12 / SERVIS/ RÔZNE

(piatok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále ;

(sobota) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále ;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále cyklus rozprávok s detskou súťažou.
Mravoučné príbehy tetky Betky.
Divadlo NELINE
- P. Dušová;
(piatok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále ;
(nedeľa) o 15.30 hod. v Spoločenskej sále - karneval s maskami,
programom, hrami a súťažami. V
spolupráci s CVČ.

KINO DOMU KULTÚRY
4. Mobil
5. - 6.. Monštrum

USA
USA

Dňa 20. novembra sa v Bratislave
konala súťaž Slovak Open v kickboxe. Pezinskí karatisti dosiahli
nasledovné umiestnenia: 2. miesto Alexandra Horáková (ženy, -55
kg, light contact) a Svatava Špániková (ženy, -65 kg, light contact), 3.
miesto Marek Mistrík (muži, -85
kg, light contact).
Ďalšou súťažou, na ktorej sa zúčastnili pezinskí karatisti bol Európsky pohár v karate v Siófoku dňa
27. novembra. Dosiahli tieto
umiestnenia: 1. miesto Zuzana
Gregušová (juniorky, -51 kg, do 18
rokov), 3. miesto Martina Poizlová (staršie žiačky, -45 kg, do 15
rokov) a Natália Pravdová (staršie
žiačky, +45 kg, do 15 rokov).
(zt)

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila v
stredu 8. decembra v bratislavskom Dome športu najúspešnejších akademických športovcov za
rok 2004 ako aj ich trénerov. Medzi
štrnástkou ocenených športovcovboli aj traja pezinskí orientační bežci, momentálne pôsobiaci vo farbách Kobry Bratislava - Ondrej
Piják, Martin Piják a Lukáš Barták.
(pr)

Polárny expres
USA
Zlodeji pamätí
USA
FK: Kukuška
RUS
Český sen
ČR
Kráčajúca skala
USA
Dannyho dvanástka USA
Sexbomba odvedľa
USA
21. - 23. Posádka 49
USA
25. - 26. Vyháňač diabla: Počiatok
USA
27.. FK: Vzbura vo väznici Carandiru
BRA
28. - 30. Protivné baby
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Organizuje Kultúrne centrum v spolupráci s Centrom voľného času;
Mama, ocko, poď sa hrať... hravé dopoludnia každú stredu a
piatok od 10.00 - 12.00 hod., kde
okrem hier i tvorivých dielní majú
deti možnosť prvého kontaktu s
kolektívom a zároveň i rodičia
priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností.
Internet - s možnosťou tlače,
práce na počítači či PC hier. Každý
týždeň od pondelka do piatka, v
čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.00
- 17.00 hod. v Dome techniky na
Mladoboleslavskej ul. (oproti
ZUŠ). Poplatok za internet je 20
Sk/hod.;
Deň otvorených dverí v Dome
techniky - počítačové hry, internet,
modelárska dielňa. Každý párny
týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00
hod. Poplatok: 20 Sk/deň.

10.1. (pondelok) o 17.00 hod. v
CVČ - DIEŤA A REČ - diskusia s
logopédom. Stretnutie určené pre
rodičov, ktorí sa môžu dozvedieť
praktické rady nielen o rečovom
vývine dieťaťa;
30.1. (nedeľa) o 15.30 hod. v Kultúrnom centre - DETSKÝ KARNEVAL - zábava pre deti v maskách.

Stále expozície:
- Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
VETERÁNI - výstava motocyklových veteránov. Vernisáž: 21.1.
2005 o 19.00 hod.
Otváracie hodiny: utorok-piatok
10.00 - 12.30 hod., 13.30 - 18.00
hod., sobota: 10.00 - 16.00 hod.

7. - 9.
11. - 12..
13.
14.
15. - 16.
18.
19. - 20.

