Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku pokračuje v napĺňaní svojich
plánov v práci s deťmi. Počas posledných dvoch augustových týždňov zrealizoval denný stolnotenisový tábor. Vďaka výraznej podpore zo strany primátora mesta
Mgr. Olivera Solgu, ktorý na aktivity
detí poskytol prostriedky z finančnej rezervy primátora ako aj
vďaka nezištnej pomoci riaditeľa
školy Mgr. Ľubomíra Štiglica, ktorý
poskytol na celé dva týždne telocvičňu zdarma, mohli deti navštevovať tento tábor bezplatne. Materiálne podporila tábor i nadácia Revia. Deti, ktoré už stolný tenis hrajú
sa počas dvoch týždňov mohli zdokonaľovať pod vedením dospelých
členov klubu a začiatočníci sa za
tento čas naučili toľko, že sa mohli
aktívne zúčastniť na záverečnom
turnaji denného tábora, v ktorom sa
bojovalo o diplomy, medaily a sladkosti.
Denný stolnotenisový tábor splnil
svoj účel – vyplnil deťom čas športom a zábavou a zároveň bol
dobrou prípravou na prvý ročník
Pezinskej školskej ligy v stolnom
tenise, ktorý sa otvorí koncom septembra úvodným turnajom.
(pa)

Volejbal:
1.10. VTC Pezinok – Žiar n. H.
15.10. VTC Pezinok – Slávia UK
22.10. VTC Pezinok – Juniorky SR
Basketbal:
1.10. MBK Pezinok – Prírodovedec Bratislava
8.10. MBK Pezinok – Petržalka
9.10. MBK Pezinok – Inter "B"
12.10. MBK Pezinok – Trnava
Slovenský pohár
Futbal:
15.9. GFC Grinava – Záh. Ves
hrá sa o 17.00 hod.
18.9. PŠC Pezinok – Rapid Ružinov
18.9. Karpaty Limbach – GFC
Grinava
18.9. Slovan Viničné – Jakubov
18.9. Slov. Grob – Plav. Štvrtok
hrá sa o 16.00 hod.
25.9. Slov. Grob – Záhorská Ves
25.9. GFC Grinava – Dubová
hrá sa o 16.00 hod.
2.10. PŠC Pezinok – Svätý Jur
2.10. Slovan Viničné – Veľké
Leváre
2.10. Karpaty Limbach – Slov.
Grob
hrá sa o 15.30 hod.
9.10. GFC Grinava – Kostolište
9.10. Slov. Grob – Dubová
hrá sa o 15.30 hod.
16.10. PŠC Pezinok – Lamač
16.10. Slovan Viničné – Lozorno
16.10. Karpaty Limbach – Plav.
Štvrtok
hrá sa o 15.00 hod.
23.10. GFC Grinava – Viničné
23.10. Slov. Grob – Kostolište
23.10. Karpaty Limbach – Dubová
hrá sa o 15.00 hod.

l Pán tréner, aké zmeny nastali vo vašom kádri?
– Odišli od nás Kollárová, Urbánková, Bednárová a Kleskeňová. Na ich miesta prišli mladé 19-ročné hráčky, ktoré
dúfam, že budú prínosom keďže zatiaľ sa javia lepšie ako
tie čo odišli. Konkrétne nás posilnili nahrávačka Barbora
Kyselová, na útok Jarka Pribičková, na blok v kombinácii s
univerzálom Monika Stankovianská (všetky z OŠG Nitra).
Štvrtou novou hráčkou je smečiarka Paula Kubová z Liptovského Hrádku. Šancu dostane aj naša odchovankyňa,
15-ročná, Nikola Nemcová.
l Akú prípravu ste zatiaľ absolvovali a čo vás ešte
čaká pred štartom ligy? S akými cieľmi vstupujete do
novej sezóny?
– Príprava sa začala 1. 8., absolvovali sme sústredenie v
Lipt. Jáne, ďalšia časť prípravy bola v domácich podmienkach. Máme za sebou turnaje v Lipt. Hrádku (3. miesto –
počas sústredenia), v Žiari nad Hronom (2. miesto v konkurencii piatich slovenských extraligových tímov. Hráčky podali kolektívny výkon a dosiahli nečakaný a prekvapujúci
výsledok) a pezinský Turnaj priateľov. Ešte nás čaká turnaj
v Přerove a Pezinský strapec. Nechceme mať dopredu
silácke reči a veľké vyhlásenia. Ak budú hráčky zdravé, tak
by sme určite chceli skončiť lepšie ako v minulej sezóne.
l Váš klub je organizátorom veľmi kvalitného predsezónneho turnaja Pezinský strapec. Ako vznikol tento
turnaj, ktorý sa tento rok uskutoční už devätnástykrát?

V minulom čísle sme informovali,
že 14-ročný Pezinčan Marek Mlynek sa stal v auguste majstrom
Európy dorastencov vo vodnom
lyžovaní za člnom. V skokoch získal
striebro, v slalome bronz, v trikoch
obsadil 6. miesto. Tieto výsledky v
súčte znamenali prvé miesto a zlatú
medailu v kombinácii. Stretli sme sa
s Marekom a vyspovedali ho nielen
o ME ale aj o jeho začiatkoch, problémoch či plánoch.

l Marek, prezraď nám čosi viac
o majstrovstvách...
– Majstrovstvá Európy juniorov a
dofénov sa konali prvý augustový
víkend vo švédskom meste Linköping, v nádhernom prostredí medzi
lesmi. Jazero bolo tiež prekrásne.
Zišla sa tu veľmi silná konkurencia, v
podstate celá európska špička. Hoci
Švédsko nepatrí do špičky, preteky
sledovalo dosť divákov a mali aj mediálny ohlas. Boli to už moje tretie
ME, na týchto bola najlepšia atmosféra a najkrajšie prostredie, cítil
som sa tam výborne a aj preto som
dosiahol celkom dobré výsledky.
l Ako prebiehajú súťaže na samotných ME?

