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S úsmevom ...
Jano, musíš ty piť to¾ko toho
vína? Nie nemusím, ja to robím
dobrovo¾ne.
To je neuverite¾né, ako sa to
malièké podobá na otca, hovorí priate¾ka priate¾ke,
obdivujúc jej potomka. Máš
pravdu. Obaja krièia, keï im
beriem f¾ašu.
Preèo pijete to¾ko vína? - pýta sa
lekár. Pretože ste mi minule
povedali, že mám víno ako olej a
zdravie zo železa. Nuž reku, od
vody by mi zhrdzavelo.
Muž: - Sleèna, nešli by ste ku
mne na f¾aštièku vína?
Ona: - Áno, zaèína sa to f¾aštièkou vína a konèí f¾aštièkou
sunaru.

Navštívte výstavy v Malokarpatskom múzeu
Chceli by sme všetkých
Pezinèanov a návštevníkov
Vinobrania 2001 pozvať na sériu
výstav v Malokarpatskom múzeu v
Pezinku. Veríme, že na svoje si
prídu záujemcovia o históriu,
obdivovatelia dekoratívnej aj
úžitkovej keramiky, vtipkári a
Pezinèania hrdí na svoje mesto.

koncentrovaného úsilia v boji s
najrozšírenejšou a zároveò
najtolerovanejšou drogou sveta.

Dejiny pijanstva (alkohol
a jeho miesto v dejinách)
Bezprostredne pred otvorením
Vi n o b r a n i a 2 0 0 1 š t a r t u j e v
Malokarpatskom múzeu výstava
Dejiny pijanstva, ktorá si berie na
mušku alkohol a jeho miesto v
histórii. Výstava obsahuje zväèša
neznáme fakty vyèlenené zo
spoloènej historickej etapy èloveka a
alkoholu. Tie budú mimo iného
obohatené etnologickými údajmi a
exponátmi. Taktiež oblasť umenia,
konkrétne diela a autori nezaprú v
dejinách èastý kontakt so sférou
alkoholu a alkoholizmu, a preto sa
im venuje èasť tejto tematickej
výstavy. Vèlenenie konzumácie
alkoholu do sociálneho povedomia a
kultúry navyše v podmienkach
charakteristických pre Slovensko, je
komplexným
spoloèenským
procesom a výsta-va si nárokuje
postihnúť nanajvýš niektoré jeho
atribúty. S pomocou vybraných
exponátov a faktov sa tvorcovia
pokúsia návštevníkov osloviť a
racionálne skonštatovať potrebu

Suvenír mesta Pezinok 5. roèník
Už desiaty rok - teda 5. roèník pripravujeme v spolupráci s MsÚ
Pezinok súťažnú výstavu Suvenír
mesta Pezinok. Na výstave sa
zúèastnia ¾udovoumeleckí
výrobcovia so svojimi návrhmi súťaž- nými prácami. Návštevníci
výstavy formou ankety vyberú ten
naj... suvenír. Odmenení budú
nielen prví traja výhercovia, ale aj
traja spomedzi návštevníkov, ktorí
sa zapoja do ankety. Veríme, že
jubilejný 5. roèník bude opäť
úspešný a hlavne poteší vás
návštevníkov.

Cech slovenských
keramikov
Miloš Kunkol: Víno
vinovaté
Výstava keramickej tvorby Miloša
Kunkola reaguje na úsmevné
životné situácie spojené s alkoholom
a jeho úskaliami. Kunkelov poh¾ad
nie je láskavý, ani moralistický,
nepranieruje zlo, ktoré prináša táto
metla ¾udstva, je však skúseným
pozorovate¾om a vykres¾uje ich s
humorom a krutou iróniou. Možno ho
nazvať ¾udovým majstrom
rozprávaèom, ktorý inscenuje
veselé situácie okolo nás, alebo
ve¾mi blízko nás.

