Hrad Červený Kameň bude v
auguste otvorený v pondelok –
piatok od 9.00 do 17.00 hod., v
sobotu a nedeľu od 9.00 do 18.00
hod. Návštevníci si môžu pozrieť
stále expozície: Dobové bývanie
šľachty, Hradné pivnice, Historické zbrane, Obrazáreň. Cez víkendy a sviatky sa organizujú prehliadky na novom prehliadkovom
okruhu – Renesančná pevnosť
(10.00, 12.00, 14.00, 16.00).
Výstavy: Španielske umenie zo
slovenských zbierok, Už je prestreté (výstava stolovania), Obnovené dedičstvo (staré a aktuálne
fotografie hradu ČK), Pod strechou (originály exteriérových
zbierkových predmetov).
Podujatia: 13. 8. Červenokamenská púť a Historický festival Pálfiovského grófstva, 5. 8. a 19. 8. od
20.00 hod. (každú polhodinu) nočné prehliadky Návšteva u hradných pánov, 26. 8. od 20.00 hod.
(každú polhodinu) nočné prehliadky – nové: Návšteva hradného
podzemia, 26. 8. (začiatok o 7.00
hod.) Burza starožitností, 26. – 27.
8. Rytierske hry.
(mo)

Ak chcete nájsť pre seba a svoje
deti množstvo ponúk na trávenie
voľného času, kliknite si na
www.epicentrum.org. Epicentrum
– Centrum voľného času, sídliace
v Zámockom parku, sa obracia na
vás so svojou ponukou aj prostredníctvom internetu. Na našej
stránke nájdete informácie týkajúce sa Centra, ponuky krúžkov a
aktuálnych podujatí.
(cvč)

V Literárnom a vlastivednom
múzeu vo Svätom Jure je inštalovaná výstava svadobných oznámení zo súkromnej zbierky Milady
Janžovej. Výstava bude otvorená
do 31. augusta v dňoch utorok –
sobota od 8.00 do 16.00 hod.
(mo)

Podujatia Kultúrneho leta 2006
sa nám preniesli v nedeľu 9. júla
zo Zámockého parku na Radničné námestie. Najprv sa tu
predstavili deti a mladí ľudia z
tanečného klubu PETAN, ktorí
predviedli nielen svoje majstrovstvo v oblasti spoločenských tancov, ale zapojili do tanca aj mnohých divákov.

V dňoch 17. – 20. augusta sa
uskutoční v Pezinku 6. ročník
Medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI. Hlavný program bude v nedeľu 20. augusta
o 14.30 hod. na nádvorí Zámku. V
súťažnej časti vystúpi šesť dychových orchestrov zo Slovenska a Rakúska (DH Nedanovčianka, DH Svätojurská, DH Gemerčanka, DH Vinosadka, DH
Bojnická kapela a DH Musikverein Sarasdorf). Hosťami programu budú: orchester Mor And
Kinamon (Izrael) a Mládežnícka
dychová hudba ZUŠ Kyjov (ČR).
V rámci sprievodných podujatí
vystúpia aj DH Senčanka, C. a K.
dychový komorný orchester a DH
Záhorienka. Na záver bude veselica s moravskou kapelou Vracovjaci.
Predpredaj vstupeniek bude u
informátora v Dome kultúry od 7.
augusta (8.00 – 21.00 hod.).
Vstupné: sobota, večer – 30 Sk,
nedeľa odpoludnia (celý program) – 100 Sk, nedeľa, večer,
veselica – 60 Sk.
Program
17. augusta (štvrtok)
19.00 hod. Chrám Premenenia
Pána – sv. omša za zomrelých a
žijúcich muzikantov DH v Pezinku
18. augusta (piatok)
18.00 – 18.45 hod. Zámocký park
– koncert Mor And Kinamon –
Izrael
19.00 – 20.00 hod. Zámocký park
– koncert DH Senčanka
19. augusta (sobota)
9.00 – 10.00 hod. Trhovisko Kupeckého ulica – DH Vinosadka
17.00 – 18.00 hod. nádvorie
Zámku – Mor And Kinamon
18.00 – 19.00 hod. nádvorie
Zámku – Spolok C. a K. dychový
komorný orchester

