ločenskej sále – -123 MINÚT –
koncert známej českej kapely.
3. 3. (piatok) o 17.00 hod. v Malej
sále – PINOCCHIO – detský muzikál v podaní ZUŠ Vráble;
4. 3. (sobota) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – KONTRAFAKT –
HIP HOP KONCERT – predkapela: 3ko2jitý. V spolupráci: Agentúra Dodo Tarkay Production,
Agentúra Hodokvas a KC Pezinok;
11. 3. (sobota) o 8.00 hod. v Spoločenskej sále – OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI ;
13. 3. (utorok) o 19.00 hod. v Malej sále – ÚVOD DO BUDHIZMU –
prednáška spojená s krátkou meditáciou;
15. 3. (streda) o 9.00 hod. vo
Veľkej sále – NAJMENŠÍ FESTIVAL – festival detí materských
škôl;
16. 3. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku – HOVORY O ZDRAVÍ –
pokračovanie cyklu prednášok
Viery Černuškovej. Téma: Alternatívne spôsoby liečby, I. časť;
17. 3. (piatok) o 19.00 hod. v Malej sále – KONCERT V KLUBE
MLADÝCH;
19. 3. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA – cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: Baví vás Kuk a
Cuk, účinkuje: Hudební divadlo
pro děti z Brna;
21. 3. (utorok) o 14.00 hod. v Spoločenskej sále – JEDNOTA DÔCHODCOV – výročná členská
schôdza;
24. 3. (piatok) o 17.00 hod. v Spoločenskej sále – KRÁĽOVNÁ
VÍNA – galaprogram súťažnej
prehliadkay o naj dievča Malokarpatského regiónu. Hlavný garant:
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov;
25. 3. (sobota) o 19.00 hod. v Malej sále – BLUE VELVET NIGHT –
účinkujú: Acoustic colours (SR),
Monogram (ČR), Meantime (SR).
V spolupráci s Velvet music agency;
30.3. (štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – CAVEMAN – divadelné predstavenie s Miroslavom
Nogom pri príležitosti Dňa učiteľov. Pre verejnosť nepredajné;
31.3. (piatok) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále – KONCERT ZUŠ
E. SUCHOŇA.

VÝSTAVY:
1. 3. – 12. 3. Martin Črep – Fragmented Italy, výstava fotografií.

PRIPRAVUJEME:
11.4. (utorok) o 20.00 hod. v Spo-

1. Mníchov
USA
2.. FK: Utópia, najviac ľudí
žije v Číne
NÓR
3. História násilia
USA
4. – 5. Krajina mŕtvych
USA, KAN, FRA
7. – 8. Harry Potter a ohniváčaša
VB, USA
9. FK: Zabijem Nixona
USA, MEX
11. Narnia: Lev, šatník a čarodejnica
USA
10. – 12. Vykoľajení
USA
14. – 15. Sklapni a zastreľ ma
VB, ČR
16. FK: Eros
USA, TAL,
ČÍNA, FRA, LUX, VB
17. – 19. Hovorí sa...
USA
21. FK: Šílení
ČR
22. Kuriér 2
FRA, USA
23. – 24. Ružový panter
USA
25. – 26. Karcoolka
USA
25. – 26. Doblba!
ČR
28. – 29. Panic je nanič
ČR
31. Distrikt!
MAĎ
Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:
– Deutsch bei Tee, každý utorok
o 17.30 hod.;
– TAO – cvičenie pre ženy, každú stredu od 18.00 do 19.00 hod.,
jednorazové vstupné 20 Sk;
– 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., dobrovoľné vstupné;
– Práca s PC, internetom, PC
hry, 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.

Aj vy sa učíte v škole po nemecky ale ešte nikdy z vás nevyšlo nemecké slovíčko? Aj vy ste
pred rokmi absolvovali kurz a
všetko ste zabudli? Tak príďte
medzi nás! Zaujímavými metódami a hrami dávno zabudnuté
osviežime a nové naučíme. Pri
šálke čaju v našej čajovni máte
každý utorok od 21. februára o
16.30 hod. možnosť si príjemne
posedieť a popritom konverzovať.

