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Minuloročná víťazka
Klaudia Tretinová

Organizátori súťaže
Kráľovná vína 2004 pozývajú dievčatá (od 16 rokov), ktoré si chcú overiť
schopnosti a šarm, aby
sa do 7. marca 2004
prihlásili v pezinskej Mestskej vinotéke, Radničné
nám. 9, tel. 033/641
1132, 0905 593 294, kde
dostanú bližšie informácie. Finále súťaže sa
uskutoční ako sprievodné podujatie Vínnych
trhov 19. marca o 18.00
hod. v spoločenskej sále
Domu kultúry v Pezinku.
Vstup voľný.
(EL)

Rehoľné sestry, kňazi a "obyčajní smrteľníci" sa v
piatok 13. februára večer doslova rútili na koncert
nie bežného vystúpenia formácie Stanley & Kapucíni. Ten, kto čaká a koho možno odrádza predstava
akejsi ortodoxnej, strnulej katolíckej prezentácie
vnímania hudby a zo zásady na pezinský koncert
neprišiel, môže iba ľutovať. Kapucíni a ich Stanley
(Stanislav Šášky), o ktorých sa nesie povesť folkovo, bluesovo, rockovo, gospelovej kapely, znova
predviedli, že aj rehoľníci sú ľudia z mäsa a kostí,
ktorí majú radi smiech, zábavu, hudbu... Vystúpenie pozostávajúce zo starších či najnovších hitov
kapely (Kána Galilejská, Adam a Eva, Kozliatka,
Panta Rei, Fujara, Večernica...) predeľovala osemčlenná partia vtipným hovorovým slovom a nechýbali ani tanečné kreácie bratov v sutanách. Aj keď
dojem na začiatku rušilo viac ako nekvalitné
ozvučenie, už štvrtá pieseň prezrádzala, že bratia
Ondrej (harmonika, akordeón), Majo (basgitara),
Mišo (gitara, spev), Noro (bicie), Félix (spev), Marek
(saxofón), Ondro (husle) by sa v prípade, žeby sa
nestali pastiermi ľudských duší, poľahky uchytili
ako vynikajúci muzikanti. A že si medzi seba pripustili temperamentného Stanleyho, ktorý sféry duchovné nabúrava nepredvídaným humorom, nevyspytateľnými reakciami a doberaním si každého,
kto stojí v jeho blízkosti, môžeme brať ako posypanie koláča voňavým vanilkovým cukrom.
Vidieť na pódiu kapucínsku šou, ktorá zároveň
svojimi skladbami necháva poslucháčovi priestor
na zamyslenie, jednoducho nie je na škodu.
Nový deň, 17.2. 2004

V Malokarpatskom múzeu bola 13.
februára otvorená výstava Z ATELIÉRU KERAMIKY VŠMU.
Komorná výstava predstavuje výber prác autorov - študentov a absolventov ateliéru keramiky Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave,
ktorý vedie od roku 1997 Ivica
Vidrová. Okrem klasického výberu
úžitkovej keramiky - zameraného na
čajníky a čajové súpravy viacerých
autorov (Stanislava Wágnerová,
Kamil Slušný Ezechiel, Edita Balážová, Martin Bu, Eva Srníková,
Rastislav Noga, Martina Uličianska, Miloš Nemec, Michal Kušík) sú prezentované diela sochárskeho
charakteru, inštalácie a objekty s

Málokto by očakával, že človek popri časovo náročnom podnikaní si nájde čas ešte na svoje koníčky, akými sú fotografovanie a písanie poézie.
Tieto záujmy má podnikateľka, majiteľka jednej z
pezinských cukrární - Eva Šišková.
V uplynulých dňoch predstavila verejnosti svoju
celoživotnú fotografickú tvorbu. Výstava v Minigalérii Domu kultúry mala názov Molekuly vesmíru.
Autorka fotografií presvedčila diváka, že vníma
vôkol seba zaujímavé momenty a obrazy, ktoré ponúka každodenný život. Snaží sa zvečniť jedinečnosť chvíle, uchvatnosť prírody, krásu neba.
Fotografie E. Šiškovej plnia aj funkciu dokumentu, jej momentky sa pravidelne objavujú v časopise
Pezinský podnikateľ, ktorý redakčne vedie.
Krásu slova vkladá do svojej poézie a novinových článkov.
(mo)

