
25.3. PŠC Pezinok – Malacky
25.3. Slov. Grob – Dun. Lužná
25.3. Limbach – Plav. Štvrtok

3.3. ŠKP BAB Pezinok – Po-
važská Bystrica B

17.3. ŠKP BAB Pezinok – Le-
voča

Futbal:

Hádzaná:
hrá sa o 15.00 hod.

Starší žiaci PŠC Pezinok obsa-
dili 2. miesto na druhom ročníku
futbalového turnaja v Modre.
Chlapci najskôr vyhrali B-skupinu,
keď v nej zdolali Modru B 2:0, Bá-
hoň 2:1 a Svätý Jur 2:0. Vo finále
sa stretli s víťazom A-skupiny ŠK
Vrakuňa, ktorému podľahli 3:4. (r)

Dňa 5. 1. 2007 sa v rakúskom
Wiener Neudorfe konal otvorený
Trojkráľový medzinárodný turnaj v
stolnom tenise detí a mládeže. Zo
stolnotenisového klubu ZŠ Na bie-
lenisku Pezinok sa na ňom zúčast-
nilo sedem detí (Adam Brat, Edu-
ard Košický, Lukáš Košický, Ján
Cipro, Ján Alexy, Martin Zaťko,
Marek Šikula). V konkurencii 80
účastníkov si naši zástupcovia
počínali veľmi úspešne. V kate-
górii dorastencov sa prebojoval
Martin Zaťko medzi najlepších
osem, Ján Cipro sa medzi mlad-
šími žiakmi umiestnil v prvej os-

mičke a zároveň v kategórii star-
ších žiakov skončil v prvej šestná-
stke. Medzi najmladšími žiakmi
vybojoval veľmi pekné tretie
miesto Adam Brat. Najväčší
úspech spomedzi našich zástup-
cov dosiahol Marek Šikula (nar.
1993), ktorý v kategórii starších
žiakov po veľmi dobrom výkone
podľahol súperovi až vo finále a
obsadil druhé miesto. Okrem indi-
viduálnych športových výkonov
naši chlapci ukázali, že vedia
držať spolu a v ťažkých zápasoch
sa navzájom povzbudzovali. Ich
dobré športové výkony, kolektívny

duch a vzorné športové správanie
nezostalo bez povšimnutia organi-
zátorov – na záver turnaja sme
dostali ponuku zo strany hlavného
trénera TTV Wiener Neudorf na
vzájomnú spoluprácu vo forme
spoločných tréningových táborov,
či už v Rakúsku alebo u nás v Pe-
zinku. Tréningy s takým kvalitným
partnerom, ako je tento klub, v kto-
rom hrajú aj reprezentanti Rakús-
ka, môžu našim stolným tenistom
priniesť nové skúsenosti a otvoriť
cestu kďalším úspechom.

Predseda STK ZŠ Na bielenisku
Doc. Ing. PavolAlexy, PhD.

Po prvý raz v krátkej histórii Pla-
veckého klubu Pezinok reprezen-
tovali naše mesto dve plavkyne na
zimných majstrovstvách mladších
žiakov Slovenska, ktoré sa usku-
točnili v decembri minulého roku v
Spišskej Novej Vsi. V konkurencii
plavkýň z celého Slovenska sa
nestratili ani zverenkyne trénerky
Nade Urbančokovej – Romana
Baričičová a Simona Šintalová.
Najlepšími výsledkami boli 11.
miesto S. Šintalovej na 400 m
voľný spôsob a 14. miesto R. Ba-
ričičovej na 100 m znak.

V decembri nás potešili aj naj-
mladší pezinskí plavci. Na kraj-
ských pretekoch v Malackách do-
minovali najmä Michal Lovič (1.
miesto na 50 m znak a 3. miesto
na 50 m kraul), Simona Mičudová
(1. miesto na 25 m znak a 2.
miesto na 25 m prsia) a Natália
Zemková (2. miesto na 50 m znak
a 2. miesto na 50 m kraul), strie-
bornú medailu priniesol aj Adam
Brat za 2. miesto na 25 m znak.

