12 / SERVIS/ RÔZNE

(pondelok-utorok) o
8.30, 10.00 a 11.30 hod. vo veľkej
sále - KST Petan;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - pokračovanie cyklu prednášok V. Černuškovej.
;
(piatok) o 17.30 hod. v Salóniku ;
20.9. (pondelok) o 17.00 hod. vernisáž výstavy -

PRÍRODNÉ KINO
1. Choking hazard
ČR
2. - 3. 50x a stále po prvý raz
USA
4. - 5. Na plný plyn
USA
Začiatok predstavení je o 20.45
hodine. Pokladnica je otvorená od
19.45 hodiny.

KINO DOMU KULTÚRY
7. - 8.
9.

Shrek 2
USA
FK: Posledné tango v Paríži
TAL, FRA

11. - 12.

Harry Potter a väzeň z Azkabanu
VB, USA
14. Ľudská škvrna
USA
15. - 16. Kill Bill 1
USA
17. - 19. Kill Bill 2
USA
21. - 22. Hellboy
USA
23. FK: Syn nevesty
ŠPA, ARG
28. - 30. Ja, robot
USA
26. - 27. Hriešny tanec 2
USA
28. - 29. Tú starú treba zabiť! USA
30. Deň po tom
USA
31. - 1. Choking hazard
ČR

- hry, súťaže, zábava, informácie o
krúžkoch;
- prihlasovanie do krúžkov;
- zoznámenie sa s novými vedúcimi;
- stretnutie so starými kamarátmi.

Prihláste sa na krúžok
do Centra voľného času.
- Tanečníček, Pohybovka, Angličtina I, II, Nemčina, Gymnastika,
Výtvarná, Keramika.
- Výtvarná, Keramika, Anglický
jazyk zač., Nemecký jazyk zač.,

Anglický jazyk - pokročilý I, II, Moderná gymnastika - začiatočníci,
pokročilí, Lodný modelár, Lodný
modelár - vetrone, Malý letecký
modelár, Klub modelárov, Základy
výpočtovej techniky, Počítačové
hry, Hra na flaute, Spevácky súbor,
Gitara - začiatočníci, Gitara - pokročilí, Break-dance, Zálesácky,
Šachový, Orientačný beh, Tanečný
aerobic, Textilný dizajn, Mažoretky,
Roztlieskavačky, Moderné tance,
Kurz slovenčiny, Kurz matematiky,
Divadelný, Chovateľský, Kick-box.
Staršia mládež a dospelí:
- Kresba, grafika, Keramika, Základy výpočtovej techniky, Výtvarné dielne, Gitara.
Pravidelné ponuky:
- Dopoludnia pre matky s deťmi,
Internet, Herňa pre deti (piatok od
12.00 do 18.00 hod.), Herňa pre
mládež (piatok po 18.00 hod.), Sobotňajšie dopoludnia na oddelení
techniky (majstrovanie v dielni a
počítače), Foto klub, Posilňovanie,
Aerobic.
Čo je to vzdelávací poukaz?
Keď vstúpil do platnosti nový zákona o financovaní školstva, nastali viaceré zmeny (pozri zákon č.
596/2003 Z.z.). Okrem iného sa
zmenil výpočet rozpočtu školských
zariadení. Zariadenie dostane od
štátu normatívny príspevok vypočítaný na základe počtu žiakov z uplynulého šk. roku. Ostatné finančné
prostriedky zo štátnych zdrojov mu
budú pridelené na základe vzdelávacích poukazov (ďalej len poukaz). Týka sa to Centra voľného
času, Školských klubov a Stredísk
záujmovej činnosti na školách.
Rodič dieťaťa si zvolí jedno z
týchto zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie, ktorému odovzdá poukaz (môže však navštevovať i viacero zariadení). Tým rozhodne, komu štát pridelí finančné
prostriedky zodpovedajúce jednému poukazu.
Poukaz teda nenahrádza poplatok za krúžok, ale predstavuje
príspevok štátu na záujmovú činnosť pre jeho dieťa. Štát tak chce
podporiť tie zariadenia, ktorých
služby rodič uprednostní.

denia. Výstava potrvá do 12.9. vo
výstavných priestoroch múzea.
- Medzinárodný salón vinohradníckych a vinárskych múzeí, III.
ročník. Výstava, na ktorej sa tradične prezentujú múzeá z iných
oblastí a štátov, tentokrát na tému:
Stolovanie a víno. Vernisáž výstavy je 24.9. o 16.00 hod. Výstava
potrvá do 22.11. vo výstavných
priestoroch múzea.
Podujatia:
V rámci pravidelného cyklu Ako
to robili naše babky - kurz varenia
tradičných jedál v kuchyni múzea
8.9. o 16.00 hod. - Obradové jedlá.
Malokarpatské múzeum je otvorené: utorok - piatok 9.00 - 12.00

Výstava PÁLENÁ KRÁSA, Tehly
a tehliarske značky. Výstava potrvá
do 10.9. 2004.
BALI - OSTROV BOHOV - výstava
fotografií Lenky Turiničovej a Roberta Janala potrvá do 15.9. 2004.
SVETY V MALOM - výstava modelov a československého komiksu.
Vernisáž je 23.9. (štvrtok) o 19.00
hod.
Stále expozície:
- Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika

Pred siedmimi rokmi dotĺklo srdce
známeho rozhlasového redaktora a
humoristu, 55-ročného Vladimíra
Nosáľa. Jeho populárne, zábavné
relácie si iste pamätajú mnohí poslucháči Slovenského rozhlasu. Autorsky sa podieľal na scenároch vystúpení ľudového rozprávača Milana
Mlsnu, alias strýca Marcina z Pezinka, Pezinčania ho poznali ako tvorcu
mnohých zábavných a spoločenských programov, ktoré pripravoval
pri rôznych príležitostiach v našom
meste.

V. Nosáľ je autorom štyroch kníh.
V piatok 6. augusta sa konala v
Mestskej vínotéke prezentácia
knihy Humoresky Vladimíra Nosáľa, ktorej zostavovateľom je brat
Jozef Nosáľ. Krstnými otcami zaujímavej knižky sa stali herec Ivan Krivosudský a bývalý kolega V. Nosáľa
zo Slovenského rozhlasu Pavol
Hudík. Na prezentácii knižky sa zúčastnil primátor mesta Oliver Solga,
manželka V. Nosáľa Jarka, desiatky
priateľov, známych a bývalých spolupracovníkov.
(mo)

a 13.00 - 17.00, sobota 9.00 15.00, nedeľa 13.00 - 17.00.

Stále expozície:
- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva
pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objednávke degustácie v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
033/641 3347).
Výstavy:
- Oliver Solga - Definície humoru. Samostatná výstava kresieb,
grafík a známkovej tvorby autora
pri príležitosti jeho 50. výročia naro-
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