4. 6. (nedeľa) v Spoločenskej
sále – MEMORIÁL R. RÉTIHO –
nultý ročník šachového turnaja;
11. 6. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – TANEČNÉ POPOLUDNIE ZUŠ E. SUCHOŇA – záverečné vystúpenie tanečného
odboru;
15. 6. (štvrtok) o 19.00 hod. v Malej sále – J. B. MOLIÉRE – MIZANTROPIÁDA – divadelná komédia v podaní absolventov a študentov VŠMU Bratislava a AU Banská Bystrica;
16. 6. (piatok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – CHIKI LIKI TU-A
a FEELME – koncert rockových
skupín;
18. 6. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA – pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou;
22. – 24. 6. (štvrtok – sobota) –
CIBULÁK – XVIII. ročník medzinárodného divadelného festivalu.
Hlavný garant: OZ P.R.D. v spolupráci s Mestom Pezinok a Kultúrnym centrom. Presný program
bude uvedený na osobitných plagátoch:
25. 6. (nedeľa) o 15.00 hod. vo
Veľkej sále – HARMÓNIA – vystúpenie Detského sláčikového orchestra z Bratislavy, po koncerte
sa uskutoční vyhodnotenie celoročnej súťaže Ahoj rozprávka;
29. 6. (štvrtok) v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ – cyklus prednášok V. Černuškovej. Téma: Alternatívne spôsoby liečby, 4. časť.

VÝSTAVY:
1. – 16. 6. Práce detí výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa v
Pezinku;
19. 6. – 17. 7. AMFO A DIAFOTO
– práce víťazov krajskej súťaže
prehliadky neprofesionálnej tvorby fotografov. Hlavný garant:
MOS.

1. Mission Impossible 3
USA
2. – 3. Da Vinciho kód
USA
4

Da Vinciho kód

USA

6. – 7. Spojenec
USA
8. FK: Mŕtva nevesta T. Burtona
VB
9. Univerzálna upratovačka
VB
10. Karcoolka
USA
10. – 11. Univerzálna upratovačka
VB
13. – 14. Dôkaz
USA
15. FK: Rok diabla
ČR

16. – 18. X-Men: Posledný vzdor
USA
20. – 21. Ideál
USA
25. Doba ľadová 2
USA
(o 18.00 a 20.00 hod.)

27. – 28. Antarctica
USA
29. – 30. Rafťáci
ČR
Pre rekonštrukciu prírodného
kina premietame v kine Domu kultúry o 20.00 hod.!

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.;
– 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.

Letný tábor – Remeselníci
Zober spacák do ruksaka a staň sa
na týždeň remeselníkom! Vyskúšaj
si, aké to je maľovať na sklo, batikovať či tkať. V pokoji bez rodičov v
neďalekej Marianke spoznáš nových
priateľov, zasúťažíš si a zahráš si
nočnú hru. Je to pobytový tábor, od
3. 7. do 8. 7. pre deti vo veku 9 až 15
rokov. Cena: 1600 Sk.
Počas Keramických trhov sa môžete aj vy presvedčiť, že vyrobiť si
niečo z hliny nie je ťažké a že točenie
na keramickom kruhu môže byť
veľmi zábavné. Príďte na Potočnú
ulicu v piatok 9. 6. od 14.00 do 20.00,
v sobotu 10. 6. od 10.00 do 20.00 a v
nedeľu 11. 6. od 10.00 do 18.00 hod.
Budú na vás čakať lektori z Epicentra, ktorí vám poradia a pomôžu.

Sovy – symboly vzdelania a
múdrosti – výstava predstavujúca pozoruhodnú zberate ľskú
kolekciu. Vernisáž výstavy je 23.
6. o 18.00 hod.
Pezinky – rozprávania o rôznych
dobách a podobách Pezinka, tentokrát o trampingu a skautingu.
Dátum: 21. 6. o 17.00 hod.

Otváracie hodiny: utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod.

Galéria Štefana Prokopa opäť
ponúka výstavu kvalitnej umeleckej tvorby. Počas jedného
mesiaca sa tu prezentuje známy
slovenský sochár Alexander
Ilečko a jeho syn Marek, ktorý
sa venuje maľbe. Určite vám
stojí za to, pozrieť si nevšedné
umelecké diela. Výstava potrvá
do 11. júna.

l 22. júna sa v Slovenskom inštitúte vo Viedni uskutoční otvorenie
výstavy fotografií Jána Štrbu a
prezentácia Pezinka. Súčasťou
podujatia bude i predstavenie pezinských vinárov spojené s degustáciou našich vín.
l Sovy – symbol múdrosti a vzdelania, takýto názov nesie prezentácia neopakovateľnej zbierky
Zdenky Kukanovej v Mestskom
múzeu v Pezinku. Zbierka sov,
ktorá iste nemá obdobu vo svete,
zavíta do nášho mesta po precestovaní svetových metropol rovno z
Viedne. Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. júna o 18. hodine.

Pri príležitosti 2. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie sa v
nedeľu 23. apríla v rímskokatolíckom Kostole rádu Kapucínov v Pezinku uskutočnil slávnostný koncert. Vystúpili na ňom
bratislavsko-pezinský komorný
súbor Prešporok a spevácky zbor
Nonetvocal Bratislava. Na podujatí odzneli známe diela J. S. Bacha, G. Verdiho, W. A. Mozarta, B.
Smetanu, A. Dvořáka, P. Mascagniho a ďalších. Koordinátorom
tohto projektu bol Pezinčan, člen
zboru opery Slovenského národného divadla Peter Sýkora. (EL)

14.00 – slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti predsedu
BSK Vladimíra Bajana a primátora
Mesta Pezinka Olivera Solgu;
14.00 – Brasskvintet, slávnostné
fanfáry;
14.00 – začiatok súťažnej výstavy
Misa na ovocie;
14.00 – 20.00 – detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;
15.00 – 18.00 – ľudová hudba Mladosť Šenkvice;
21.00 – ukončenie prvého dňa
trhov.

9.00 – začiatok predaja;
9.30 – pokračovanie súťažnej výstavy Misa na ovocie;
10.00 – 13.00 – vystúpenie Dychovej hudby Vištučanka;
10.00 – pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov v točení veľkej
keramickej nádoby;
10.00 – 20.00 – detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;
15.00 – 18.00 – Hradné slávnosti
Pezinského panstva;
20.00 – ukončenie predaja;
21.00 – Juniáles na Radničnom
námestí v Pezinku, hudba: En
Avant.

10.00 – začiatok predaja;
10.00 – pokračovanie pokusu o
zápis do Slovenskej knihy rekordov;
10.00 – 12.00 – PHONY DJ a
jeho šelakové platne, slovenské
evergreeny;
10.00 – 18.00 – detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;
10.00 – 14.00 – vyhliadkové lety
balónom firmy BRAMAC;
13.00 – 16.00 – New Gallop, bluegrass;
15.00 – vyhlásenie výsledkov
súťažnej výstavy Misa na ovocie;
18.00 – oficiálne ukončenie Keramických trhov Pezinok 2006.

9. – 11. 6. 2006 Jozef Sušienka –
KERAMIKA, výstava na Radničnom námestí.

Malokarpatské múzeum v Pezinku,
Bratislavský samosprávny kraj,
Mesto Pezinok, Cech slovenských
keramikárov, SOU M. R. Štefánika
Pezinok, Centrum voľného času
Pezinok.
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