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Už dnes večer 
sa začína jeseň

BRATISLAVA

Podľa astronomic-
kých výpočtov sa 

jeseň začne u nás dnes 
o 22.02 hod. stredoeu-
rópskeho letného času.

Rovnodennosť, čo je 
aj prvý jesenný deň, je 
v astronómii okamih, 
keď slnečné lúče dopa-
dajú v mieste rovníka 
kolmo na zemský po-
vrch. A hoci prvé jesen-
né dni budú daždivé, 
budúci týždeň sa vyčasí 
a oteplí. Tak sa tešme!

tasr

Otvoria výstavu 
košická moderna

KOŠICE

Východoslovenské 
múzeum Košice 

v rámci osláv 145. vý-
ročia svojho vzniku 
otvorí výstavu Polá-
kovo múzeum – motor 
košickej moderny.

Výstava  prináša 
ucelenú kolekciu vý-
stavných plagátov nie-
len košickej moderny 
a špičkových predstavi-
teľov našej scény, ale aj 
vzorku autorov medzi-
národnej scény.

sita

Viac turistov 
v Slovenskom raji

HRABUŠICE

Počas ešte stále pre-
biehajúcej let-

nej turistickej sezó-
ny navštívilo Národ-
ný park Slovenský raj 
zhruba 127 000 ľudí.

V porovnaní s uply-
nulým rokom ide o ná-
rast o viac ako 3 000 ľu-
dí. Okrem rokliny Suchá 
Belá patrí k top miestam 
Dobšinská ľadová jasky-
ňa, Prielom Hornádu, 
ale aj ferrata Kyseľ.

tasr

Pod Tatrami 
MHD zadarmo

POPRAD

Pod Tatrami sa bu-
de v piatok cesto-

vať zadarmo, vo Svite 
a v Poprade bude MHD 
bezplatná.

„Je to zároveň výzva 
pre majiteľov áut ne-
chať v tento deň svoje 
automobily oddycho-
vať a zvoliť si alternatí-
vu s menším dosahom 
na životné prostredie,“ 
uviedol hovorca Popra-
du Marián Galajda.

sita

Zámok bude 
patriť starším

BOJNICE

Október v Sloven-
skom národnom 

múzeu - Múzeu Bojni-
ce bude patriť najmä 
jeho skôr narodeným 
návštevníkom.

Múzeum pre nich pri-
pravilo posedenia pri 
šálke čaju doplnené 
o prehliadku zaujíma-
vých častí zámku a dis-
kusie na rôzne témy.  

tasr

Sydney/Bratislava

U  protinožcov predstavili 
novú knihu známeho foto-

grafa a cestovateľa Filipa Kuli-
seva. Stalo sa tak počas medzi-
národného kongresu Federácie 
Svetovej obchodnej komory. 
Krstným otcom Úžasného Slo-
venska bol jej prezident Peter 
Mihok, anglickú verziu knihy 
zasa uviedol do  života dubaj-
ský šejk Hamad Buamim.

Slávnosť sa konala v  no-

vootvorenom kongresovom 
centre v  rámci výstavy Ama-
zing Planet. „Je pre mňa cťou, že 
mám príležitosť ako jediný foto-
graf vystavovať pri príležitos-
ti konania sa tohto prestížneho 
svetového kongresu,“ povedal 
Filip Kulisev.

Prínos knihy ocenil aj Igor 
Bartho, slovenský veľvyslanec 
pre Austráliu a Nový Zéland. „Kni-
ha a  film Úžasné Slovensko urči-

te oslovia mnohých Austrálčanov 
a  Novozélanďanov. Často sa ma 
pýtajú, prečo by mali navštíviť Slo-
vensko. Hovorím im, že na Sloven-
sku máme všetko – krásnu prírodu, 
liečivé pramene, hory, staré hrady 
a zámky. A  to všetko je dostupné 
do troch hodín cesty autom. No oni 
si to nevedia ani predstaviť. A vďa-
ka Filipovi Kulisevovi im to môžem 
ukázať,“ konštatoval Igor Bartho.
vg, Amazing Planet, FOTO: Amazing Planet

Úžasné Slovensko krstil šejk

Autor knihy so vzácnym 
krstným otcom (vpravo).

