12 / SERVIS/ RÔZNE

KULTÚRNE CENTRUM
8.9. (pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - HANA HEGEROVÁ koncert vynikajúcej šansónovej speváčky v doprovode skupiny Petra
Maláska;
19. - 21.9. (piatok - nedeľa) - VINOBRANIE 2003 - program bude uvedený na osobitných plagátoch;
25.9. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - HOVORY O ZDRAVÍ - cyklus
prednášok Viery Černuškovej. Téma: Čínske horoskopy a naše zdravie;
26.9. (piatok) o 17.30 hod. v Salóniku - SLOVÁCKY KRÚŽOK.

a). Pokladnica je otvorená jednu
hodinu pred predstavením. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

DETSKÉ PREDSTAVENIE
Začiatok je o 17.00 hod.

27. - 28.

Pinocchio

TAL

Hudobná skupina Strapec
bude mať v nedeľu 31. augusta
koncert pre verejnosť o 17.00
hod. na pódiu pred Zámkom.
Vstup je voľný.

Budúce číslo Pezinčana vyjde v
rozšírenom náklade k Vinobraniu.
Okrem rozvozu (17. septembra) na
obvyklé miesta po celom meste,
bude k dispozícii tiež návštevníkom
oberačkových slávností v nasledujúcich dňoch.
V čísle nájdete podrobný program a informácie o Vinobraní. V
prílohe prinesieme zaujímavosti zo
súčasnosti i histórie vinárstva a vinohradníctva v našom meste a regióne.
Redakcia Pezinčana ponúka podnikateľom väčší priestor na inzerciu, ktorú si možno objednať priamo v redakcii do stredy 3. septembra.
(red.)

V rámci tohtoročného Vinobrania
sa uskutoční 1. ročník súťaže vo varení pravej pezinskej fazuľovej polievky (fyzulnačky). Súťažiť budú 3členné tímy neprofesionálnych kuchárov (napr. občianskych združení,
škôl, rodín, susedov, priateľov a
pod.). Variť sa bude vo vlastných
minimálne 10-litrových kotloch. Súťaž sa uskutoční v sobotu 20. septembra od 9.30 - 12.30 hod. na Farskej ulici. Prihlásiť sa možno do 8.
septembra na MsÚ v Pezinku, Radničné nám. 7, miestnosť č. 20c, telef.
033/6901 102. Bližšie informácie o
podujatí možno získať u šéfa súťaže
Pavla Boriša na tel.č. 033/643 3005,
0907 220 492.
(EL)

KINO DOMU KULTÚRY
2. - 3.
4. - 5.
6. - 7.
9.

Frida
USA, KAN
Rímske prázdniny USA
Chicago
USA
FK: Pornografický vzťah
BEL, FRA
10. - 11. Loď duchov
USA
12. - 14. Štvanec
USA
16. - 17. Lovec démonov
USA
18. FK: Pianista
FRA, POL, VB
23. - 25. Lara Croft Tomb raider 2
USA
26. - 28. Bruce všemohúci USA
30. - 1. Hlbočina
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni pred
predstavením (v dňoch premietani-

Divadelná ochotnícka činnosť na
Cajle (do 1.1. 1948 samostatná
obec) mala bohatú tradíciu. Pri jej
zrode stála iniciatívna osvetárka,
neskoršie režisérka Agáta Stohlová. Už v tridsiatich rokoch sa jej podarilo zoskupiť okolo seba niekoľko
nadšencov, s ktorými nacvičovala
jednu-dve hry do roka. To vtedy boli
ešte časy petrolejových lámp, na
ktoré starší herci dlho spomínali.
V roku 1938 si Cajlania založili
divadelný krúžok Ferka Urbánka.
Začal pracovať s päťdesiatimi členmi, ale neskôr ich bolo až 160.
Svedčí to o obrovskom cajlanskom
záujme o divadlo.
Po usporiadaní dramatického
kurzu bývalým učiteľom na Cajle Augustínom Kanichom, sa mnohým
absolventom ponúkala príležitosť
odísť do profesionálnych súborov.
Lákavé ponuky však Jozef Kellermann, Gustáv Stohl i Dušan Hýll
neprijali. Láska k rodisku bola silnejšia. Zotrvali v súbore a čoskoro sa
ich činnosť dostala na výslnie. Vyhrávali na dedinských, okresných i
oblastných súťažiach a v rámci Slo-

Nadstavba bytovky na ulici 1. mája.

Snímka (mo)

ocenení za vynikajúce herecké výkony. Kellermann sa preslávil aj
ako režisér. Dosiahli však i ďalšie
kolektívne a individuálne úspechy.
Potom prišli
roky útlmu a
krúžok sa rozpadol. V tom
čase Agatka
Stohlová nacvičila s deťmi
miestnej školy
niekoľko hier
ako boli Perníková chalúpka, Gašparko
doktorom, Snehová kráľovná,
Dve Marienky,
Detvanček a
Hopsasa a iné.
Koncom
šesťdesiatich
rokov v zrekonštruovanej
Z hry Kamenný chodníček - zľava Dušan Pospech, Osvetovej beAnna Hanúsková - Markovičová, Anna Krasňanská - sede obnovil
činnosť divaProkopová, Juraj Forner, Blanka Hýllová.

venska sa umiestnili vždy medzi
prvými. V štyridsiatom piatom v Martine boli J. Kellermann a A. Stohl

delný krúžok pod vedením J. Kellermanna, ktorý nacvičil niekoľko
úspešných hier (Kamenný chodníček, Inkognito, Dobrodružstvá pri
obžinkoch, Bačová žena). Popri
starších hercoch A. Stohlovi, Alžbete Krnáčovej, D. Hýllovi, Blanke
Hýllovej a Gustávovi Stehlíkovi sa
angažovali aj noví členovia - Pavol
Fraňo, Anna Krasňanská - Prokopová, Anna Hanúsková - Markovičová, Dušan Pospech, Vierka
Krnáčová - Briestenská, Juraj Forner, Hana Tahotná, Božena Tahotná - Fornerová a ďalší.
Divadelným predstavením rozprávky Dve Marienky v réžii Anny
Hanúskovej - Markovičovej a Gitky
Miklenčičovej - Markovičovej
ukončil divadelný krúžok pri Osvetovej besede na Cajlanskej ulici
svoju činnosť.
Ospravedlňujeme sa všetkým
tým, ktorých mená nie sú v tomto
článku spomenuté. Boli to desiatky
ďalších amatérskych hercov a nadšencov, ktorí pomáhali cajlanskému divadlu, a aj vďaka nim divadlo dosiahlo jedinečné úspechy.
Milan Oravec
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