Skauti zo 61. zboru Modrý oblak usporiadajú v dňoch 6. – 16.
júla na lúke pri Bošanoch skautský letný tábor pre deti vo veku 9
– 13 rokov. Počas 11-denného
pobytu so skautmi zažijete
množstvo neopakovateľných
zážitkov a získate veľa nových
priateľov. Cena za pobyt v tábore je 1400 Sk. V tejto sume je
zahrnuté ubytovanie, doprava,
5-krát denne strava a výdavky
spojené s programom. Kontakt:
tel. 0910 516 509 alebo osobne
v utorok, štvrtok a piatok v klubovni na Cajlanskej 88 v čase od
17.00 do 18.00 hod.
(ska)

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Šachovým klubom Pezinok usporiadajú 24. mája 2006 v Dome kultúry v Pezinku už tretí ročník mládežníckeho šachového turnaja
O pohár Richarda Rétiho.
Uplynulé dva ročníky sa vydarili
nad očakávanie a niekoľko účastníkov turnaja v súčasnosti už pravidelne reprezentuje pezinský šachový klub, čo nás napĺňa optimizmom a entuziazmom do organizovania ďalšieho podujatia. Tento
rok sa usporiadatelia rozhodli posunúť latku o triedu vyššie, a tak
okrem zástupcov miestnych pezinských základných škôl by sa na
turnaji mali zúčastniť aj mladí čle-

novia regionálnych šachových klubov z Pezinka, Modry či Budmeríc.
Podujatie by tak postupne malo
začať prerastať hranice mesta a
nadobúdať regionálnu úroveň.
Za každoročným organizovaním
šachového turnaja pre mládež
stojí myšlienka oživovať v povedomí miestnych obyvateľov meno
šachového veľmajstra, Pezinčana
Richarda Rétiho.
Radi by sme upozornili aj na
nultý ročník nového šachového
turnaja pod názvom Memoriál Richarda Rétiho. Malo by ísť o profesionálny open turnaj v rapid šachu
a konať by sa mal 4. júna 2006 v
Dome kultúry v Pezinku.
Martin Hrubala

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
31. marca schválilo návrh na rozdelenie účelových prostriedkov na
kultúru a sociálnu pomoc v roku
2006. Finančné príspevky z rozpočtu mesta dostanú:
Oblasť kultúry: Únia žien 15 000
Sk (na akciu Pezinok spieva – spievajte s nami, Žena za volantom,
Deň matiek, Úcta k starším), Občianska iniciatíva Grinava 10 000
Sk (miestne tradície v Grinave –
sviatky jari, Deň matiek, vianočné
sviatky, Nový rok), Dychová hudba
Grinavanka 20 000 Sk (oprava a
údržba nástrojov, krojov, nákup
notového materiálu), Občianske
združenie P.R.D. 50 000 Sk (18.
ročník festivalu Cibulák), ZŠ s MŠ
Orešie 6 000 Sk (Európa, vitaj! –
ceny pre súťažiacich, kancelárske
potreby, poštovné), Spevokol KD
Jasienka 10 000 Sk (zakúpenie
haleniek), Malokarpatský banícky
spolok 18 000 Sk (na činnosť v r.
2006), Juraj Burianek 5 102 Sk (tlač
plagátov na výstavu Z Jeruzalema
ku všetkým národom), ARION –
hudobná skupina 5 000 Sk (produkcia na Slovakiatoure), OZ Spolok
Dychová hudba Cajlané 58 000 Sk
(4. ročník festivalu Dychovky v Preši), Malokarpatské múzeum 45 000
Sk (Keramické trhy 2006), Malokarpatská knižnica 30 000 Sk (podujatia pre detských čitateľov, obnova
knižničného fondu), Centrum voľného času 23 000 Sk (projekt Atlantída, podujatia pre deti a mládež,
Náučný chodníček Zámockým parkom), Velvet music 10 000 Sk (hud.
festival Acoustic Night, hudobný
večer Blue Velvet Night), OZ Ad
Una Corda 48 000 Sk (strava a ubytovanie pre zahran. účastníkov festivalu), Tomáš Václav 3 000 Sk (nahrávanie skladieb na podujatia,
ktoré reprezentujú Pezinok), Jiří
Vitáloš 10 000 Sk (Pezinský permoník 2006), Dobrov. hasičský zbor
pri SOU 2 000 Sk (súťaž graf. prác
Požiarna ochrana očami detí), Ing.
Oľga Bejdáková 10 000 Sk (festival
Kapustnica), Študentský parlament

10 000 Sk (medzin. letný tábor detí
z družobných miest Pezinka).
Oblasť sociálnej pomoci: Únia nevidiacich a slabozrakých 5 000 Sk (na
činnosť), Klub Venuša 5 000 Sk (na
činnosť), Jednota dôchodcov 15 000
Sk (výlet Orava a Poľsko, športové dni
seniorov), Združenie kresťanských
seniorov 10 000 Sk (činnosť klubu),
Jednota dôchodcov Grinava 5 000 Sk
(zájazd, na kultúru, hud. skupina JaJoba), Slovenský zväz telesne postihnutých 15 000 Sk (na činnosť, Flóra,
zájazdy, kult. podujatia), OZ Dotyk,
Pinelova nemocnica 10 000 Sk (na
činnosť), Mestská polícia 17 500 Sk
(tábor Kráčaj s otvorenými očami),
SZPB 15 000 Sk (na činnosť), Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím 10 000 Sk (na činnosť), PAX
CHRISTI SLOVAKIA 10 000 Sk (detský tábor júl – august), Zväz diabetikov 10 000 Sk (edukačno-výchovné
pobyty, meranie cukru, tlaku, choleste-

