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joch bol stav 2:1 v ná š prospech, ale
potom sa začali presadzovať vojaci,
ktorí nakoniec vyhrali 5:2.
Na príčinu zlyhania vo finá le sme
sa spý tali šé ftré nera Pezinka Jozefa
Tománka:
- Bola to pre ná s historická príležitosť, veď Pezinok doteraz medailu
zo šampioná tu nemal. Mali sme
však smolu, že sa ná m zranili niektorípreteká ri, č o Bystrič ania vo finá le
využili. S ú č inkovaním ná šho družstva som aj tak veľmi spokojný, považujem ho za veľký ú spech pezinského džuda. Verím, že v budú com
roku budeme mať aj kú sok športového šťastia.
(jt)

V dňoch 29.11. - 1.12. sa v Pezinku hrala jedna z dvoch semifiná lový ch skupín 1. ročníka ČeskoSlovenské ho pohá ra v basketbale.
Okrem domá cej Slovakofarmy
mohli divá ci vidieť aj tri české mužstvá - Spartu Praha, NH Ostrava a
SČP Ústí nad Labem.
Pezinčania potvrdili svoje vysoké
ambície v tejto súťaži a suveré nne
zvíťazili vo všetký ch troch zá pasoch, čím si zabezpečili postup na
finá lový turnaj, ktorý sa bude hrať v
januá ri. Spolu s nimi postupuje NH
Ostrava. V pezinskom družstve sa
predstavil na turnaji ďalší nový hrá č
- americký rozohrá vač Titus Jeremy Warmsley (1976/180), ktorý
svojimi vý konmi presvedčil vedenie
klubu, aby ho angažovalo. Mínusom však bolo, že po ná vrate na
palubovku sa opä ť zranil Denis
Mujagič . Ten je už po artroskopickej operá cii kolena a tá to sezóna sa
už preňho zrejme skončila..
Rý chlym tempom pokračuje aj
ďalšia súťaž - Saportov pohá r. V

utorok 4. decembra
sa na pezinskej palubovke predstavil tím
KK Igokea Aleksandrovac (Bosna a Hercegovina). V zá pase
dvoch rozdielnych
polčasov triumfovali
nakoniec Pezinčania
62:58. Tý mto víť azstvom sa Slovakofarma dostala na čelo Dskupiny Saportovho
Vladimír Kuznecov v obkľ ú č ení hráč ov KK
pohá ra A prá ve o
prvé miesto skupiny Igokea Aleksandrovac.
sa odohrá val boj v
gré ckom Solúni, kde Pezinčanov
hostil domá ci Iraklis. Naši hrá či
senzačne zvíťazili po vý bornom
Pezinský futbal sa dostal do zloživý kone najmä v obrane (66:62) a
tej ekonomickej situá cie, ktorá sa
po polovici bojov vedú D-skupinu.
odrazila aj na postavení á čka PŠC
Verme, že svoje kvality potvrdia aj
v III. lige po jesennej časti (pov zostá vajúcich zá pasoch a do ďalsledné miesto). Klubová pokladších bojov.postúpia z vý hodnejšej
nica je prá zdna, nieto peňazí ani na
pozície ako v minulý ch sezónach.
zaplatenie zá kladný ch vý davkov.
(pr)
Alarmujúci stav by mala riešiť komisia, ktorá sa bude v najbližších
dňoch pezinský m futbalom zaoberať celoplošne (vrá tane ďalších
dvoch oddielov Baníka a GFC).
Komisia by mala načrtnúť riešenie
existenčný ch problé mov, zlepšenie
systé mu prá ce ale aj stanovenie
ná ročnejších kvalitatívnych športový ch cieľov.
(mo)

Snímka: archív JC

Športová hala Butterfly v Rači bola
dejiskom semifiná lový ch a finá lový ch
bojov družstiev mužov v džude. Favoritom šampioná tu bolo družstvo Pezinka, ktoré postúpilo do play off z
prvej priečky.
Titul sa však našim džudistom nepodarilo získať, vo finá le podľahli
banskobystrický m vojakom. V silnom tíme súpera štartoval aj slovenský reprezentant Marek Matuszek,
ktorý pochá dza z Pezinka.
V prvom zá pase naši nastúpili proti
Prešovu. Vý chodniarov doslova prevalcovali a po víťazstve 6:1 postúpili
do finá le. Tu narazili na Duklu Banská Bystrica. Po troch finá lový ch bo-

