Nákupno-zábavné centrum MÓLO
v spolupráci s Mládežníckym basketbalovým klubom Pezinok zorganizovalo v auguste 1. ročník MÓLO
STREETBALL TOUR 2006. Podujatie sa uskutočnilo na parkovisku pred
NZC MÓLO.
V prvý hrací deň (piatok 11. augusta) štartovali chlapci v dvoch kategóriách. Hralo sa v príjemnom počasí
na dvoch ihriskách. O kvalitnú hudbu
a dobrú náladu sa staral i DJ Edo.
V kategórii 16 až 19 ročných sa na
turnaji zúčastnilo deväť družstiev
prevažne z Pezinka, ale i z Holíča. V
prvom semifinále Jamaica Holíč
podľahla Serecu 6:15. V druhom
družstvo Tvoja matka zvíťazilo nad
tímom A riekol 14:8. V dramatickom
finále sa zrodil tesný výsledok 13:11,
v tomto pomere zvíťazila Tvoja
matka z Pezinka nad Serecom.
V druhej kategórii – chlapci nad 20
rokov, štartovalo osem družstiev.
Všetky zápasy mali vysokú športovú
úroveň a hrali sa v duchu fair-play. V

prvom semifinále zvíťazilo družstvo
Diktát z Winice nad Šprtákmi 11:9.
Ešte napínavejší bol druhý semifinálový zápas medzi družstvami Kvetináč a Priestor na prenájom. V zápase plnom zvratov nakoniec
zvíťazili (7:6) chlapci zo Žiliny –
družstvo Kvetináč. Vyvrcholením
celého hracieho dňa bol finálový zápas. Z víťazstva 14:6 a celkového
víťazstva na turnaji sa tešilo domáce
družstvo Diktát z Winice, ktoré hralo
v zložení T. Michálik, M. Rýdzi, J.
Sedlák, R. Urland. Víťazi oboch kategórií získali zaujímavé finančné odmeny a porazení finalisti hodnotné
ceny od predajne Orange a Cool clubu.
Turnaj pokračuje ďalším hracím
dňom. Vo štvrtok 31. 8. od 16.00 hod.
môžu štartovať družstvá bez rozdielu
kategórií, chlapci, dievčatá, ba dokonca i zmiešané družstvá. Bližšie
informácie: marketing@molo.sk
alebo na tel. č. 033/231 2311.
Pavol Rosina

Mesto Pezinok bolo hlavným organizátorom Letnej prázdninovej detskej
univerzity pezinčiny, ktorú podporili aj Konto Orange a nadácia Revia.
Na týždennom tábore sa zúčastnilo 24 detí zo štyroch partnerských
miest – Mladej Boleslavi (ČR), Izoly (Slovinsko), Mosonmagyaróváru
(Maďarsko) a Pezinka. Miestom konania bol Horský hotel v ModrePiesku. Organizátori pripravili pre deti zaujímavý program. Navštívili
náučný banský chodník, hrad Červený Kameň, sokoliarov, modranskú
Majoliku, Observatórium, súťažili a vyrábali si rôzne výrobky.
Na záver účastníkov detskej univerzity prijal na radnici primátor Oliver
Solga, ktorý im odovzdal certifikáty a zapísali sa do pamätnej knihy
mesta.
(mo)

Cez druhý augustový víkend sa
uskutočnil v pezinskom Dome kultúry 12. ročník malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a
drahých kameňov pod názvom Pezinský permoník.
Svoje zbierky prezentovali zberatelia zo Slovenska a z Čiech. Návštevníci mohli obdivovať drahé kamene z celého sveta.
Sprievodným podujatím bolo
atraktívne pouličné ryžovanie zlata, ktoré si každý rok vyskúšajú desiatky účastníkov podujatia. (mo)

