1. 4. (sobota) na Radničnom námestí – III. ROČNÍK FESTIVALU
KAPUSTNICA 2006 – hlavný organizátor: Milan Bejdák, technická
spolupráca: Kultúrne centrum;
1. 4. (sobota) o 10.00 hod. v Spoločenskej sále – TANEČNÁ
SÚŤAŽ O POHÁR KC – v spolupráci s TC Charizma;
5. 4. (streda) o 10.00 hod. vo
Veľkej sále – VÝCHOVNÝ KONCERT;
7. 4. (piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále – PODUJATIE V KLUBE
MLADÝCH – dnes: DOSKY – divadelné predstavenie CVČ;
7. 4. (piatok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále – BENEFIČNÝ
KONCERT LIONS KLUBU;
9. 4. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA – cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: Gašparko a drak,
účinkuje: Divadlo manželov Stražanovcov ml.;
10. 4. (pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii – VOJKO GAŠPERUT
– GAŠPER (Koper, Slovinsko) –
výtvarné diela maľované ústami;
11. 4. (utorok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – -123 MIN – koncert známej českej kapely s pezinskou predkapelou Karpatskí pastieri;
13. 4. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ –
pokračovanie cyklu prednášok
Viery Černuškovej. Téma: Alternatívne spôsoby liečby, 2. časť;
16. 4. (nedeľa) o 20.00 hod. v
Spoločenskej sále – HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA – hlavný
garant: Dobrovoľný hasičský zbor
Pezinok;
20. 4. (štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále – NOVODOBO SO SHAKESPEAROM – súťaž v prednese v
anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ;
21. – 22. 4. (piatok – sobota) v
Spoločenskej sále – VÍNNE TRHY
PEZINOK 2006 – organizátori:
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Mesto Pezinok a
Kultúrne centrum;
22. 4. (sobota) o 9.00 hod. v Malej
sále – DEŇ NESPRAVODLIVO
STÍHANÝCH – hlavný garant:
Oblastná organizácia KPVS;
23. – 29. 4. – MEDZINÁRODNÉ
ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ MAJSTROVSTVÁ ISF V ORIENTAČNOM BEHU – akcie v Kultúrnom
centre:
24. 4. o 16.00 hod. Otvárací ceremoniál
27. 4. o 18.00 hod. Večer národov
– prezentácia kultúrnych a spo-

ločenských zvyklostí jednotlivých
krajín
28. 4. o 14.30 hod. Záverečný
ceremoniál a o 18.00 Rozlúčkový
banket;
26.4. (streda) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – HONZA NEDVĚD –
koncert známeho českého folkového pesničkára;
27. 4. (štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále – AJ PÁN GOETHE BY MAL
RADOSŤ – súťaž v prednese v
nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ;
27. – 30. 4. (štvrtok – nedeľa) –
AD UNA CORDA – medzinárodný
festival chrámových zborov.

VÝSTAVY:
1. – 7. 4. Výstava s ukážkami
práce pedagógov materských
škôl v Pezinku;
10. – 30. 4. VOJKO GAŠPERUT
– GAŠPER (Koper, Slovinsko) –
výtvarné diela maľované ústami.

1. – 2. Ako sa krotia krokodíly
ČR
4. – 5. Walk the Line
USA
6. – 7 Žiť po svojom
USA
8. – 9. Tiger a sneh
TAL
11. – 12. Mariňák
USA
13. FK: Proti múru
NEM
14. – 16. Syriana
USA
18. Skrotená hora
USA
19. Rafťáci
ČR
20. – 21. Základný inštinkt 2 USA
22. – 23. Firewal
USA
25. Kiss kiss, bang bang
USA
27. FK: Môj miláčik ráže 6,65
DÁN
28. – 30. Doba ľadová 2
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

mecky ale ešte nikdy z vás nevyšlo nemecké slovíčko? Aj vy ste
pred rokmi absolvovali kurz a
všetko ste zabudli? Tak príďte
medzi nás! Zaujímavými metódami a hrami dávno zabudnuté
osviežime a nové naučíme. Pri
šálke čaju v našej čajovni máte
každý utorok o 16.30 hod. možnosť si príjemne posedieť a popritom konverzovať. Vstupné je dobrovoľné.

