na 200 m
(24,80 s.), čo je slovenský rekord. Aj
keď viem, ž e som mala natrénované
aj na lepš í čas. Tiež ma poteš il výkon
na 60 m (7,70 s.), kde som až s takým
dobrým časom nepočítala. Cením si
vš ak aj vš etky medaily, ktoré som
doteraz získala.

Ako ste sa vlastne dostali k ľahkej
atletike?
- Najskô r som 4 roky hrávala volejbal,
ale odtiaľsom odiš la. Potom si ma na
š kolských atletických pretekoch
vš imol mô j prvý tréner Ivan Suja a
začala som s atletikou. Po prestupe
na š portové gymnázium na Ostredkovej ulici v Bratislave som sa dostala k
trénerke Dane Horskej. Za tie výkony,
ktoré dosahujem vď ačím trénerke,
Bohu a rodine.
Ako sa vá m darí zladiť školské
povinnosti so športovou karié rou?
- Mám síce individuálny š tudijný plán,
takž e sa mi to celkom darí ale snaž ím
sa čo najviac chodiťdo š koly, aj vtedy
keď takpovediac nemusím.
Ste spokojná s podmienkami na
svoj športový rast, ktoré má te na
Slovensku?
- My v Bratislave máme na slovenské
pomery celkom dobré podmienky, ale
keď to porovnám s Európou, hoci len
s Č eskom alebo Rakúskom, tak je to
slabé Rozdiel je v tréningových podmienkach, v zabezpečení či už výž ivy
alebo regenerácie. Problémom je aj
malá konkurencia. A chýbajú kvalitné

TENISOVÁ HALA. Donedá vna ešte basketbalová hala na Holubyho
ulici sa po rekonštrukcii zmenila na tenisovú. Vyrá stol tu tenisový kurt s kvalitným umelým povrchom, ktorý dodala firma Koratex. Ná vštevníkom budú
k dispozícii tiež nové šatne, posilň ovň a, bufet a neskôr aj reštaurá cia. Hala
bude otvorená kaž dý deň od 8.00 do 24.00 hod., na zá klade objedná vok,
osobne alebo tel. na číslach 033/640 6430-1, mobil 0904 589 894, 0903
277 455. Poplatok za hodinovýprená jom kurtu je od 8.00 do 14.00 hod. 300
Sk a od 14.00 do 24.00 hod. 350 Sk.
(mo)

Narodená : 12.6. 1986
Disciplína: šprint na krá tke
trate (60, 100 a 200 m)
Klub: Vital Bratislava
Tré nerka: Dana Horská
Osobné rekordy: 60 m - 7,70 s.,
100 m - 12,20 s., 200 m - 24,80 s.
Ú spechy: majsterka SR na 60
m a 200 m v kategórii dorastu a
juniorov v hale i na drá he
- 2. miesto na majstrovstvá ch
SR dospelých na 60 m a 200 m
v hale i na drá he
- 6. miesto na 200 m na Svetovej gymnaziá de v Caen
- drž iteľka slovenské ho dorastenecké ho a juniorské ho rekordu na 200 m.

tréningové priestory. Kvalita trénerov? To vám neviem povedať, lebo
nikdy som sa nepripravovala na sezónu mimo Slovenska. Ale moja trénerka je vynikajúca a určite by obstála
výborne aj vo svetovom merítku.
Vieme o vá s, že ste aj členkou
slovenskej reprezentá cie...
- Á no. Počas tejto zimy som síce reprezentovala iba na š esťstretnutí v
Rakúsku (4. miesto na 60 m za 7,82
s. - pozn red.), keď ž e sa vš etci pripravovali na MS v Birminghame. Ale v
lete som reprezentovala už viackrát a
v reprezentácii sa cítim ako doma.
Kto je vá š športový vzor?
- Ťaž ko povedať, lebo myslím, ž e
kaž dý š portovec, ktorý sa naplno venuje svojmu š portu je určitým spô sobom osobnosť. Páčia sa mi Marion
Jonesová či Maurice Green ale ja si
veľmi váž im Luciu Ivanovú, ktorú
osobne poznám. Je veľmi skromná a
je to výborný človek.
Č o robíte vo voľnom čase? Aké
sú vaše zá ľuby?
- Mojou najväčš ou záľubou je atletika, veď najviac času trávim na dráhe
a v š kole. Ak mi predsa len ostane
trocha času, rada si vyjdem von s
priateľmi.
Aké sú vaše plá ny na letnú sezónu?
- Okrem domácich majstrovstiev ma
čakajú aj š tarty za český klub Brno,
kde budem hosťovaťv českej ž enskej
lige. Hlavným cieľom sú ale MS 17ročných v Kanade a EYOF (ME do 17
rokov) v Paríž i, na ktorých by som
rada získala medailu. Chcem vš ak
byť úspeš ná aj v š kole, pretož e je
mojim cieľom neskô r š tudovať aj na
vysokej š kole.
Peter Roman

Centrum voľné ho času v spoluprá ci so Sokolom Pezinok organizuje v apríli Pezinskú ligu v orientačnom behu pre ž iakov ZŠ . Liga
pozostá va z 3 kôl a finá lové ho preteku. Jednotlivé kolá sa uskutočnia: 8.4. na ZŠ Kupecké ho, 10.4.
na ZŠ Orešie a 15.4. v CVČ . Prezentá cia je vž dy od 13.00 do 14.00
hod. Finá le je na programe 26.4.
na amfiteá tri v Pezinku.
(cvč)