rolu), Združenie abstinentov Klub
ALFA 5 000 Sk (relaxačno-motivačný
pobyt v Turč. Tepliciach), Evanjelický a
cirkevný zbor 10 000 Sk (práca s
deťmi – výtv. dielne, šport. aktivity,
tématické zájazdy), Mestský odbor
Živeny 10 000 Sk (prednášk. činnosť,
tématický zájazd, spoloč. a kultúr. podujatia), MaMaTaTaJa 22 500 Sk (detské ihrisko), Študentský parlament
10 000 Sk (letný tábor pre deti), Alžbeta Lančaričová – OZ Úsmev domova 25 000 Sk (na stavbu pre deti z
detských domovov), Miestny klub Slovenský orol 10 000 Sk (prev. náklady
na klub), Zbor Modrý oblak – skauti
10 000 Sk (organ. táborov, doplnenie
inventáru, príspevok na energie).
Príspevky na kultúru sú 378 000
Sk, na sociálnu pomoc 230 tis. Sk.
Žiadosti o poskytnutie príspevkov na rok 2007 treba predložiť
do 30. septembra 2006.
(msú)

Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok organizuje 8. ročník
celomestskej speváckej súťaže PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 28. mája 2006 o 14.30 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0910 517 856 alebo osobne v
Eurosande, Dom kultúry v Pezinku, u pani Kamily Rajnicovej.

Meno: .............................................................................................. ..
Priezvisko: ........................................................................................
Adresa: .............................................................................................
Č. tel.: ................................................................................................
Žáner: ........................................................................................... ....
Názov piesne: ....................................................................................
Vek súťažiaceho: ...............................................................................

Narodil sa 28. mája 1889 v Pezinku.
Od mladosti prejavoval nadanie na
matematiku a šach. Jeho prvým šachovým učiteľom bol pezinský obchodník Ján Šmogrovič. V roku 1904
sa odsťahoval s matkou a bratom
Rudolfom do Viedne. Absolvoval tu
gymnázium a od roku 1907 začal študovať matematiku na univerzite. Navštevoval kaviareň Central na Herengasse, ktorá bola v tom období miestom stretnutí viedenských umelcov,
šachistov a bohémov. Tu sa rodilo
šachové umenie veľmajstrov ako
Spielmann, Tartakower či Vidmar.
Réti čoskoro do tejto spoločnosti zapadol a postupne sa vypracoval na
jedného z najlepších šachistov. V
rokoch 1923 – 24 vynašiel novú teóriu
šachového otvorenia partie tzv.
Rétiho systém. Bol tu však jeden
„problém“, pretože vtedajšie autority
zastávali názor, že len po mŕtvom
šachistovi možno pomenovať toto
otvorenie. Preto sa dočasne zaviedol
názov Otvorenie budúcnosti. „Kontrola centrálnych polí je dôležitejšia,
než ich obsadenie“, to bol jeden zo
základných princípov tohto nového
systému. Staré schémy boli zrazu na
nič, rozhodovala inteligencia, inšpirácia a intuícia, teda vlastnosti, ktoré
najviac charakterizovali Rétiho. A
ešte jedna – roztržitosť. Réti bol známy svojou zábudlivosťou, zabúdal
totiž všetko, paličku, dáždnik či svoju
povestnú žltú aktovku. Známym sa
stal výrok jedného zo súčasníkov:
„Kde je Rétiho aktovka, tam už Réti
dávno nie je. Táto kožená aktovka je
dôkazom Rétiho existencie.“ Najvýstižnejšie však poodhalil Rétiho osobnosť a povahové vlastnosti iný šachový veľmajster, S. Tartakower, keď
raz vyhlásil: „Réti študuje matematiku
a nie je suchým matematikom, žije vo
Viedni a nie je Viedenčanom, rozpráva neobyčajne rýchlo a pritom sa
nerozhoduje unáhlene a bude raz
najlepším šachistom na svete a nebude pritom majstrom sveta. Je to
šachový umelec a výskumník, ktorý
sa častejšie pýta čo ako prečo.“
V roku 1924 sa konal v New Yorku
veľký medzinárodný šachový turnaj,
a tu odohral Réti jednu zo svojich najslávnejších partií, keď vo veľkom
štýle porazil vtedy najznámejšieho
šachového veľmajstra Capablancu.
Ten až do tejto prehry osem rokov
nenašiel premožiteľa a po zápase si
dokonca vyžiadal pravidlá šachu, aby
sa presvedčil, či je vôbec prípustné
používať postupy, ktoré Réti voči
nemu uplatnil.
Réti bol majstrom aj v hre naslepo,
keď utvoril vtedajší svetový rekord
počtom súčasne hraných 29 partií.
Patril k popredným predstaviteľom
tzv. novoromantickej šachovej školy,
ktorá odmietala strohé matematické
ťahy, ale snažila sa hľadať v šachu aj
umenie a eleganciu. Richard Réti
zomrel 6. júna 1929 v Prahe, kde je aj
pochovaný. Posmrtne bola v angličtine vydaná jeho učebnica Majstri
šachovnice či súbor 53 šachových
štúdií, ktoré predtým boli publikované
v odborných časopisoch. Stala sa z
neho jedna najväčších legiend svetového šachu.
Martin Hrubala
Malokarpatské múzeum v Pezinku