Milé mamičky, zdá sa vám, že už
ste pridlho na materskej dovolenke a neviete, kam by ste sa vybrali s vašimi detičkami? Tak potom sme tu práve pre vás. Spolu si
vyrobíme krásne veci, zaspievame si, zatancujeme a zahráme sa
hry. Dieťa sa naučí lepšie prispôsobiť kolektívu a vy sa môžete
inšpirovať novými aktivitami. Každý utorok a štvrtok od 10.00 do
12.00 hod. sa na vás tešíme.
Bližšie informácie v CVČ v Zámockom parku, na tel. č.: 033/641
2020 a e-maile: centrumpezinok@zoznam.sk.

Výstavy a podujatia:
Kelti – výstava pripravená v spolupráci s Archeologickým múzeom
SNM približuje pamiatky keltskej
civilizácie na Slovensku. Výstava
potrvá do 15. 5.
60 rokov pezinského basketbalu – výstava potrvá do 15. 4.
Akcie:
19. 4. (streda) o 17.00 hod. – Pezinky – rozprávania o rôznych
dobách a podobách Pezinka. Tentokrát niečo o kultúrnom a spolkovom živote, procesiách...
Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika
Otváracie hodiny: utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod.

JÁN ŠTRBA – RYTIERI V KRAJINE VÍNA – tvorba známeho pezinského fotografa J. Štrbu.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka (14.00 – 17.00 hod.)

V Pezinku sa v týchto dňoch uskutočnilo legátske stretnutie rádu Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu EVIRS, za ú časti 80 odborníkov zo
Slovenska, Rakúska a Maďarska. Na stretnutí prijali jedenás ť nových
členov, štyroch vinárov, ostatní sú podnikatelia z cestovných kancelárií,
právnici, manažéri.
V programe stretnutia bolo medzinárodné sympózium o Rizlingu vlašskom. Prednášali vinárski odborníci z Rakúska, Ma ďarska a zo Slovenska. Všetci priviezli vzorky vín tejto odrody a navzájom ich porovnávali.
Seminár mal za úlohu povzniesť pestovanie Rizlingu vlašského na Slovensku, ktorý sa v súčasnosti pestuje na 19 percentách plôch a má u nás
dobré klimatické podmienky.
Ako nám povedal prokonzul Slovenska EVIRS Ing. František Slezák,
sympóziá budú pokračovať, budúci rok v Maďarsku, potom v Rakúsku.
Súčasťou legátskeho stretnutia bolo otvorenie výstavy fotografií známeho pezinského fotografa Jána Štrbu v Galérii Š. Prokopa pod názvom
Rytieri v krajine vína. Výstava dokumentuje rytierske dianie na Slovensku
vo vinárskej oblasti. O majstrovstve fotografa J. Štrbu pochvalne hovorili
Doc. Ing. Ivan Róth, radca vína EVIRS a Oliver Solga, primátor Pezinka.
(mo)

PRAVIDELNÁ PONUKA:
– Po nemecky s úsmevom, každý utorok od 16.30 hod.;
– Deutsch bei Tee, každý utorok
o 17.30 hod.;
– Posilňovanie, denne od 7.30 do
18.00 hod., vstupné 20 Sk/ hod.;
– Mama, ocko, poď sa hrať, utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00
hod., dobrovoľné vstupné;
– Práca s PC a internetom,
denne od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 20 Sk/hod.;
– Klubovňa pre mládež, v piatok
a sobotu od 18.00 do 22.00 hod.

Aj vy sa učíte v škole po ne-
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