16 / SERVIS/ RÔZNE

1.4. (piatok) o 19.00 hod. v Spoločenskej sále) - BENEFIČNÝ
KONCERT LION´S CLUBU - účinkujú hudobné skupiny Arion a Bukasový masív;
8.4. (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále - KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ;
9.4. (sobota) o 9.00 hod. - DEŇ
NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH PROCESY S KAPUCÍNMI - skupina pátra Rudolfa Reinera. Program: 9.00 hod. - Svätá omša v
Kapucínskom kostole, 10.30 hod. Seminár v malej sále KC, prednáša
páter Metod. Hlavný garant: Oblastná organizácia KPVS;
9.4. (sobota) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále - KARPATY FEST II. ročník koncertu spriaznených
kapiel. Účinkujú: Karpatskí pastieri, Feelme, Ska pra šupina, Second
hand. spolupráci s Občianskou
iniciatívou DEJA VUE;
10.4. (nedeľa) o 18.00 hod. v Malej sále - MILAN GRGIČ: PREBUĎ
SA KATARÍNA - divadelná komédia v podaní Slovenského divadla
VHV zo Starej Pazovy;
14.4. (štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále - NOVODOBO SO SHAKESPEAROM - súťaž v prednese v
anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ;
15. - 16.4. (piatok - sobota) v Spoločenskej sále - VÍNNE TRHY PEZINOK 2005. Organizátori: Združenie pezinských vinohradníkov a
vinárov, Mesto Pezinok a Kultúrne
centrum;
17.4. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - AHOJ ROZPRÁVKA pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Dnes: Divadlo
MAŠKRTA z Košíc - Pavilón snov a
výmyslov;
21.4. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - HOVORY O ZDRAVÍ - cyklus prednášok V. Černuškovej. Téma: Čo musíme vedieť o sebe, aby
sme boli zdraví - III. časť;
28.4. (štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále - AJ PÁN GOETHE BY MAL
RADOSŤ - súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ;
29.4. (piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále - RODINNÝ KONCERT ZUŠ;
29.4. (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále - HRAJTE NÁM MUZIKY VESELÉ - krajská súťaž malých dychových kapiel spojená s
veselicou. Hlavný garant: Malokarpatské osvetové stredisko;
30.4. (sobota) o 8.00 hod. v Spoločenskej sále - OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI.

VÝSTAVY:
21.3. - 11.4. ŠKOLA, ZÁKLAD
ŽIVOTA;
12.4. - 24.4. VÍNNE ETIKETY -

výstava k 10. ročníku Vínnych trhov Pezinok 2005;
25.4. - 12.5. IVETA SKUPINOVÁ
A MARIÁN VAŠTAG - OLEJOMAĽBY - príroda, poľovnícke námety, náboženská tématika, dobové výjavy.

KINO DOMU KULTÚRY
1. - 3.

7.4. (štvrtok) - v rámci cyklu Vychádzky po pamätihodnostiach ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM VO
FARSKOM KOSTOLE - prehliadka
kostola s výkladom Mgr. Tomáša
Krampla, vedúceho archeologického výskumu. Zraz je o 16.00 hod.
pred farským kostolom.
Otváracie hodiny: utorok - piatok
10.00 - 12.30 hod., 13.30 - 18.00
hod., sobota 10.00 - 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

Jeho foter, to je lotor

USA
Na dotyk
USA
Bokovka
USA
Roboti (17.00 a 19.00 hod.)
USA
12. - 13. Million dollar baby USA
14. - 15. Milenci a vrazi
ČR
16. - 17. Hra na schovávačku
USA
19. - 20. Agenti 00
FRA
21. FK: Žiadostivé telá FRA
22. - 24. Constantine
USA
23. - 24. Hrdinovia z ríše Gaja
USA
(17.00 hod.)
26. - 27. Príliš dlhé zásnuby FRA
28. FK: Exil
FRA
29. - 1. Hitch: Liek pre moderného
muža
USA
Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
5. - 6.
7. - 8.
9. - 10.