19.00 – 20.00 hod. nádvorie
Zámku – DH Záhorienka
20. augusta (nedeľa)
9.00 – 10.00 hod. Vináreň Matyšák – DH Vinosadka (SR)
10.00 – 11.00 hod. Radničné
nám., Mariánsky stĺp – DH Gemerčanka (SR)
10.00 – 11.00 hod. Dom kultúry,
hlavný vchod – DH Svätojurska
(SR)
11.00 – 11.30 hod. Vináreň Matyšák – DH Musikverein Sarasdorf (Rakúsko)
12.00 – 12.30 hod. Radničné
nám., Mariánsky stĺp – DH Bojnická kapela (SR)
12.00 – 12.30 hod. Dom kultúry,
hlavný vchod – DH Nedanovčianka (SR)
13.00 – 13.30 hod. Dom kultúry,
hlavný vchod – DH ZUŠ Kyjov
(Česko)
13.30 hod. Zraz dychových hudieb pred Domom kultúry na Holubyho ulici
13.45 hod. Sprievod zúčastnených DH na nádvorie Zámku
14.00 hod. Slávnostné otvorenie
súťaže – fanfáry
14.30 hod. Spolok DH Nedanovčianka (SR)
15.00 hod. Spolok DH Svätojurská (SR)
15.30 hod. Spolok DH Gemerčanka (SR)
16.00 hod. Spolok DH Vinosadka
(SR)
16.30 hod. DH Musikverein Sarasorf (Rakúsko)
17.00 hod. Spolok DH Bojnická
kapela (SR)
17.45 hod. – 1. hosť: koncert
hosťujúceho orchestra z Izraela
18.30 hod. – 2. hosť: koncert mládežníckej dychovej hudby ZUŠ
Kyjov
19.00 hod. Megakoncert všetkých zúčastnených dychových
hudieb
19.20 hod. Vyhlásenie výsledkov
súťaže a pozvanie na 7. ročník
2007
19.45 hod. Veselica s DH Vracovjaci z Moravy
František Féder
predseda festivalu

Večer sme boli svedkami prvého
Stretnutia s literatúrou, teda verejného čítania úryvkov z kníh, tento-

viedok Ležoviská majstrovsky
prečítal herec divadla GUnaGU
Peter Sklár. Ako nám povedal autor

krát od popredného slovenského
spisovateľa Júliusa Balca. Známeho pezinského autora predstavil
Oliver Solga a úryvky z knihy po-

myšlienky Oliver Solga, v Pezinku
úspešne prezentujeme všetky umelecké druhy a žánre, ale literatúra a
poézia medzi nimi chýbajú a to aj

Najúspešnejší vystavovatelia na
tohtoročných pezinských Vínnych
trhoch ako cenu pre Šampióna získali bronzovú bustu Bakchusa na
kamennom podstavci. Na výrobe
originálneho ocenenia sa podieľali
Jirko Vyhnálek (výtvarný návrh),
Eugen Belica (odliatie do bronzu) a
Jirko Vitáloš (podstavec z kameňa
antimonitu).
(mo)

Kto už by v dnešnej dobe robil
niečo zadarmo? Kto by už len obetoval svoj voľný čas a energiu? Trinásť mladých Pezinčanov je dôkazom toho, že takí ľudia ešte nevymreli. S chuťou sa zapájajú do aktivít v Epicentre – Centre voľného
času v Zámockom parku. Vytvorili
súdržný tím plný nápadov a dobrej
nálady a ich odmenou sú predovšetkým nové skúsenosti a priateľstvá. Týchto mladých dobrovoľníkov a ich tvorivý potenciál sa Epicentrum snaží podporovať formou
vzdelávacích kurzov. Od februára
sa pravidelne raz mesačne stretávajú a získavajú poznatky o tom čo
je dobrovoľníctvo, o súčasnej kultúre, o zásadách efektívnej komunikácie, o asertivite, o riešení konfliktov, o argumentácii, či o tímovej
práci. Stretnutia sa pre mnohých z
nich stali odrazovým mostíkom a
stali sa im inšpiráciou i v iných oblastiach svojho života. Epicentrum,
vychádzajúc z tejto pozitívnej skúsenosti, plánuje pokračovať v podpore dobrovoľníckej činnosti v Pezinku. Záujemcovia, ktorí by radi
nazbierali skúsenosti s organizáciou podujatí a v práci s deťmi sa
môžu informovať na: centrumpezinok@zoznam.sk.
(cvč)

napriek tomu, že v Pezinku žije a
tvorí niekoľko významných spisovateľov a publicistov, ako aj mladí, začínajúci autori. Ďalšie pokračovanie stretnutia s literatúrou
a hudbou bude v nedeľu 13. augusta pod názvom Trocha poézie
nikoho nezabije. V ten večer môže prísť na pódium ktokoľvek, kto
bude chcieť prečítať úryvok z diela svojho obľúbeného autora alebo dokonca svoju vlastnú tvorbu.
(s)