Medaily a ocenenia pezinským
plavcom čoraz viac pribúdajú. Ich
tréningové úsilie, správny prístup
trénerského tímu aj ochota vytvá-
rať vhodné podmienky zo strany
mestskej radnice, pod ktorú patrí
naša plaváreň, sú nádejou do bu-
dúcich plaveckých sezón, veď záu-
jem malých Pezinčanov o pláva-
nie v Pezinskom plaveckom klube
neustále rastie. (lb)

V Košiciach sa v piatok 2. februára uskutočnilo
vyhodnotenie najúspešnejších kickboxerov za rok
2006. V hodnotení jednotlivcov sa na 4. mieste
umiestnila Svatava Špániková z Karate – kickbox
klubu Pezinok, medzi klubmi obsadil náš klub veľmi
pekné 3. miesto.

Na druhý deň sa v košickej Infiniti aréne konalo 3.
kolo Slovenského pohára seniorov v kickboxe. Pre-
tekári Karate – kickbox klubu Pezinok už tradične
výborne reprezentovali naše mesto a klub, keď v
konkurencii 167 pretekárov z 25 klubov celého Slo-
venska získali viacero výborných umiestnení:

(1. miesto semi kontakt aj light kon-
takt, ženy do 60 kg), (1. miesto semi

Sva-
tava Špániková

Michal Peniak

kontakt aj light kontakt, muži nad 91 kg),
(1. miesto semi kontakt a 2. miesto light

kontakt, ženy do 55 kg), (1. miesto
full kontakt a 2. miesto light kontakt, muži do 91 kg),

(1. miesto semi kontakt a 3. miesto
light kontakt, muži do 67 kg), (1.
miesto light kontakt a 3. miesto semi kontakt, muži
do 75 kg), (2. miesto light kontakt,
muži do 67 kg), (2. miesto full
kontakt, muži nad 91 kg), (3.
miesto semi kontakt aj light kontakt, ženy do 55 kg).

Týmito výbornými výsledkami si viacerí pretekári
Karate – kickbox klubu Pezinok vybojovali nominá-
cie na marcové reprezentačné turnaje.

Zuzana
Gregušová

Michal Sedláček

Miloš Mihály
Peter Nemilý

Tomáš Chmela
Marek Hajtmánek

Alexandra Horáková

(mh)

l V rámci Zimného turnaja BFZ,
ktorý slúží ako príprava na jarnú
časť sezóny 2006/2007 futbalistov,
sa v nedeľu 18. februára odohral
zaujímavý zápas. V skupine C zdo-
lal v pezinskom derby PŠC Pezi-
nok GFC Grinavu 2:1. Za PŠC skó-
rovali Kinder a Bohuš, za GFC Ba-
cigál. Jarná sezóna začne 25. mar-
ca. (pr)

Do Pezinka prišiel v roku 1991.
Počas dvanástich sezón odohral v
pezinskom drese stovky zápasov, v
ktorých nastrieľal tisíce bodov. Bol pri
všetkých najväčších úspechoch bas-
ketbalovej histórie nášho mesta, zís-
kal sedem titulov majstra Slovenska,
odohral skvelé zápasy aj na európ-
skej scéne a pre verných pezinských
fanúšikov sa stal
legendou. V posledný deň minulého
roku oslávil 37. narodeniny a po šty-
roch rokoch putovania po zahranič-
ných palubovkách sa vrátil do Pezin-
ka, aby pomohol mladému tímu MBK
k vytúženému postupu do extraligy.

–

–

Andrej Lukjanec

Čo vás priviedlo k návratu do
pezinského dresu?

