Po Dobrodružnom lete EPIcentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku znovu ožíva. Tradične prichádza so svojou netradičnou ponukou trávenia voľného
času pre deti, mládež a aj dospelých. Krúžky a kurzy sa podobne
ako po minulé roky nesú v duchu
osobného rozvoja, radosti a priateľstva. Ak teda patríte medzi tých,
ktorí sa radi naučia novým zručnostiam alebo jazykom príďte si vybrať
zo širokej ponuky. Čakajú na vás
kurzy zamerané na textilný dizajn,

šperky či klasické remeslá. Môžete
sa naučiť čarovať s papierom alebo
loptou. Postavu si môžete zlepšiť
kickbox aerobicom alebo brušnými
tancami a svoje jazykové schopnosti v kurzoch zameraných na konverzáciu a komunikáciu. Možnosť
vybrať si z tejto širokej ponuky trvá
počas celého septembra v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom parku, tel. č.: 033/641 20
20. Bližšie informácie nájdete aj na
našej internetovej stránke www.
epicentrum.org.
(EPIC)

Pre škôlkárov

dinácie, ladných pohybov, nácvik tanečných krokov a choreografií – pre
dievčatá, od 13 r., 600 Sk, folklórniček – riekanky, tančeky, hry na
ľudovú nôtu, príprava predstavení, od
5 do 8 r., 500 Sk, žonglovanie –
sústreď myseľ a ovládaj svoje pohyby
a budeš majster loptičkovej zábavy, od
10 r., 400 Sk, orientačný beh – spojíš
kondičku s orientáciou, nájdeš dobrú
partiu, spoznáš okolitú prírodu a
možno i vyhráš preteky, od 9 r., 400 Sk,
kickbox – dynamický šport, spojenie
karate a boxu, nácvik kopov a uderov,
posilnenie kondičky, od 7 r., 500 Sk,
kickbox aerobic – aerobik s prvkami
kickboxu, posilnenie kondičky, od 13 r.,
500 Sk, turistický – výlety, poznávanie a ochrana prírody, hry, súťaže, od 7
r., 400 Sk;
MODELÁRSKE: malý lodný modelár – výroba modelov pre začiatočníkov, od 8 r., 500 Sk, lodný modelár –
výroba modelov lodí, od 8 r., 500 Sk,
letecký modelár – výroba modelov
lietadiel, od 8 r., 500 Sk, klub modelárov – klub pre pokročilých modelárov,
od 11 r., 500 Sk;
INÉ: Angličtina hrou I. – výučba angličtiny hravou formou pre mierne pokročilých, 7 – 9 r., 600 Sk, Angličtina
hrou II. – výučba angličtiny hravou
formou pre mierne pokročilých, 10 – 13
r., 600 Sk, reportéri – tvorba novín,
tvorba článkov, reportáže v teréne
spojené s množstvom poučnej zábavy,
od 8 r., 500 Sk, divadelný – nácvik
dramatického prejavu, príprava divadelných predstavení, 7 – 12 rokov, 500
Sk, divadlo HIP – príprava autorského
divadla, prihlásenie po konkurze, od
13 r., 500 Sk, gitara pre začiatočníkov – hra na gitaru od základov, akordy, rytmy, piesne, od 8 r., 600 Sk, gitara pre pokročilých – pokračovanie
gitarových krúžkov I, II, III z minulého
roka, 600 Sk, šach – rozličné šachové
hry, účasť na súťažiach, od 7 r., 400
Sk, maškrtníček – výroba najrozmanitejších maškŕt a pochúťok spojená s
množstvom zábavy, od 7 r., 600 Sk,
práca s počítačom – word, excel a
internet budeš mať v malíčku, od 8 r.,
600 Sk.

