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V piatok 25. októ bra v neskorých
večerných hodiná ch mohli okolidú ci
zaregistrovať v Malokarpatskej kniž nici v Pezinku nezvyčajne čulý ruch.
V tento deň o 18. hodine, tak ako je
bež né v iných dň och, "necvakli zá mky na dverá ch a kniž nica sa neponorila do čiernej tmy" ale naopak, ož ila
dž avotom detí - čitateľov kniž nice.
Prá ve sa začínala čarodejnícka noc
v kniž nici.
Pani riaditeľka čarodejnou formulkou premenila kniž nicu na čarodejný zá mok a sľú bila deťom, ž e
"uvidia, čo ešte nevideli a zaž ijú , čo
ešte nezaž ili", teda pravú a nefalšovanú - noc v kniž nici. A potom už
čarovali iba deti. Vyčarovali si predovšetkým veľmi zaujímavých hostí,
ktorí prichá dzali a čítali alebo rozprá vali deťom rozprá vky a strašidelné príbehy. Prvý spomedzi
ná vštevníkov primá tor mesta Ing.
Ivan Pessel deťom priniesol okrem
rozprá vky aj darček pre čitateľov
kniž nice kniž ku Ľudmily Hevesiovej
Hurá reň a detskú hru o strašidielkach. Ď alšia dvojica rozprá vačov
Mgr. Oliver Solga a Peter Wittgrú ber

zaujali rozprá vaním príbehov z histó rie Pezinka a tak sa deti v tej noci
dozvedeli aj to, ako mrkva zachrá nila Pezinok pred tureckými ná jazdmi. Otá zok, ktorými deti zahrnuli
hostí nebolo konca, ale so svojím
príbehom už čakal ď alší rozprá vač
spisovateľJú lius Balco, ktorý priná šal ú ryvky zo svojich "strigônskych"
rozprá vok. Potom si deti vyčarovali
mladého sympatického barmana
Vlada Baň á ka a ten im namiesto
rozprá vky čaroval lahodné ná poje,
lebo čas pokročil a deťom už riadne
vysmädlo. Do čarodejníckych príbehov zapadlo aj zaujímavé rozprá vanie troch služ bukonajú cich mestských policajtov - Ľubomíra Kanku,
Igora Štrbíka a Ró berta Mikuloviča,
lebo v tú to noc mestská polícia
zobrala kniž nicu a jej nočných
ná vštevníkov pod zvlá štnu ochranu.
Deti na vlastné oči uvideli aj nepriestrelnú vestu a my sme mohli iba
konštatovať: mestská polícia u detí
"zabodovala".
Atmosféru čarodejníckej noci si
deti podfarbili vlastnoručne vyrezanými svetlonosmi, ktoré dlho do noci

osvetľovali ná dvorie kniž nice. Do
programu patrili aj sú ťaž e - ako inak
- sú ťaž v "lietaní" na metle, či hľadaní čarodejných slovíčok. Deťom v
tú to noc patrila vlastne celá kniž nica.
Sériu strašidelných rozprá vok zakončili posledníhostia manž elia Piktorovci z pezinského divadielka Piki,
ktorízahrali deťom rozprá vku na zlú
noc prá ve keď hodiny na vež i odbíjali polnoc. Deti, ktorým sa ešte nechcelo na lôž ko (a čuduj sa svete, nechcelo sa nikomu!), dostali ako bonus
od kniž nice sfilmovaný príbeh o najzná mejšom čarodejníckom učň ovi
Harry Potterovi - Kameň mudrcov.
Rá no čakali na deti raň ajky od
sponzorov - pezinských podnikateľov. Deti si odná šali domov nielen
svoje tekvičky - svetlonosov a čarodejnícky preukaz plný podpisov od
nočných rozprá vačov, ale aj príbehy
a neopakovateľné zá ž itky z noci
strá venej v kniž nici. A my, pracovníčky kniž nice sme sa rozchá dzali s
pocitom, ž e sme urobili všetko preto,
aby rozprá vky a príbehy celkom nevymreli.
(ag)

V Štúdiu S v Bratislave bude 5. decembra inš talovaná a sprístupnená
verejnosti vý stava Pezinč aniek Dany
Polákovej (maľba, reš taurovaný nábytok) a jej dcéry Zuzany (keramika,
š perky). Vý stavu si môžete pozrieťdo
konca decembra.
(EL)