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, e-mail: muzeumpezinok@nextra.sk).
Výstava:
MÁRIA HANÚSKOVÁ - Figurálne plastiky. Výstava pri príležitosti
životného jubilea keramikárky. Kurátorka: PhDr. Danka Kopálová.
Výstava potrvá do 31.1. 2005.
Návštevné hodiny: utorok - piatok
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sobota
9.00 - 15.00.

Pokračovanie z 10. strany

Obdobie

1 deň
Doobeda (do 12.30 hod.)
Poobede (od 11.30 hod.)
2 hodiny
Bodový lístok (150 bodov)
- odpočítavané body na vlekoch
VL 500
H 60
EPV
VL 1000
POMAP
Večerné lyžovanie (17.00 - 21.00)
Večerné lyžovanie (19.00 - 21.00)
Jedna jazda - vlek

23.12. - 9.1. 2005 10.1. - 31.3. 2005
Dospelí/ deti
Dospelí/ deti
480/ 300 Sk
300/ 210 Sk
370/ 250 Sk
280/ 180 Sk
200/ 150 Sk

450/ 280 Sk
280/200 Sk
350/ 230 Sk
260/ 170 Sk
200/ 150 Sk

15/ 15
15/ 15
10/ 10
20/ 20
10/ 10
370/270 Sk
270/180 Sk
50/ 50 Sk

15/ 15
15/15
10/10
20/20
10/10
350/250 Sk
250/170 Sk
50/50 Sk

Detský lanový vlek je určený pre deti do 8 rokov a je zdarma. Na
večerné lyžovanie platí len zvláštny lístok. Detské lístky platia pre deti
narodené po 1.1. 1992, kontrola kartou poistenca. Detský tarif platí aj pre
seniorov od 65 rokov. Lístok je neprenosný na inú osobu. Jazdné sa
nevracia späť pri odobraní jazdnej karty pri jej zneužití. Prevádzkovateľ
si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka. Bodové lístky platia aj
v stredisku Zochova Chata.

Slovenský strelecký zväz vyhodnotil 1. decembra v bratislavskom hoteli
Kyjev najúspešnejších slovenských strelcov za rok 2004. Medzi deviatkou ocenených bola opäť, rovnako ako v roku 2002, aj Pezinčanka Jana
Mezeiová. Najväčším tohtoročným úspechom mladej strelkyne bolo 2.
miesto na ME v Nikózii, ktoré získala v disciplíne trap junioriek.
(pr)

Má pritom k dispozícii len jeden motocykel, ideálne je mať aspoň dva.
Najviac financií ide z rodinného rozpočtu, keď však otec vidí ako sa
jeho syn snaží, koľko času a úsilia
dáva do tréningu aj do pretekov,
bolo by mu ľúto nedať peniaze. Najmä keď vidí, že mladého Jarka to
baví a je aj úspešný. Jeho športovaním žije celá rodina, aj mama, či
sestry, každý pomáha ako sa len
dá. Náklady mu pomáha pokryť aj
zopár drobných sponzorov, určite
by však rád privítal aj ďalších.
V roku 2005 chce opäť jazdiť čo
najviac ťažkých pretekov a samozrejme chce byť aj čo najviac
úspešný. Najdôležitejším bude
preňho seriál majstrovstiev Európy,
z ktorého jedny preteky budú aj na
Slovensku. Chce jazdiť aj slovenský
šampionát juniorov i v kategórii
open, teda bez rozdielu veku. Predsavzatia mladého jazdca i jeho otca,
ktorý je zároveň aj jeho trénerom, sú
vysoké. V rámci medzinárodných
majstrovstiev Slovenska, kde sa
neustále zvyšuje konkurencia by
chcel jazdiť do 5. miesta, v európskom šampionáte by sa chcel
umiestňovať do 15. miesta, ktoré je
bodované.
Čaká ho teda ďalšia náročná sezóna, pretekársky i finančne, keďže
najmä výjazdy na seriál ME sú
veľmi náročné. Jarko aj jeho najbližší veria, že opäť bude úspešná.
(pr)
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