Angličtina pre začiatočníkov – výučba od základov hravou formou, od 5
rokov, cena 600 Sk, angličtina pre
pokročilých – pre tých, čo navštevovali krúžok angličtiny minulý rok, od
5 r., 600 Sk, výtvarný – kreslenie,
maľovanie, modelovanie, výroba z
papiera a prírodných materiálov, netradičné techniky, od 5 do 7 r., 700 Sk,
keramický – modelovanie z hliny i
modelovacích hmôt, od 5 do 7 r., 700
Sk, folklórniček – riekanky, tančeky,
hry na ľudovú nôtu, príprava predstavení, 5 – 8 r., 500 Sk, tanečníček –
základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry, príprava predstavení, od 4
r., 500 Sk, pohybovka – pohybové
hry, základy gymnastiky a športových
hier, od 4 r., 400 Sk.

Pre školákov
VÝTVARNÉ: keramika pre začiatočníkov – základy práce s hlinou, modelovanie a točenie na kruhu, glazovanie
výrobkov, od 8 r., 700 Sk, keramika
pre pokročilých – pokročilejšie techniky práce s hlinou, od 11 r., 700 Sk,
kresba, maľba, grafika – rozvoj umeleckého vnímania a výtvarných zručností pre skúsených i začiatočníkov,
od 8 r., 700 Sk, textilný dizajn I. – batika, tkanie, maľba na hodváb, paličkovanie, základy šitia, 8 – 11 r., 700 Sk,
textilný dizajn II. – ako text. dizajn I.,
od 11 r., 700 Sk, ľudové remeslá –
práca s prírodnými materiálmi, drôtikovanie, aranžovanie, tkanie, batika,
maľovanie na sklo, od 7 r., 700 Sk,
šperkárstvo – výroba šperkov z korálikov, drôtikov, mušiel, prírodných materiálov, plieškov, od 8 r., 700 Sk, smaltyemailie – výroba šperkov, spôn do
vlasov, brošní a iných drobností fascinujúcou technikou smaltovania, od 10
r., 800 Sk, batika – vyväzovaná, šitá,
sypaná, vosková, savová a ich kombinácie, od 7 r., 700 Sk, výroba hračiek
– z textilu, dreva, modelovacích hmôt,
prírodných materiálov, od 8 r., 700 Sk,
módna návrhárka – úprava a výroba
odevov, módnych doplnkov a šperkov
rozličnými technikami, od 8 r., 700 Sk,
čarujeme s papierom – origami,
darčekové škatuľky, výroba papiera,
pozdravy a množstvo papierových nápadov, od 7 r., 600 Sk;
POHYBOVÉ: moderné tance I. –
moderné tanečné prvky, tanečné kroky, nácvik tanečných zostáv, od 7 r.,
600 Sk, moderné tance II. – moderné
tanečné prvky, príprava vystúpení pre
pokročilých alebo po konkurze, od 10
r., 600 Sk, brušné tance – rozvoj koor-

Kurzy pre mládež
a dospelých
UMELECKÉ: maľby na hodváb –
potešiť vlastnoručnou namaľovanou
šatkou či kravatou vôbec nie je ťažké,
4x2 hod., 1000 Sk, keramika – ozdobte svoj byt, či obdarujte svojich
blízkych vašim výrobkom, 12x4 hod.,
1000 Sk, smalty-emailie – výroba

V pondelok 4. septembra od 11.00 do 18.00 hod. otvorí EPIcentrum –
Centrum voľného času v Zámockom parku svoje brány všetkým zvedavcom. Prežiť s nami môžete príjemné popoludnie, plné tvorivých
činností a súťaží. Čaká na vás i výstava výrobkov a možnosť bližšie sa
informovať a prihlasovať na naše krúžky a kurzy. Bližšie informácie
vám radi poskytneme v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom
parku, tel. č.: 033/641 2020 alebo na našej internetovej stránke
www.epicentrum.org.
(EPIC)
l Hádzanársky turnaj veteránov s medzinárodnou účasťou o pohár starostu obce Lehota pod Vtáčnikom sa konal 12. 8. 2006. Spomedzi 8 družstiev sa víťazom stal HK Ostrava. Pezinskí starí páni obsadili druhé miesto. Pezinské družstvo sa v dňoch 1. – 3. septembra zúčastní na ďalšom
medzinárodnom turnaji v Hradci Králové.
(ik)

