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V dňoch 16. - 17. augusta sa uskutoční v pezinskom Dome kultú ry
ďalšia zaujímavá akcia.
Pezinský Permoník, ako kultú rne
a spoločenské podujatie spojené s
Pouličný m ryž ovaním zlata sa stalo
zná me nielen medzi Pezinčanmi,
ale aj medzi zberateľmi a ná vštevníkmi z okolitý ch krajín.
Permoník sa dostal do povedomia zaujímavý mi vý stavami, burzou minerá lov a mnohý mi sprievodný mi akciami, ktoré propagujú
naše mesto, Malokarpatský región,
lokality Slovenska a vý znamnésvetovéná leziská minerá lov a drahý ch
kameňov.
Mineralogická - geologická a kultú rna - spoločenská sekcia občianskeho združ enia Karpaty Slovakia
pripravila na tento rok prekvapenie
v podobe objavenia vzá cneho minerá lu schafarzikitu z Perneka a jeho
slá vnostné odovzdanie do mineralogický ch expozícií Slovenského
mú zea v Bratislave, zá padoslovenského mú zea v Trnave, Vý chodoslovenského mú zea v Košiciach a
vznikajú cej zbierke v Malokarpatskom mú zeu v Pezinku.

Na ryž ovaní zlata sa mô ž u
ná vštevníci zú častniť už štvrtý krá t
a tento rok sú pre víťazov sú ťaž í
pripravené ceny od pezinský ch
podnikateľov. V sprievodnom programe Pezinského Permoníka je
niekoľko vý stav. Lá kadlom by mala
byť vý stava Vzá cne minerá ly Slovenska zo zbierok sú kromný ch
zberateľov a vý stava Pezinok v
pohľadniciach zo zbierok Juraja
Krupana z Pezinka. Pre milovníkov
dobrodruž stva sme pripravili premietanie filmov Pavla Barabá ša OMO, Tajomné Mamberá mo a
Mustang, ktoré sú svetovou
špičkou v dokumentá rnej tvorbe.
Množ stvo nadšencov, ktorí sa
podieľajú na objavovaní krá sy
zeme sa tento rok stretá vajú už
deviatykrá t, pripravia zaujímavé a
bohatékolekcie minerá lov z celého
sveta. Pevne veríme, ž e pripravované zaujímavosti budú dobrý m
lá kadlom pre ná vštevníkov, najmä
preto, ž e vstupenky budú ž rebovateľné a ná vštevníci tak majú mož nosťzískaťpekný suvenír.
Jiří Vitáloš
OZ Karpaty Slovakia

Na ihrisku TJ Baník sa uskutočnil
8. ročník minifutbalového turnaja
Nový ž ivot cup - Memoriá l Milana
Bacigá la. Zú častnilo sa na ňom 20
druž stiev z Pezinka, Modry, Bratislavy, Š urian, Piešťan a Prievidze.
Tímy bojovali v piatich štvorčlenný ch skupiná ch. Potom nasledovali vyraďovacie zá pasy, v ktorý ch
sa stretli víťazi skupín s muž stvami
na druhý ch miestach. Vý sledky:
Nový ž ivot - Nossko 5:1, Cobra
Nico Pezinok - Veterá ni Modra 2:0,
Devils Pezinok - Eurest Bratislava

1:3. V semifiná le sa stretli Nový
ž ivot - Devils 6:5 a Cobra - Eurest
7:2.
V zá pase o tretie miesto vyhral
Eurest nad Devils 8:1. Vo finále po
veľkom boji zvíť azil Nový ž ivot
nad Cobrou Nico 4:1. Za najlepšieho hrá ča vyhlá sili Daniela Tahotné ho, za najlepšieho hrá ča
Viktora Melišíka.
Rozhodovali aktívni rozhodcovia.
Usporiadatelia ďakujú všetký m,
ktorí sa pričinili o ú spešný priebeh
podujatia.
Ján Nagy

V druhom jú lovom tý ž dni sa v estónskom meste Polva uskutočnili Majstrovstvá sveta juniorov v orientačnom behu. Pekné vý sledky na nich dosiahli v slovenskom drese dvaja preteká ri Sokola Pezinok - Luká š Bartá k
obsadil na krá tkej trati 5. a na klasickej 13. miesto, Martin Pijá k bol na krá tkej
trati 12. a na klasickej trati obsadil 57. priečku. Na tý chto MS sa zú častnilo
120 preteká rov z vyše 40 krajín.
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