V MBK Pezinok ste sa spolu s
Vladimírom Kuznecovom ocitli v
inej úlohe ako kedysi v najslávnej-
šej etape pezinského basketbalu.
Obaja ste najstarší hráči tímu a
okolo seba máte mladých spolu-
hráčov.Ako sa v tejto úlohe cítite?

n

n

Mám svoje roky, už ma nebaví život
s taškami a neustále cestovanie.
Chcem sa usadiť a pomaly myslím aj
na ukončenie kariéry a na ďalšiu bu-
dúcnosť. Posledné roky chcem preto
odovzdať Pezinku a postúpiť s týmto
družstvom do extraligy.

Začal som počúvať hip-hop a ide
to... Ale nie, vážne. Aj v časoch naj-
väčšej slávy bola každá sezóna iná a
čímsi zvláštna. O tejto sezóne to platí
tiež. Iste, takúto situáciu som ešte ne-
zažil, aby som bol druhý najstarší
hráč, Ale páči sa mi to. Stále chcem
byť ťahúňom družstva a môžem mlad-
ším chalanom aspoň čosi poradiť,
som akási trénerova pravá ruka. Baví

ma práca s mladými, rád im po-
môžem. Navyše sme veľmi dobrá
partia. Ideme za jedným cieľom a ani
príliš necítim vekový rozdiel, môžem
chlapcom poďakovať, že pri nich
mladnem.

Sezóna zatiaľ prebieha hladko a
bez problémov, ideme za svojim
cieľom. Potešil nás aj postup do finá-
lového turnaja Slovenského pohára.
Veľmi ma teší že sa do hľadiska vra-
cajú diváci a máme ich podporu.

Áno, sú to pekné spomienky, boli to
krásne roky. Bol by som rád keby sa
niečo také zopakovalo, ale je to aj

–

–
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Ako ste spokojný s doterajším
priebehom sezóny?

Zrejme rád spomínate na obdo-
bie najväčšej slávy pezinského
basketbalu...

otázka financií. Ale kto vie, možno aj v
inej ako hráčskej pozícii pomôžem k
tomu, aby sa tieto slávne časy vrátili,
lebo ľuďom v Pezinku basketbal chý-
ba, je to vidieť koľko divákov začína
chodiť na basketbal a ja by som im
chcel ponúkať len to najlepšie.

Stále hovorím, že je to môj po-
sledný rok, ale pokiaľ mi bude zdravie
slúžiť a Pezinok bude stáť o moje
služby tak mu vždy rád pomôžem. Už
sa mi ozaj nechce niekam odchádzať,
to by musela prísť veľmi lukratívna
ponuka aby som sa zasa zbalil a išiel
niekde inde, ale som realista, asi sa to
nestane. Radšej možno aj za menej
peňazí, ale v Pezinku ako niekde in-
de.

Čo sa týka mojej budúcnosti, tréne-
rom sa asi nestanem, to je ešte horšie
ako byť hráčom, možno len nejaká
výpomoc, alebo pri mládeži. Láka ma
aj manažérska práca, ale zatiaľ ne-
mám nič konkrétne. Ale prijal som
ponuku pomôcť slovenskej reprezen-
tácii mužov do 20 rokov ako asistent
trénera.

Odohral som v Pezinku 12 sezón a
zvykol som si. Pezinok sa mi páči, je
to pokojné mesto. Vyrástol som vo
veľkom meste a ak niekedy potrebu-
jem ruch, tak blízko je Bratislava i Vie-
deň, vyhovuje mi aj poloha Pezinka.
Navyše, Pezinčania sú dobrí ľudia a
cítim sa tu fajn. Mám tu syna, ktorému
sa chcem venovať, preto aj svoj ďalší
život spájam s Pezinkom.

–

–
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Koľko rokov ešte chcete ak-
tívne hrať? Čo plánujete po
skončení hráčskej kariéry?

Ako sa vám žije v Pezinku?
Prečo ste sa usadili práve tu?

(pr)


