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Klub spoločnosti PROMÉTHEUS
Pezinok, pozýva na besedu na
tému Voltaire – humanista – obhajca ľudských práv. Ladislav
Hubenák, autor knihy Voltaire Nekorunovaný Kráľ Európy, predstaví
knihu i samotného Voltaire.
Beseda sa uskutoční 11. mája o
18.00 hod. v zasadačke nad Bagetou na Štefánikovej 10.
(mar)

l Koncom marca sa uskutočnili vo Vilniuse v Litve Majstrovstvá Európy v latinskoamerických tancoch. Medzi štartujúcimi 55 pármi boli aj tanečníci
Klaus Kongsdal – Viktória Fraňová z Dánska, ktorí sa stali
majstrami Európy. Mnohým je
známe, že Viktória Fraňová je
odchovankyňou pezinského tanečného klubu Petan.
l LIONS KLUB Pezinok Bozin
a KC Pezinok usporiadali 1.
apríla Benefičný koncert. Výťažok z koncertu v sume 13 333 Sk
odovzdali Domovu sociálnych
služieb Hestia v Pezinku.

Mesto Pezinok organizuje IV.
ročník Medzinárodnej súťaže v
portrétovej tvorbe detí a mládeže
Pocta Kupeckému. Podujatie
bude pripomienkou 365. výročia
smrti tohto významného barokového maliara portrétistu. Cieľom je
prezentovať potenciál mladých
talentov z Pezinka a zo zahraničia:
Česká republika, Maďarsko, Ra-

Únia žien, miestna organizácia v Pezinku, usporiada aj v
tomto roku celomestskú súťaž amatérov v speve pod názvom Pezinok spieva – spievajte s nami.
V poradí už 7. ročník obľúbenej súťaže sa uskutoční v nedeľu 12. júna 2005. Prihlásiť sa
môžete do 15. mája 2005.
Prihlášku možno poslať poštou
alebo priniesť osobne na adresu: Katarína Tomková, Bazár v
pasáži Astra – reštaurácia (tel.
0905 772 896) alebo Kamila Reinicová, Eurosandturist (Dom
kultúry), Holubyho 42, Pezinok.
Obraciame sa na všetkých,
ktorí radi spievajú a dokážu potešiť peknou pesničkou iných, aby
sa zapojili do súťaže. Neváhajte,
dokážete to!
(kt)

V Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe sa 3.
apríla uskutočnila amatérska spevácka súťaž Malokarpatský slávik 2005.
Zúčastnilo sa na nej 46
spevákov, medzi ktorými
boli aj Pezinčania. Najúspešnejšou reprezentantkou nášho mesta sa
stala šestnásťročná Soňa Šajermanová, ktorá
zvíťazila vo svojej kategórii (ročníky 1990 - 87)
a stala sa aj absolútnou
víťazkou – Malokarpatským slávikom 2005.
Z ďalších našich účastníkov sa Tomáš Václav v
kategórii šestnásťročných umiestnil druhý a do
prvej trojice v najstaršej
kategórii sa prebojoval
Ján Lunák, ktorý získal Soňa Šajermanová s viceprimátorom
druhé miesto v hodnotení Pezinka Jozefom Chynoranským.
divákov.
V hľadisku našich spevákov povzbudzovala skupina pezinských dôchodcov a medzi prvými gratulantmi Soni Šajermanovej bol viceprimátor Pezinka Jozef Chynoranský.
(mo, rb)

kúsko, Slovinsko, Srbsko - Čierna
Hora.
Súťaž vyvrcholí 13. mája malou
slávnosťou, ktorá sa začne o
15.00 hod. v historickej sieni Starej radnice prednáškou historičky
umenia z Malokarpatského múzea Vladimíry Büngerovej na tému
Život a dielo Jána Kupeckého. Pokračovať bude o 17.00 hod. sprievodom účastníkov od Domu kul-

túry k rodnému domu Jána Kupeckého a o 17.30 hod. sa v minigalérii Domu kultúry uskutoční vernisáž výstavy víťazných prác spojená s odovzdaním ocenení laureátom súťaže.
Na podujatie pozývame všetkých milovníkov výtvarného umenia. Bližšie informácie možno získať na tel. 033/6901 102.
(EL)