Snímka M. Oravec

Na pezinskej Babe, ktorá je najvý znamnejším strediskom zimný ch športov v Malý ch Karpatoch (vý ška 527 m.n.m.), je lyžiarska sezóna v plnom
prúde. V areá li strediska lyžiarskeho klubu Baba Pezinok sú tri zjazdovky s
dĺžkou 500, 700 a 1000 m. Na svahoch je pä ť osobný ch horský ch dopravný ch zariadení, ktoré sú v prevá dzke denne od 9.00 do 16.00 hod. a okrem
nedele a pondelka tiež od 17.00 do 21.00 hod. K dispozícii je mechanické
zasnežovanie.
Lístky na celodenné lyžovanie sú v cene - 300 Sk pre dospelý ch a 200 Sk
pre deti. Nižšie ceny lístkov sú na poldenné a večerné lyžovanie a lyžovanie na jednu jazdu. Bližšie informá cie o prevá dzke a cená ch dostanete na
tel. č. 033/640 2312.
(mo)

Snímka M. Oravec

Reprezentanti Pezinka na rač ianskom šampionáte v dž ude

Pezinskí kickboxeri sa 1. decembra zúčastnili na II. kole slovenské ho pohá ra v Nitre. Opä ť dosiahli
skvelé vý sledky. Alexandra Horá ková triumfovala v kategórii semi
kontakt dorastenky - 55 kg, Marcela Tahotná (semi kontakt ženy 55 kg) a Michal Peniak (light kontakt muži, +81 kg) získali druhé a
Viktor Džogá nik (light kontakt muži
- 81 kg) štvrté miesto.
(kt)

V Hurbanove sa 8. decembra
uskutočnila posledná tohtoročná
súť až karatistov. Naši preteká ri si
vďaka tvrdej tré ningovej príprave
vybojovali pekné umiestnenia.
Sedem z nich získalo prvé miesto
(Michaela Kohútová 2x, Natá lia
Gavorníková , Luká š Kuchta, Martina Poizlová , družstvo dorasteniek
- Hupková , Gregušová , Kohútová ,
družstvo žiačok - Poizlová , Gavorníková , Pravdová ). Na druhý ch
priečkach sa umiestnili: Marcela
Tahotná 2x, Igor Voštiar, Martin
Žilinský , družstvo žiakov - Lisičan,
Voštiar, Kuchta.
K. Tahotný

Grinavský občiansky vý bor organizuje v stredu 26. decembra v telocvični ZŠ Orešie Vianočný turnaj v
sá lovom futbale 2001. Začiatok je
o 14.00 hod.
(dk)

V dňoch 16.-17. novembra zorganizovali členovia Rady
rodičov gymná zia, v spoluprá ci s riaditeľkou Alžbetou Vodovou, v športovej hale SOU na Komenské ho ulici medziná rodný basketbalový turnaj o Pohá r 17. novembra, na
ktorom sa zúčastnili gymná ziá z Bratislavy, Levíc, družobné ho Wiener Neustadt a domá ceho Pezinka. Turnaj bol organizovaný
pri príležitosti Dňa študentstva, a keďže ide o putovný pohá r, snahou
organizá torov je, aby sa hral každý rok.
Víť azstvo si odniesli študenti levické ho gymná zia, ktorí vo finá le vyhrali nad Pezinkom 89:68. V najlepšej pä ť ke turnaja boli Pezinčania
Michá lik, Há ger, Levičania Kucsa, Červenka a Bratislavčan Pá leník.
Pezinské gymná zium reprezentovali: Bezrouk, Jakubec, Balkovič,
Majtá n, Krasňanský , Há ger, Blažek, Sedlá k, Prokop, Michá lik, Gá lis,
Rý dzi. Tré neri: Milan Černický , Jozef Suchoň.
Organizá tori ďakujú všetký m, ktorí sa pričinili o dobrý priebeh turnaja, hlavne sponzorom, vďaka ktorý m sa toto podujatie mohlo uskutočniť .
Ľ ubomír Blaž ek
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V dňoch 25. a 26. októbra sa v
našom meste už po štvrtý krá t konal
festival Eugena Suchoňa - celoslovenské stretnutie najlepších mladý ch hudobný ch interpretov zá kladný ch umelecký ch škôl, víť azov
súť aží. Je zná me, že hudba šľachtí
človeka, navyše naše deti navštevujú ZUŠ, vybrali sme sa preto vo
štvrtok večer na 1. festivalový koncert, ktorý sa konal v estrá dnej sá le
KC.
Koncert začal ná dherne - vystúpením komorné ho orchestra Cantabile žiakov ZUŠ E. Suchoňa z
Pezinka, ktorí hrali spolu s družobnou školou z Neusiedl am See.
Bola som hrdá na to, ako pekne
tento súbor, ktorý vedie p. učiteľka
Zá hradníková , ktorá žiakov na vystúpenie aj pripravila, reprezentoval našu ZUŠ . Vysoká úroveň naštudovaný ch skladieb si skutočne
zaslúži ocenenie pedagógov.
S malou osemmesačnou dcé rou
na ruká ch som druhú časť koncertu
počúvala za dverami, aby sme nerušili v sá le, a tak som sa nechtiac
stala svedkom situá cie, ktorá ma
natoľko zarmútila, že o nej musím
napísať .
Vedľa estrá dnej sá ly oproti svadobke Femina niekoľko učiteliek
chystalo stoly s pohostením pre
účinkujúcich. V počiatočnom zaneprá zdnení si v tesnej blízkosti nikto
nevšimol vitríny Medziná rodné ho
festivalu fotografie, ktoré však ne-