Zima sa stále nekončí a vy rozmýšľate, ako vyplniť chladné večery? Naučte sa spolu s nami šiť!
Vlastnoručne vyrobená letná
sukňa či taška vás v týchto mrazivých dňoch určite nielen potešia
ale aj rozohrejú. V príjemnej atmosfére v Zámockom parku sa počas
troch mesiacov môžete naučiť
jednoduchým strihom i šitiu na
elektrickom stroji. Prvé stretnutie
nádejných krajčírov a krajčírok
bude v stredu 1. marca o 17.00
hod. v budove Centra voľného
času. Cena za 3-mesačný kurz je
800 Sk.

vyrobíme krásne veci, zaspievame si, zatancujeme a zahráme sa
hry. Dieťa sa naučí lepšie sa
prispôsobiť kolektívu a vy sa
môžete inšpirovať novými aktivitami. Tešíme sa na stretnutia s
vami a s vašimi najdrahšími. Veríme, že budeme príjemným spestrením voľného času a výrobky,
ktoré si odnesiete vám budú pripomínať chvíle strávené v našom
centre.

How are you? Že nerozumiete?
Tak prosím prijmite pozvanie na
kurz angličtiny, po ktorom vám
budú tieto frázy hračkou. Naučíme
vás nielen rozprávať ale odbúrame u vás i strach z konverzácie v
cudzej reči. Úvodné stretnutie všetkých učeniachtivých bude vo štvrtok 2. marca v budove Centra
voľného času. Cena za 3-mesačný kurz je 800 Sk.

Výstavy a podujatia:
3. 3. o 18.00 hod. (piatok) – otvorenie výstavy 60 rokov pezinského basketbalu.
Kelti – výstava pripravená v spolupráci s Archeologickým múzeom
SNM približuje pamiatky keltskej
civilizácie na Slovensku. Výstava
potrvá do 15. 5.
Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika
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.

Každý utorok a štvrtok o 10.00 –
12.00 hod. v Centre voľného času
sa konajú stretnutia pre mamičky
a ich detičky.
Milé mamičky, zdá sa vám, že už
ste pridlho na materskej dovolenke a neviete, kam by ste sa vybrali s vašimi detičkami? Tak potom sme tu práve pre vás. Spolu si

JÁN ŠTRBA – RYTIERI V KRAJINE VÍNA – tvorba známeho pezinského fotografa J. Štrbu. Vernisáž výstavy bude 17. marca 2006
o 17.00 hod.
Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka (14.00 – 17.00 hod.)

V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure, Prostredná
29, sa uskutoční v dňoch 24. 2. – 13. 4. 2006 výstava rozbitých gramoplatní.
Základom výstavy je zbierka Petra Pavča, datujúca prvé exponáty z
roku 1907 až do polovice päťdesiatych rokov. Okrem platní budú vystavené aj predmety, ktoré s nimi úzko súviseli (gramofóny, ihly, noty a iné).
Výstava bude interaktívna, návštevníci si budú môcť sami púšťať platne
(mm)
na starom gramofóne.

Podľa podnikateľskej aliancie Slovenska sa u nás podniká najlepšie v
Bratislave. Výsledkom analýzy, ktorá hodnotila ekonomickú aktivitu, infraštruktúru, ľudské zdroje a kvalitu verejnej správy v regiónoch, je
rebríček okresov podľa indexu regionálneho podnikateľského prostredia. Náš okres a mesto, ktoré je najvýznamnejším činiteľom ekonomiky
okresu, sa umiestnili na 8. mieste. Pred nami je päť bratislavských okresov a Malacky a Senec. V porovnaní s dvoma poslednými však u nás nie
sú žiadne veľké priemyselné parky ani logistické centrá. O to viac je naše
umiestnenie potešiteľné a záväzujúce do budúcnosti.
(r)
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