Mama, ocko, poď sa hrať... hravé predpoludnia každý utorok a
štvrtok 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, prípadne práce na počítači či PC hier.
Každý týždeň: pondelok v čase od
13.00 - 16.00 hod., streda a piatok
v čase od 10.00 - 12.00 hod. a
13.00 - 17.00 hod., utorok a štvrtok
v čase od 10.00 - 12.00 hod. a
13.00 - 16.00 hod. v Dome techniky
na Mladoboleslavskej 9 (oproti
ZUŠ). Poplatok za internet: 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. Informácie: tel. 033/641 2020, cvcpezinok@nextra.sk.

Výstava:
KILOMETRE ZA HODINU - výstava motocyklových veteránov. Výstava potrvá do 15.4. 2005.
Stála expozícia:
Jozef Franko - Sakrálna plastika

Stále expozície:
- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objednávke degustácie vín v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
641 3347).
Výstavy:
Z okna, do okna - výstava prác
žiakov výtvarného odboru ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Výstava potrvá do 15.5. 2005 vo výstavných
priestoroch múzea.
Ako chutí samovíno... - recesistická výstava o pôsobení velikána
svetovej vedy Jára Cimmermana v
Pezinku na začiatku 20. storočia.
Otvorenie výstavy 1.4. o 14.00 hod.

Na podnet primátora mesta sa 2.
marca uskutočnilo stretnutie so
zástupcami všetkých ôsmich pezinských lekární. Hlavnou témou
bola požiadavka občanov na nepretržitú - dvadsaťštyrihodinovú
prevádzku aspoň jednej lekárne v
meste. Predstavitelia lekární vysvetlili, že to v súčasnosti, vzhľadom na personálne a odborné problémy, nie je možné. Upozornili tiež
na ekonomickú neúnosnosť takejto
služby i na to, že v Pezinku je za-

v priestoroch múzea. Výstava potrvá do 1.6. 2005.
Akcie a podujatia:
Prvoaprílová performancia - pri
príležitosti otvorenia výstavy Ako
chutí samovíno... s bohatým programom (divadlo, slávnostné reči,
ukážka vybraných vynálezov). Podujatie sa uskutoční 1.4. o 14.00
hod. v priestoroch múzea.
Otváranie archívu - riadená degustácia vín z archívu múzea. Degustátor: Ľubomír Janečka, vstupné 80 Sk. Uskutoční sa 1.4. o 17.00
hod. v pivničných priestoroch
múzea.
Karol Pekník (1900 - 1944) - prednáška k 105. výročiu narodenia
brigádneho generála, účastníka
SNP. Lektor: Mgr. Martin Hrubala.
Prednáška sa uskutoční 21.4. o
16.00 hod. v priestoroch múzea.
Otváracie hodiny: utorok - piatok
8.30 - 12.00 hod., 13.00 - 16.30
hod., sobota 9.00 - 15.00 hod. nedeľa 13.00 - 17.00 hod. V pondelok
je zatvorené.

Emaily a sochy - výstava prác Jaroslavy a Jozefa Hoborovcov, potrvá do 17.4. 2005.
Galéria sídli na Potočnej ul. 5 a je
otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 - 17.00 hod.

bezpečená služba denne od 7.00
do 18.00 hod. v niekoľkých lekárňach a denne (i vo sviatok) do
21.00 hod. v Hypernove na
Šenkvickej ceste. Každá lekáreň
má v čase mimo prevádzky tiež
informáciu na dverách, ktorá lekáreň má službu v sobotu alebo v nedeľu. Lekárnici však nevylúčili, že v
budúcnosti možno, pod vplyvom
vzrastajúcej konkurencie, nad rozšírením ponuky začnú v lekárňach
uvažovať.
(MsÚ)

V utorok 8. februára sa uskutočnilo v Klube dôchodcov na Sládkovičovej
ulici Fašiangové posedenie v maskách. O dobrú zábavu sa postarali
vlastní muzikanti a spevokol. Výborná nálada potvrdila, že ani vek nie je na
prekážku, aby sa ľudia dobre zabávali. Príďte aj vy medzi nás.
(EK)
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