KULTÚ RA/ 7
V zasadač ke Mestského úradu
na Š tefá nikovej ulici sa uskutoč nila
28. má ja slá vnostná akadémia pri
prílež itosti 50. výroč ia založ enia
kniž nice.
Zúč astnili sa na nej terajší i bývalí
pracovníci tejto inštitúcie, i poč etní
hostia, medzi ktorými boli predseda VÚ C Bratislavského kraja Ľubo
Roman, primá tor Pezinka Oliver
Solga, delegá cia z druž obného
mesta Mladá Boleslav vedená starostom Svatoplukom Kvaizarom a
ďalší.
O č innosti kniž nice od jej vzniku
informovala terajšia riaditeľka Anna Gašparovič ová . Potom odznelo viacero pozdravných príhovorov
hostí. Do bohatého programu svojimi vystúpeniami prispeli deti z
pezinských zá kladných škôl.
(mo)

Príhovor riaditeľ
ky knižnice Anny Gaš parovičovej.

V Kultúrnom dome Ľ. Š túra v Modre sa 11. júna
uskutoč nila krajská súťaž ná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy Š TÚ ROVA MODRA.
Na súťaž i, ktorej hlavným organizá torom bolo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku, sa
zúč astnilo 26 súťaž iacich zo všetkých okresov Bratislavského kraja. Pezinok zastupovali traja súťaž iaci - vo IV. kategórii (stredoškolá ci) v prednese
prózy Martina Zborovanová z Gymná zia, v V. kategórii (vysokoškolá ci a dospelí) v prednese poézie

Alexander Ková č a v rovnakej kategórii v prednese
prózy Melá nia Há jiková .
Víťazmi vo všetkých kategóriá ch sa stali súťaž iaci
z Bratislavy, ktorí si vybojovali priamy postup na celoštá tnu súťaž Hviezdoslavov Kubín. Pozoruhodné
výsledky dosiahli Pezinč ania Melánia Hájiková a
Alexander Kováč, ktorí obsadili druhé miesta a
porota oboch odporuč ila na postup na celoštá tnu
súťaž .
Päťč lennú porotu viedla Jaroslava Čajková z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
(mo)

Alexander Kováč - Š aňo, ako
ho mnohí volajú, 57-roč ný bezdomovec, poet. Na krajskej súťaž i v
umeleckom prednese v Modre
obsadil druhé miesto s bá sňou z
vlastnej tvorby Spoveď bezdomovca. Porota doporuč ila výberovej komisii jeho postup na celoštá tnu súťaž Hviezdoslavov Kubín.
Písaťbá sne zač al v roku 1968.
Doteraz ich napísal asi osemdesiat, viaceré boli publikované. V
tomto roku vydal kniž ôč ku Apokalypsa, v ktorej je šestná sťbá sní, s
rovnakým poč tom ilustrá cií autora
Vladimíra Beburdu.
Témou Ková č ovej tvorby je lá ska, odpor voč i ná siliu, problémy
mladých ľudí s drogami, vlastné
vyznanie bezdomovca.
(mo)

Víťazka ženskej kategórie Eva Miná riková sú ťažila už tretíkrá t.

Najstarší ú č astník Rudolf
Somík "zabodoval" s Marínou.

Sú ťažiaci s napä tím oč aká vajú vyhlá senie vý sledkov.
Ani vyše tridsaťstupňová horúč ava neodradila vari tristo Pezinč anov, aby prišli v druhú júnovú
nedeľu do Domu kultúry na jubilejný piaty roč ník celomestskej
súťaž e Pezinok spieva - spievajte s
nami. Tí č o prišli urč ite neobanovali, pretož e výkony viacerých súťaž iacich boli ozaj kvalitné.
V šiestich kategóriá ch súťaž ilo 26
amatérskych spevá kov. Najmladšími, ako ich nazvala konferenciérka Bož ena Mizerová "blškami",
boli Katka a Zuzka Dubovské. Zhodou okolností, okrem toho, ž e boli
najmenšie, jedna z ich dvoch
piesní mala aj ná zov Blšky. Najstarším úč astníkom bol 83-roč ný
Rudolf Somík, ktorý interpretá ciou
zná mej piesne Marína podnietil

hľadisko k dlhotrvaj úcemu potlesku.
Veľký úspech mali i ďalší úč inkujúci, najmäIvana Polá č ková , Eva
Miná riková , Diana Deá ková a Klaudia Vašinová , Martina Prizbulová a
iní. Zvlá štnosťou bolo, ž e v ž enskej
kategórii Emílii Chmelá rovej vypomá hal manž el Oto, a išlo im to
spolu dobre.
Porotu aj tentoraz tvorili samotní
divá ci, ktorí na hlasovacom lístku
urč ovali najlepšieho v kaž dej kategórii. Pri takomto systéme hodnotenia môž e súťaž iaci veľa získať,
keď ho v hľadisku podporuje viac
rodinných príslušníkov alebo kamará tov, ale tentoraz bolo hodnotenie,
aspoň u víťazov, celkom objektívne.

Vý sledky: kategó ria 5.-8. r. - 1.
Katka a Zuzka Dubovské (Slnieč ko
sa zobudilo), 2. Saška Guštafíková
(A tá naša šenkáreč ka), 10.-11. r. 1. Martinka Prizbulová (Fontána
lásky), 2. Nikolka Kovalovská
(Tweens: Koľkokrát), 3. Dominika
Veselá (Tweens: Neboj sa ma),
12.-14. r. - 1. Petra Bubeníková
(Atomic Kitten: No one loves you),
2. Soňa Š ajermanová (Shakira:
The one), 3. Veronika Prizbulová
(Boty proti lásce), 17. - 20. r. - 1.

Ivana Polá č ková (Teď královnou
jsem já), 2. Diana Deá ková , Klaudia Vašinová (Vivo per lei), 3. Katarína Š usteková (Mavrane: Ga casse), ženy - 1. Eva Miná riková (Za
č o a na č o), 2. Emília a Oto Chmelá rovci (Tmavá nô cka), 3. Anna
Gondová (Kvitne drobná ď atelinka), muži - 1. Rudolf Somík (Marína), 2. František Noskovič (Enem
jednu mamič ku mám), 3. Alojz Sloboda (Za Lanšhotem v poli). Cenu
primá tora získali Diana Deá ková a
Klaudia Vašinová . Organizá tori za
päťná sobnú úč asť ocenili Já na
Luná ka.
(mo)

