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Snímka (mo)

(nedeľa) o 17.30 hod. v Zámockom parku - koncert
pe-zinskej dychovej kapely;
(sobota) od 10.00 - 17.30 hod.
na parkovisku pred Amfiteátrom writeri, basketbalový turnaj, hudobné
skupiny a DJ. V spolupráci s firmou
Plus design - Tomáš Volek a Daniel
Minda;
(nedeľa) o 17.30 hod. v Zámockom parku blues-rock-jazz (spev - Tomáš Ferenč ák, gitara - Juraj Mojžišík, kláve-sy
- Peter Mojžišík, bassgitara - Vladimír Sý kora, bicie - Tomáš Harman,
Maťo Jentner + gitara - Igor Hiánik);
(sobota) o 19.00 hod. v Amfiteátri - na pamiatku Koncertu mladosti - 25 rokov po. V spolupráci s agentú rou Rockplus a Rock
FM Rádiom;

Pesnič kárka Sui VESAN sa
predstaví Pezinč anom v rámci
samostatného koncertu na Kultú rnom lete 21. jú la (o 17.30 hod.
pred Zámkom). Návštevníkov
iste upú ta aj hrou na netradič ný ch hudobný ch nástrojoch.

17. - 18.8. v Dome kultú ry PEZINSKÝ PERMONÍK - VIII. malokarpatská vý stava a burza minerálov,
fosíliía drahý ch kameňov spojená
s III. poulič ný m ryžovaním zlata;
25.8. (nedeľa) o 14.00 hod. na
Nádvorí zámku - DYCHOVKY V
PREŠ I - II. roč ník medzinárodého
sú ť ažné- ho festivalu malý ch dychový ch hudieb.

V nedeľu 11. augusta sa uskutoč nív Doľanoch 17. roč ník turistického pochodu Turistika pre vš etkých. Organizátori pripravili trasy
na 40, 20 a 10 kilometrov. Š tart je
v č ase od 6.00 do 10.00 hod. pri
základnej škole, cieľ pri kameňolome do 18. hod.
P. Š oula

Pezinč anka Jana Mezeiová,
juniorská majsterka Eur ópy v
športovej streľbe v disciplíne trap,
sa u mies tn ila na j ú lov ý ch
majstrovstvách sveta vo fínskom
Lahti na 14. mieste. Jej reprezentač ná kolegyňa Zuzana Š tefeč eková vybojovala bronz.
(mo)

PROGRAM PRÍRODNÉ HO
KINA PEZINOK
1.-2. Wasabi
FRA, JAP
3. - 5. Muži v č iernom II. USA
6. - 7. Pán prsteňov: Spoloč enstvo prsteňa
USA, VB
8. - 9. Ťažko zamilovaný USA
10. - 11. Nevesta cez internet
USA, VB
12. Mú mia
USA
13. Mú mia sa vracia USA
14. Kondomédia
FRA
15. - 16. Spider - man
USA
18. Vážka
USA
19. - 20. Ako na vec
USA
21. Putovanie vtákov
FRA, NEM, Š PA
22. Stred sveta
USA
23. - 25. Bad combany
USA
26. - 27. Star wars: Epizóda II. Klonovaníú toč ia
USA
28. - 29. Miliónový závod
USA
30. - 1. Scooby doo
USA
Zač iatok predstavení je o 20.45
hodine. Pokladnica je otvorená
hodinu pred zač iatkom predstavenia. Premietame za každého
poč asia. ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ !

Pezinskí džudisti sa zú č astnili na
medzinárodnom turnaji juniorov a
mužov v rakú skom Zeltvegu. Mimoriadnym prekvapením bolo víťazstvo
Karola Alföldyho vo váhovej kategórii
do 60 kilogramov.
Karol prekonal pred štyrmi rokmi
veľmi vážnu chorobu a s jeho návratom na tatami sa už ani nerátalo. No
osud a sila vô le chceli, aby sa vrátil. V
Rakú sku podal vynikajú ci vý kon, všetký ch svojich sú perov zdolal pred č asový m limitom na ipon.
(jt)
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