Chcete sa zasmiať na dobrej komédii a tie, ktoré sa hrajú v Bratislave
ste už videli? Nechce sa vám za
dobrou komédiou cestovať až do
Nitry? Tak to v Kultúrnom centre zmeníme – komédia príde za vami.
Dňa 16. mája o 19.00 hod. Divadlo Andreja Bagara z Nitry uvedie
v Dome kultúry v Pezinku komédiu Sylvia.
Je to rozkošná, láskavá, úsmevná,
romantická hra, ktorá hovorí o netradičnom riešení manželskej krízy
manželov v strednom veku Grega a
Kate. Greg si jedného dňa privedie
domov sučku Sylviu. Nastanú krkolomné situácie, ktoré takmer zapríčinia rozpad manželstva, lebo Kate sa
začne k sučke správať ako ku svojej
sokyni. Nakoniec však, ako to v dobrej komédii býva, všetko dobre dopadne. A vy budete odchádzať z
predstavenia nabití energiou, ktorú
vám dokáže dať len smiech. Ale Sylvia nie je len hrou o psíkoch, o láske,
ale aj o tolerancii a pochopení.
Okrem toho sa presvedčíte, ako
vynikajúco stvárňuje pudlíka Sylviu
herečka Zuzana Marošová, známa
napríklad z muzikálu Hriešny tanec
(divadlo Aréna), či Niekto to rád horúce (Nová scéna Bratislava). Jej
veľmi kvalitnou "ľudskou sokyňou" je
hviezda nitrianskeho i bratislavského divadelného neba Eva Pavlíková.
Ingrid Noskovičová

Je jedna taká krásna, sladká, voňavá Marlenka. Nie, nie je to dievčina, ale torta. Prišla ku nám cez
Česko až z ďalekého, tajuplného Arménska. Je šťavnatá, dlho vydrží, je
úplne prírodná, bez chemických prísad. Je nádherne medová, maslová,
smotanová, karamelová, orechová.
Je... Chcete vedieť aká? Ochutnajte.
Kedy? Na váš najväčší sviatok – Deň
detí.
Milé deti, Kultúrne centrum Pezinok
pre vás pripravilo k vášmu sviatku
SÚŤAŽ S MARLENKOU. Od 1. do
25. mája 2005 posielajte na našu
adresu obálky, v ktorých bude kresba, poviedka alebo básnička na tému
Deň detí alebo Marlenka. Môžete
nám nakresliť alebo napísať, ako sa
deti na celom svete tešia, oslavujú
ale aj pracujú alebo plačú.
Alebo v tej druhej téme nám môžete
predstaviť Marlenku – je to princezná, či chudobná dievčina, alebo je to
kvietok, či dokonca krajina? Vašej
fantázii sa medze nekladú.
Ak máte šikovné nôžky, môžete
svoj výtvor priniesť aj osobne, na vrátnicu Domu kultúry.
Nezabudnite však na každú poslanú alebo prinesenú obálku napísať v hornom ľavom rohu: Značka
MARLENKA a samozrejme nezabudnite napísať svoje meno a adresu.
Vaše najlepšie práce vyhodnotíme
a na celomestských oslavách Dňa
detí 28. mája 2005 v Zámockom
parku odmeníme. Čím? No predsa
Marlenkou. Tie najlepšie celou tortou.
Ceny vám odovzdá ujo Mojmír, ktorý
Marlenku do Pezinka privezie.
Naša adresa: Kultúrne centrum
Pezinok, Holubyho 42, 902 01 Pezinok.
Ingrid Noskovičová

