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Vystúpenie skupiny Arion.

Snímka (mo)

Kultúrne leto 2003 v Pezinku sa nieslo v znamení účinkujúcich z pezinských hudobných
skupín, krúžkov a kurzov Kultúrneho centra a
iných záujmových aktivít. Dali sme tak príležitosť prezentovať sa mladým ľuďom, ktorí počas
roka usilovne nacvičujú, ale k tomuto kroku nás
núti aj finančná situácia.
Pre deti sme každý štvrtok organizovali Letné
prázdninové výlety, pre mládež to boli vystúpenia hudobných skupín Krtinec, Ztrhaný závit a
podujatie Streetparty. Strednú generáciu potešil program KST Petan, Romantický klavír Veroniky Čechovej a country kapela Arion, starší si
zaspomínali pri Folklórnych návratoch a zatancovali na Dychovkách v preši. Viacgeneračné
podujatia boli Pezinský Permoník a Koncert
mladosti.
Po potešení ucha sa oko mohlo tešiť z výstav
Konsenzus mladej umeleckej vlny v júli a foto(in)
grafií Františka Erbena v auguste.

Pravidelní čitatelia Malokarpatskej knižnice v Pezinku zaregistrovali, že knižnica je počas týchto
prázdnin zatvorená. Dôvodom je
kompletná revízia knižničného fondu, ktorú sme povinní vykonať v
zmysle knižničného zákona raz za
10 rokov. Posledná revízia knižničného fondu bola v roku 1993. Revíziu knižničných fondov za plnej prevádzky knižnice nie je možné vykonať, preto sme zvolili práve prázdninové obdobie, keď je návštevnosť najnižšia najmä zo strany žiakov, študentov a študujúcich. Do
revízie sa zapojili všetci pracovníci
knižnice, prijali sme aj brigádnikov,
aby revízia trvala čo najkratšie.

Fond Malokarpatskej knižnice obsahuje 95 500 kníh. Každý titul sa
odreviduje s knihou v ruke, vypožičané zväzky z evidenčných
listov čitateľov. Zistíme presný stav
knižničného fondu a najmä straty,
ktorým sa zrejme nevyhneme. Hoci
knižnica je pre verejnosť zatvorená, v jej priestoroch vládne čulá
pracovná atmosféra. Popri revízii
robíme aj tzv. "hĺbkové upratovanie", vymývajú sa regály, poutierajú
knihy od prachu. Staré, opotrebované, špinavé a roztrhané knihy sa
vyradia. Vyraďujeme aj neaktuálne
tituly, po ktorých minimálne desať
rokov žiadny čitateľ nesiahol.
Revíziu na pobočke Cajlanská

sme zvládli za jeden týždeň. Služby
pobočky, ktorá je otvorená denne
od 14.00 do 18.00 hod. môžu využiť všetci čitatelia, ktorí majú preukaz z centrálnej knižnice. Nemusia
sa nanovo registrovať ani platiť
členské. Zároveň chceme upozorniť čitateľov, že nebudeme pokutovať za prekročenie výpožičnej lehoty počas revízie.
Revízia knižničného fondu prebieha podľa presne stanoveného
plánu a harmonogramu. Ukončená
bude do konca augusta a od 2. septembra bude knižnica opäť otvorená. Prosíme našich čitateľov o pochopenie a zhovievavosť.
Mgr. Anna Gašparovičová
riaditeľka knižnice

V dňoch 19. až 24. októbra 2003
sa stane naše mesto opäť raz výnimočným. V Dome kultúry sa uskutoční prvý ročník medzinárodného
divadelného festivalu To najlepšie z
českého humoru. Hlavnej organizátorke a iniciátorke tohto projektu,
rodáčke z Pezinka - Zuzane Horovej (Čollákovej), sme pri tejto príležitosti položili niekoľko otázok:
r Čo bolo impulzom na zrod
tohoto festivalu?
- Minulý rok moja slovensko-česká
produkčná agentúra ZUZA art production pôsobiaca v Prahe prvýkrát
organizovala divadelný festival, ale
naopak - slovenského humoru v
pražskom Divadle ABC, kde kedysi
hrávali takí velikáni akými boli Voskovec a Werich. Festival sa stretol
s obrovským úspechom širokej
diváckej, ale i odbornej verejnosti.
Uskutočnil sa v októbri v rámci Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej
vzájomnosti, ktorý už tretíkrát vyhlasujú ministri kultúry obidvoch
krajín. I tento rok sa bude október,
čo sa kultúry týka, niesť v znamení
zvýšenej česko-sloven-skej produkcie na oboch stranách rieky
Moravy. No a dúfam, že tento náš
festival bude jednou z vrcholných
kultúrnych akcií na Slovensku. Slávnostne ho prídu osobne otvoriť mi-