V Austrálii predstavili novú knihu o Slovensku

Pezinok - Bolo by priam hrie-
chom neochutnať na jeseň bur-
čiak alebo chutné víno! Už tradič-
ne patrí k najvyhľadávanejším 
Malokarpatská oblasť. A tento 
víkend dokonca v Pezinku otvoria 
rozsiahle priestory Zámockého vi-
nárstva. Lahodný mok tu vyrába-
jú, uskladňujú a už aj predávajú.

Veď kde inde ako v Pezin-
ku by mala pribudnúť 

vinárska posila! Prvé zázna-
my o vinobraní v tomto mes-
te pochádzajú z 13. storočia. 

Z  tohto obdobia sú aj prvé 
písomné záznamy o hrade 
s dvomi vodnými priekopa-
mi. Neskôr sa zmenil na zá-
mok, v ktorom sa vystriedalo 
množstvo vlastníkov. Jedno 
mali spoločné: v pivniciach 
vyrábali a skladovali víno.

Posledným majiteľom bol 

Ján Pálffy, ktorému patril 
aj Bojnický zámok. Po je-
ho smrti v roku 1936 prešiel 
zámok pod Slovenské vino-
hradnícke družstvo, ktoré 
zlučovalo 126 vinohradní-
kov. Po zoštátnení tam hos-
podáril štát. Tunajší Vinár-
sky podnik produkoval mi-
lióny fliaš vína, ale aj vyhľa-
dávané Malokarpatské bran-
dy špeciál. Posledné desaťro-
čia však výroba zanikla a zá-
mok sa premenil na vykrad-
nutú a zdevastovanú ruinu.

Teraz ožíva a vracia sa k tra-
díciám. Spoločnosť Zámoc-

ké vinárstvo rozsiahle piv-
nice podrobila rekonštruk-
cii za viac ako dva milióny 
eur. Ťažké zastarané betó-
nové tanky nahradila mo-
derná technológia. Opravili 
a vyčistili staré klenby, vybu-
dovali degustačné priestory. 
Nová je elektrina, chladenie 
i vzduchotechnika.

Zámocké vinárstvo práve 
rozbehlo distribúciu minu-
loročnej produkcie bieleho 
vína a začalo spracovávať 
sľubnú tohtoročnú úrodu. 
Pochádza z ich vlastných 
rozsiahlych viníc v strekov-

skej oblasti v lokalite Dubník 
a Svodín, ktoré sú zárukou 
vysokej kvality aj v priemer-
nom vinohradníckom roku. 
Sú to edície Víno zo zámku 
Pezinok a Edícia Roman Ja-
noušek.

Po  renovácii pivníc príde 
na rad oprava historických 
priestorov a prestavba býva-
lej administratívnej budovy 
na hotel. Časom sprístupnia 
aj historické Pálffyho apart-
mány s dobovým nábytkom, 
otvoria kongresovú a ban-
ketovú sálu, vznikne Me-
dzinárodná galéria umelec-

kého skla a múzeum vinár-
stva a vinohradníctva. Oko-
lie zámku sa zmení na his-
torickú záhradu. To všetko 
chcú noví majitelia zvládnuť 
do dvoch rokov!

jap, FOTO: Robo Hubač, archív

Oberačkové 
slávnosti v Pezinku

 

PIATOK
17. h Prvý dúšok - 
slávnostné otvorenie 
vinobrania 2017 
na tribúne pred zámkom 
Sprievod pôjde od zámku 
po Ulici M. R. Štefánika 
do Mestskej vínotéky 
na Radničnom námestí.
Kultúrny program od 18. h 
 do 24. h na Radničnom 
námestí a pred zámkom

SOBOTA
program od 13. h do 24. 
h na Radničnom námestí 
a pred zámkom

NEDEĽA
11. h alegorický sprievod
program od 12. h 
do 19.45 na Radničnom 
námestí a pred zámkom

Ochutnajte 
víno v novej 
pivnici!

Kedysi slávny zámok 
roky chátral, teraz mu 

svitá na lepšie časy.

V Pezinku môžete cez víkend 
ochutnávať kvalitné víno.

Rekonštrukcia pivníc stála 
2 milióny, ale výsledok 
je perfektný.

V príjemnom prostredí vám nalejú 
víno priamo z dreveného suda.

Vinárska sezóna vrcholí +++ Oberačkové slávnosti nachystali aj v Pezinku 