Výstava Cechu slovenských
keramikov patrí už tradiène medzi
najúspešnejšie a najnavštevovanejšie výstavy v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku. Opäť, ako sa
osvedèilo, bude v pivnièných
priestoroch budovy. Naši keramici
sa odprezentujú svojou najnovšou
tvorbou. Nájdete u nás úžitkový riad,
dekoratívnu a záhradnú keramiku,
suveníry, reliéfnu a figurálnu tvorbu.
Uvidíte nielen finálne výrobky, ale aj
toèenie na kruhu (pred budovou
múzea). Teší sa na vás Cech
slovenských keramikov i kolektív
pracovníkov múzea v Pezinku.
(mm)

Prezentaèné podujatie pekárov
Myšlienky o víne
Kto pije, nevie ako víno škodí, kto
nepije, nevie ako prospieva.
(Japonské príslovie)

 
Vína dodávajú odvahu a budia v
nás nadšenie.
(Ovídius)

 
Bronz je zrkadlom formy, víno
zrkadlom srdca.
(Aischilos)

 
Je príliš neskoro myslieť na víno,
keï je sud prázdny.
(Ruské príslovie)

 
Dajme deťom dobrý koláè a
ženám sladký mušt! Èo však
správne na jazyku pichá, je
skutoèný mužský košt.
(Marcus Forcitus Cato)

 
Víno nie je na vine, že sa ¾udia
opíjajú.

  
Víno aj z múdreho blázna urobí.

  
Vínko hreje, vínko páli, vínko
múdre hlavy šiali.

Novinkou na
pezinskom
Vinobraní, ale i
na Slovensku
vôbec, bude
propagaèná,
prezentaèná
a k c i a
pekárskeho
umenia pre verejnosť pod názvom
Chlieb a víno. Na bližšie
podrobnosti sme sa spýtali
predsedu organizaèného výboru
Ing. Vojtecha Gottschalla (na
obr.), ktorý je podpredsedom Cechu
pekárov a cukrárov regiónu
západného Slovenska.
Aký cie¾ sledujete touto
pekárskou šou?
- Ide nám predovšetkým o
propagáciu nášho remesla. Svoju
zruènosť predvedú výluène pekári z
malých a stredných pekární.
Chceme návštevníkom ukázať, že
pekárstvo je remeslo èisté, poctivé
ale aj ťažké a zaslúži si obdiv a
ocenenie. Touto akciou by sme radi
vyslali tiež signál do sveta, že
budeme rovnocennými partnermi
po vstupe do Európskej únie.
Kto sa zúèastní na tejto
prezentácii?
- Budú to pekári zo štyroch
európskych krajín. Z Rakúska prídu
dva tímy - jeden z Horného Rakúska
z mesta Wels, druhý bude z
Ricemont klubu Rakúska, ktorý
združu- je najlepších rakúskych
pekárov. Èeskú republiku bude
zastupovať firma Continua Praha,

èerstvý víťaz tohtoroènej prestížnej
pekárskej súťaže Pardubický
chlieb. Maïarsko bude zastúpené
Cechom pekárov Maïarska. Zo
Slovenska sa predstavia pekári z
H.R.V Èadca, Kroasan Ve¾ké
Rovné, Lactoprot Košice, Hapeko
Kolárovo a F+K Komárno. Každý z

úèastníkov sa bude prezentovať
svojimi krajovými špecialitami.
Kde sa bude akcia konať?
- Pred hotelom Grand bude
postavený stan, ktorý bude
rozdelený do dvoch sektorov. V
jednom bude výrobná a
predvádzacia èasť, v druhom sí
budú môcť návštevníci posedieť a
ochutnať èerstvé pekárské výrobky
a obèerstviť sa. Za pri- meranú cenu
poskytneme rôzne
pekárské
špeciality, ale aj víno, èi minerálku,
kofolu a kávu. Každý bude môcť v
priebehu jednej hodiny zjesť a vypiť,
ko¾ko sa mu bude ráèiť.
Kedy sa prezentácia
uskutoèní?
- V piatok 21.9. od 18. do 21. hod., v
sobotu od 9. do 21. hod. a v nede¾u
od 9. do 18. hod.
(mo)

Èo je vo víne
ovorí sa, že vo víne je
pravda. Okrem nej
obsahuje napríklad
f l a v o n o i d y, k t o r é c h r á n i a
prganizmus pred vo¾nými
radikálmi, látkami, ktoré
urých¾ujú starnutie buniek.
Niektoré flavonoidy pôsobia
dokonca proti tumorom, katechín
znižuje riziko infarktu a mozgovej
porážky. Chuťové látky a alkohol
obsiahnuté vo víne podporujú

H

uvo¾òovanie gastrínu, látky, ktoré
spôsobuje zvýšenú produkciu žalúdoènej kyseliny. Víno tým robí
najmä ťažké jedlá ¾ahšie
strávite¾nými. Okrem toho víno
obsahuje resveratrol, látku
podobnú hormónom, ktorá sa
nachádza v hroznových šupkách.
Táto pôsobí
protizápalovo a
dokonca brzdí rast rakovinových
b buniek. Najviac ho obsahuje
èervené víno, najmä burgundské.