nistri kultúry ČR i SR - Pavel Dostál
a Rudolf Chmel.
r Aké predstavenia uvidia pezinskí diváci?
- Dúfam, že cestičku do krásneho
vinárskeho mestečka Pezinka si
nájdu i diváci zo širokého okolia.
Začíname klasikou - divadlom Se-

staré dobré pesničky Ivana Mládka
s Pitkinom a Plačkovou, v utorok sa
predstavia Pepa Náhlovský s Mladým - ich názov hry sa mi páči - Konec humoru v Čechách, ďalej uvedieme erotickú komédiu Zámena s
Pavlom Novým a Svetlanou Nálepkovou, vo štvrtok vystúpi divadlo
Sklep so svojou obnovenou verziou Besídky a napokon Bolek Polívka s predstavením Don Quijote.
Okrem toho uvidia diváci v Piešťanoch a v Nitre dve zo spomínaných
predstavení.
r Kto všetko sa na festivale
okrem vašej agentúry podieľa
ako spoluorganizátor?
- Už minulý rok sme spolupracovali
s pezinským Občianskym združením Bez hraníc. Tento rok nás
okrem ministerstiev kultúry SR i ČR
podporilo viac sponzorov i Mesto
Pezinok, za čo by som chcela všetkým zainteresovaným poďakovať.
Taktiež ďakujem pánu primátorovi
Oliverovi Solgovi za logo festivalu,
ktoré nám prepožičal - jeho šaško sa
páčil všetkým už pri minulom ročníku v Prahe. Dúfam, že sa nám v
pezinskom Dome kultúry podarí
vytvoriť neopakovateľnú atmosféru
a diváci budú mať na čo s úsmevom
spomínať.
(red.)

mafor, v ktorom sa okrem Jitky Molavcovej a Jiřího Suchého predstaví i ďalších takmer 18 veľmi nádejných mladých hercov a spevákov. Predstavenie má názov ,,... i
ty zpíváš si ty hity". V pondelok
20.10. sa môžeme tešiť na humor a

Dňa 5. augusta, pri príležitosti
10. výročia úmrtia a 95. výročia
narodenia národného umelca
prof. Eugena Suchoňa, sa konal
v Hudobnom salóne Zichyho
paláca spomienkový večer.
Otvoril ho starosta Mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Peter Čiernik. Za umeleckú obec sa prihovoril
hudobný skladateľ Ilja Zelenka.
Program spestrili klavirista Daniel
Buranovský, barytonista Mikuláš
Doboš, sopranistka Iveta Matyášová. Na záver vystúpil súbor Istropolitana Quintett.
Z diel Eugena Suchoňa zazneli
Bačovské piesne, Uspávanka Katreny Hajaj, búvaj, dieťa moje z
opery Krútňava, Metamorfózy pre
klavír a iné.
95. výročie narodenia Eugena
Suchoňa si pripomenieme 25.
septembra.
Peter Šoula

V podvečer prvého júlového piatka sa z okien starobylej radnice
ozývali ľúbivé melódie starých
majstrov. V sviežej interpretácii
dvoch mladých speváčok, študentiek tretieho ročníka Cirkevného
konzervatória v Bratislave, lákali
okolo-idúcich vstúpiť.
Diana Deáková a Klaudia Vašinová za sprievodného slova Daniely Bauerovej pripravili poslucháčom skutočnú hudobnú lahôdku. Nádherné kompozície od baroka až po súčasnosť oscilovali s
pôsobivými veršami Maríny Meszárošovej. Marek Spusta, ktorého
už Pezinčania poznajú ako talentovaného skladateľa a fagotistu, sa
tentoraz predstavil aj ako klavírny
korepetítor.
Hoci sú Diana a Klaudia len na
začiatku svojej speváckej dráhy, už
teraz možno tušiť ich charakterovú
odlišnosť. Skladby, ktoré si dievčatá vybrali na záver svojich sólových vystúpení, ju priam ukážkovo
vystihujú. Lyrická a meditatívna
Klaudia zaspievala Gounodovu
Ave Mariu a temperamentná, dramatická Diana áriu z Bizetovej Carmen.
Je potešiteľné, že vážna hudba je
stále živá v srdciach mladých ľudí a
nachádza si i početných poslucháčov. Vďaka za krásny večer,
verme, že nebude posledný.
Zuzana Andelová

Podľa Kalendára podujatí v
meste Pezinok sa mala v septembri uskutočniť tradičná medzinárodná súťaž v spoločenskom
tanci Pezinský strapec. Ako sme sa
dozvedeli od hlavnej organizátorky
Mgr. Kvetoslavy Štrbovej, súťaž sa
z objektívnych dôvodov bude konať v neskoršom termíne, pravdepodobne v novembri.
(mo)