Dovoľujeme si v mene organizá torov reagovať na kritický postreh uverejnený na tejto strane a tý kajúci sa vý stavy svetové ho fotografa slovenské ho
pôvodu Roberta Vana, ktorú v rá mci Mesiaca fotografie pripravilo Občianske
združenie P.R.D. Okrem iné ho tu boli vystavené aj dva umelecké mužské
akty, no v žiadnom prípade, ako mali možnosť vidieť aj stovky ná vštevníkov,
sa nejednalo o nevkus alebo pornografiu, pretože aj pisateľka člá nku hovorí
o umení. Problé mom bola len zá verečná recepcia pre žiakov a hostí, ktorá
bola v priestoroch galé rie KC. Tento fakt si neuvedomili ani organizá tori zo
Zá kladnej umeleckej školy, určite by boli recepciu situovali inde. Budeme sa
snažiť v budúcnosti taký mto drobný m nedorozumeniam predchá dzať.
(o)

mohli uniknúť pozornosti, keďže
vý stava bola patrične osvetlená . A
tak som si s nemý m úžasom uvedomila, že sú tu vystavené mužské
akty, zopá r fotografií skutočne
nevhodný ch pre detské oči. Takže
tu sa majú zísť deti - mladí umelci a
byť odmenení za dobrý vý kon...?
Pani učiteľka, ktorej to ako prvej
udrelo do očí a mala toľko jemnocitu a zodpovednosti, sa ujala iniciatívy. Riešenia boli hneď dve:
upratovačka bola ochotná pomôcť
odsunúť stoly na blízke voľné
miesto a technik už aj odomkol vitríny - možno by sa dali na tú chviľu
aspoň tie najhoršie snímky zakryť.
Áno. Určite sa dalo niečo urobiť,
keby - keby ostatné učiteľky aspoň
súhlasný m postojom podporili túto
jej snahu. Stalo sa však čosi celkom opačné . Namiesto podpory a
pochopenia si vyslúžila vý smech...
a pre jednu učiteľku sa predsa nikto
namá hať nebude...
Bolo veru naozaj ťažké zmieriť sa
s predstavou, že pokoncertné stretnutie učiteľov, školský ch inšpektorov, a hlavne žiakov bude mať takúto kulisu. Veď dokonca aj komerčné televízie si dá vajú ná mahu
označiť programy nevhodné pre
deti a komu okrem rodičov a učiteľov má viac zá ležať na vý chove
našich detí? Natíska sa otá zka: kto
si vlastne vyslúžil vý smech? Všetky
tie vzletné slová , ktoré odzneli v
úvode festivalu, o krá se hudby,
ktorá pomá ha formovať mladé ho
človeka, vyzneli zrazu nepresvedčivo a neúprimne. Prístup
tý chto pedagógov ma nepresvedčil,
že si svoju zodpovednosť za vý chovu žiakov naozaj uvedomujú.
A celkom na zá ver: nie som proti
také muto druhu umenia, ale celá
tá to trá pna situá cia nemusela nastať , keby niekto, kto o tom rozhoduje, oveľa skôr neumiestnil vý stavu určenú pre dospelý ch na také to nevhodné miesto.
RNDr. Katarína Horváthová