Pezinský chrámový zbor AD UNA
CORDA sa obracia s prosbou na
občanov o podporu činnosti formou
poukázania 2 percent dane, čo
umožňuje zákon č. 595/2003 Z.z. o
daniach z príjmov.
Podľa tohto zákona sa daň z príjmov (jednotlivcov aj firiem) môže
rozdeliť na dve časti, prvú časť (98
percent) musíte odviesť štátu a druhú
(2 percentá) môžete poukázať neziskovej organizácii. Ak nevyužijete túto
možnosť, automaticky celá vaša daň
z príjmov (100 percent) je odvedená
štátu.
Vašu finančnú pomoc mienime
použiť na činnosť a napredovanie
zboru.
Bližšie informácie a tlačivá vám poskytneme na adrese: AD UNA
CORDA - pezinský chrámový zbor,
Ing. Marián Šipoš, SNP 17, 902 01
Pezinok, tel. +421 905 510 988, email: sipos@dopravoprojekt.sk, web:
www.auc.sk.
K najvýznamnejším aktivitám zboru
patrí účasť na medzinárodných
súťažiach - v Taliansku (1994 Rím,
špeciálna cena), v Rakúsku (1996
Viedeň, laureát), v Českej republike
(1998 Svátky písní, Olomouc, 1. miesto), vo Francúzsku (2000 SaintQuentin, 3. miesto), na Malte (2002
Valetta, 1. miesto). Zbor AD UNA
CORDA výborne reprezentoval
mesto a Slovensko na festivaloch a
koncertných cestách vo viacerých
krajinách Európy a v USA.
(mš)

Združenie kresťanských seniorov žiada bývalých hercov
ochotníkov Divadla POVERELLO v Pezinku, ktorí majú
záujem o stretnutie, aby oznámili svoj kontakt a spomienky
na adresu: Vladimír Milko, Za
hradbami 3, 902 01 Pezinok,
tel. 033/643 1112.
(vm)
Amatérsky fotograf Braňo Herchl vystavuje v Minigalérii v Dome kultúry v Pezinku vyše dve desiatky
čiernobielych fotografií, ktorých hlavnou témou je
starý človek z prostredia slovenskej dediny. Pre
diváka iste zaujímavá výstava pod názvom Slovensko vo vráskach potrvá do 4. marca. Organizačne
ju pripravilo Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre a Kultúrne centrum v Pezinku.
(mo)

použitím rôznych druhov techník keramických a iných materiálov a
maľbu na porceláne.
Ďalej vystavujú Ján Ševčík (keramická kresba, Viera Igricová (EKG,
2000), Lucia Hučková - Lizáková
(reliéfy), Judita Ordódyová (maľby
na porceláne), Svätopluk Mikyta
(Drevo z porcelánu) a hosťujúca študentka z Čiech Markéta Nováková
(klasické figurálne plastiky).
Výstava je prezentáciou pestrých a
rôznorodých autorských prístupov
tohto tradičného materiálu sveta
umenia, aj sveta mimo umenia.
Výstavu si môžete pozrieť do 18.
apríla 2004.
Vladimíra Büngerová

Pezinská výtvarníčka, akad. mal.
Katarína Vavrová prezentovala v
uplynulých dňoch svoju tvorbu v
priestoroch Galérie Michalský dvor
v Bratislave.
Dňa 10.2. otvorili v tejto galérii
výstavu malieb akademického maliara Igora Piačku.

V priebehu mesiacov november
2003 - február 2004 bolo v Centre
voľného času (CVČ) v Pezinku rušnejšie ako inokedy. Popri krúžkovej
činnosti a podujatiach bolo často
počuť zvuk vŕtačky, rezačky a vidieť zručných majstrov pri práci.
Prebiehala totiž rekonštrukcia zastaralého a nepohodlného spôsobu kúrenia.
V súčasnosti však už môžeme
konštatovať, že nový spôsob kúrenia je nielen efektívnejší ale aj ekologickejší.
Chceli by sme sa poďakovať
Mestu Pezinku za výmenu kúrenia.
Kolektív pracovníkov CVČ