– Turnaj vznikol v roku 1987, najskôr ako antukový turnaj.
Štartovali na ňom mužské i ženské družstvá z nižších
súťaží, bol to masový turnaj. Od dobudovania telocvične
SOU sme ho presťahovali do hál (SOU a hala VTC). No a
keďže v Pezinku sme sa začali viac orientovať na ženský
volejbal, turnaj sa napokon vyprofiloval ako ženský, pre
osem účastníkov. Za tie roky si už získal veľkú popularitu v
celej Európe a zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by niekto bol
nespokojný. Pre nás je tiež výbornou prípravou, že sa
môžeme stretnúť s majstrami rôznych krajín a účastníkmi
európskych pohárov.
l Kto štartuje na Pezinskom strapci v tomto roku?
– Turnaj sa uskutoční 23. – 25. 9. Predstavia sa slovenský
majster Senica, český vicemajster Olomouc, nemecký
vicemajster Rote Raben Willbisburg, bieloruské mužstvá
Slovjanka Minsk a Belbusinessbank Minsk, maďarská Nyíregyháza, srbská Subotica a samozrejme VTC Pezinok.
Srdečne pozývame všetkých fanúšikov volejbalu do hál
SOU a VTC.
l Pre nich však máte ešte jedno prekvapenie...
– Keďže čoraz väčšiu popularitu získava plážový volejbal,
rozhodli sme sa aj my vytvoriť dve ihriská na volejbal na
piesku za halou VTC. Verím, že zemné práce zvládneme
ešte v tomto roku a ak bude priazeň mesta, keďže je to
mestský pozemok, tak by sme ihriská chceli na jar dobudovať.
(pr)

– Najskôr sú rozjazdy v každej disciplíne, tam štartujú všetci prihlásení, môže to byť aj viac ako sto pretekárov. Do finále postúpi len najlepších dvanásť v každej disciplíne,
ktorí potom súťažia vo finále. V kombinácii sa zrátajú výsledky zo všetkých troch disciplín podľa tabuliek.
l Ako si sa dostal k vodnému
lyžovaniu? Čo ťa na tomto
športe najviac láka
– Pred piatimi rokmi ma náhodne

oslovil Peter Galba, aby som sa prišiel pozrieť a skúsiť to. Zapáčilo sa
mi to. Začínal som síce dosť neskoro, v deviatich rokoch, ale myslím si,
že mi to celkom ide. Láka ma voda,
rád na nej lyžujem. Tiež ma baví
cestovanie.
l Ako a kde trénuješ? Aké sú
podmienky na tento šport u nás?
– Trénujeme na priehrade Blatné
medzi Šenkvicami a Blatným. Je to
dosť problematické, je tam vysoká
hladina vody a trénovať na vode
môžeme len od apríla do októbra.
Určité obmedzenia sú aj kvôli rybárom. Musíme využívať na tréning na
vode každý deň ak je čo len trochu

Narodený: 24. 2. 1991
Klub: Inter Bratislava
Tréneri: Andrej Tichý, Peter a Ján
Galbovci
Úspechy: majster Európy v kombinácii (2005), 2. miesto na ME v
skokoch (2005), 3. miesto na ME v
slalome (2005), 3. miesto na ME v
trikoch (2004)
Osobný rekord – skoky: 38,90 m
pekné počasie a nefúka. V zime sa
udržujem v kondícii v posilňovni,
cyklistikou a podobne. Hlavná sezóna je od júna do augusta keď sú
skoro každý víkend preteky. Môj
šport je finančne veľmi náročný. Na
každú disciplínu mám iné lyže, teraz
už by som potreboval nové, lenže tie
stoja 2000 – 2500 eúr. Dobrý čln
stojí asi 2 milióny korún.Od klubu
nedostávam nič, zväz hradí len náklady spojené s ME a tak hlavným
sponzorom je otec.
l Ty si však ešte stále aj žiakom
základnej školy...
– Som žiakom 9. ročníka na ZŠ Kupeckého. Veľmi ma teší, že mi vedenie školy vychádza v ústrety a trikrát
týždenne môžem ráno trénovať
počas prvých dvoch hodín vyučovania.
l A čo budúcnosť? Aké sú tvoje
ciele vo vodnom lyžovaní?
– Budúci rok prechádzam do kategórie juniorov (do 17 rokov), kde
bude ešte väčšia konkurencia a aj
sťažené podmienky (napríklad čln
pôjde rýchlejšie). Chcem sa ale presadiť aj v tejto kategórii a získať
nejakú medailu na vrcholnom podujatí. Neskôr by som chcel študovať v
USA, kde by som mohol pokračovať
vo vodnom lyžovaní popri štúdiu. Sú
tam na to najlepšie podmienky. Ak to
pôjde chcem sa lyžovaniu venovať
aj profesionálne.
(pr)