Medzi deti priš iel aj primátor I. Pessel

Keď v apríli 1998 bluegrassová
skupina 29 Strings vznikla, bolo
možné ju označ iť ako pezinskú. Za
takmer 5 rokov svojej existencie
vš ak prekonala mnoho zmien v
zložení, ktoré toto označ enie už tak
celkom nepotvrdzuje. Zo zakladateľov skupiny (Michal Barok, Milan
Benkovič , Riš o Cíferský , Vladimír
Čík, Ľudovít Laky) v nej dnes pôsobia už iba Michal (mandolína) a Milan (dobro). Zostavu eš te dopĺň ajú
gitarista Ľuboš Jurkovič , bendžista
Filip Baťo a hráč na kontrabase Roman Sý kora.
29 Strings nie je v súč asnosti vý nimoč ná iba zostavou, v ktorej figuruje jeden z mála na Slovensku pôsobiacich dobristov, ale v naš om
meste je žánrovo ojedinelá. Po č erstvom príchode nový ch ľudí do kapely sa zač ína obdobie jej nového
formovania, ktoré by malo stavať
prevažne na vlastnej tvorbe. Tou
chce skupina do znač nej miery nahradiť doterajš ie preberanie skladieb najmä aktuálnych americký ch
skupín. Tento úmysel naznač ili už
pri prispôsobovaní prevzatý ch vecí

a niekoľký mi svojimi skladbami v
rodnom jazyku. Vlastné piesne majú zároveň poslúžiť ako prostriedok
vedúci k možnosti prezentovať sa
azda raz i v kolíske bluegrassu USA.

Skúsenosti, ktoré môžu pri tom
zúžitkovať, nadobudli postupne. Po
premiérovom koncerte v júni 1998 v
Hornej Porube, sa č asom objavovali na domácich i zahranič ný ch
festivaloch (zúč astnili sa napríklad
na vý berovej prehliadke európskych bluegrassový ch kapiel v Holandsku a obdobnom podujatí v
ČR).
Reprezentovali Pezinok v družobný ch mestách v Maďarsku a Rakúsku. Muzikantské úsilie, kvalita
hry a entuziazmus č lenov 29
Strings sa prejavili v podobe ocenení Najlepš ia bluegrassová skupina roka (1999, 2000), ktoré udeľuje Slovenská bluegrassová asociácia.
V novembri 2001 kapela eš te v

6.12. (piatok) o 17.00 hod. na
Radnič nom nám. - VÍTANIE MIKULÁŠ A;
10.12. (utorok) o 15.00 hod. v
CVČ - Č AJ A JEHO TAJOMSTVÁ ;
14.12. (sobota) o 10.00 hod. zraz
pred Zámkom - NÁVŠ TEVA VIANOČ NEJ BRATISLAVY;
19.12. (š tvrtok) o 15.00 hod. v
CVČ - VIANOČ NÁSLÁVNOSŤ ;
20.12. (piatok) o 14.00 hod. v
CVČ - ZDOBÍME STROMČ EK .
Deň otvorený ch dverí na oddelení
techniky:
14.12. (sobota) Poč ítač e a modelárska dielň a
8.00 - 12.00 hod.
Vý stavy
11.12. - 11.1. Textilné variácie
15.11. - 20.12. Naj "foto" prírody
Š kolské kluby
4., 11. a 18.12. o 13.00 hod. v
CVČ - Vianoč né tajomstvá.
Materské školy
12. a 19.12. o 9.30 hod. v CVČ Vianoce klopú na dvere.
Podujatia pre mamičky
6., 13. a 20.12. o 9.30 hod. v CVČ
- Mama, ocko, poď sa hrať.
Zimné prázdniny v CVČ
23.12., 27.12., 30.12., 2.1., 3.1. rôzne podujatia pre deti.
V prípade priaznivého poč asia
sánkovanie na kopci "Cukrík" a
stavanie snehuliakov v č ase od
10.00 do 12.00 hod. Zraz vždy o
9.30 hod. v Zámockom parku.

starom zložení (M. Barok, M. Benkovič , R. Sý kora, R. Cíferský , B.
Martinka) nahrala v poradí druhé
demo s názvom Weekend. Na záver
už len toľko, že priaznivcom skupiny

29 Strings chystajú jej č lenovia do
budúcna prekvapenie v podobe hudobného obsadenia. Aké, dozviete
sa na najbližš om koncerte.
(jj)