šperkov, spôn do vlasov, brošní a iných
drobností fascinujúcou technikou smaltovania, 4x2 hod., 1000 Sk, drôtikovanie – výroba šperkov, ozdôb a drobných predmetov z drôtu kombináciou s
kamienkami, korálikmi, mušlami určite
obohatí aj vás, 4x2 hod., 800 Sk, paličkovanie – chcete sa naučiť techniku
starých materí? Príďte medzi nás., 4x2
hod., 600 Sk;
POČÍTAČOVÉ: word – spriatelíte sa s
počítačom a naučíte sa používať tento
program, 9x1,5 hod., 700 Sk, excel –
objavíte, aké zábavné je robiť tabuľky
a grafy a že to vôbec nie je ťažké,
9x1,5 hod., 700 Sk, kurz práce s internetom – objavte neobmedzené
možnosti internetu a naučte sa mailovať, 9x1,5 hod., 700 Sk, kurz tvorby
internetových stránok – všetko o
tvorbe web stránok, 12x1,5 hod., 1000
Sk, tvorba internetových stránok
pre pokročilých – pokračovanie
kurzu tvorby www stránok v programoch PHP + My SQL, 12x1,5 hod.,
1000 Sk;
JAZYKOVÉ: konverzácia v angličtine (mierne pokročilí) – konverzácia
po anglicky pre mierne pokročilých, t.j.
schopných jednoduchšej konverzácie,
12x1 hod., 700 Sk, english club –
konverzácia po anglicky pre zdatných,
12x1 hod., 700 Sk, Deutsch beim Tee
– konverzácia po nemecky v príjemnom prostredí, 12x1 hod., 700 Sk;
POHYBOVÉ: brušné tance – naučíte
sa orientálne tanečné prvky, zatočíte si
bruškom a urobíte niečo pre svoje zdravier, 12x1hod., 600 Sk, kickbox aerobic – aerobic s prvkami kicboxu zlepší
vašu postavu i kondičku, 12x1 hod.,
500 Sk;
INÉ: strojopis – naučte sa písať všetkými desiatimi a čas prestane byť vašim nepriateľom, 12x1,5 hod., 700 Sk,
kurz strihov a šitia – už dlho sa odhodlávate oprášiť váš šijací stroj a zlepšiť si šatník či zhotoviť bytové doplnky?, 12x2 hod., 1000 Sk.
V prípade, že prinesiete vzdelávací
poukaz, ktorý podľa zákona musí vydať škola každému žiakovi základnej i
strednej školy, bude váš poplatok nižší
o 200 Sk.
Vyhradzujeme si zmenu v ponuke. V
prípade, že sa na krúžok alebo kurz,
ktorý ste si vybrali neprihlási dostatočný počet záujemcov, kurz sa neotvorí a uhradený poplatok vám vrátime.
Ľudia v hmotnej núdzi majú nárok na
zníženie, resp. odpustenie poplatku,
ak prinesú potvrdenie o hmotnej núdzi.

Počas druhého júlového víkendu sa na tenisových dvorcoch
VTC Pezinok uskutočnil už 8. ročník tenisového turnaja amatérov
Jožko´s Cup. Tento rok sa na ňom
zúčastnilo tridsať mužov a šesť
žien v rôznych vekových kategóriách. Súťažilo sa len v dvojhrách
mužov a žien, keďže kvôli nepriazni počasia sa nemohla odohrať
plánovaná štvorhra mužov a zmiešaných dvojíc.
Kvalitatívne sa úroveň podujatia
posunula vyššie, prišlo viac starších a skúsenejších hráčov, o čom
svedčili pekné semifinálové a finálové zápasy, najmä v mužskej kategórii. Ani súťažiaci, ktorí vypadli v
prvom kole však nemuseli smútiť a
mohli sa zapojiť do ďalších bojov o
víťaza ,,Mrzutej útechy" a do večerného tenisového kolotoča.
Celkovo možno tento ročník turnaja hodnotiť veľmi pozitívne, aj
vďaka materiálnej podpore Nadácie SPP, ktorá hráčom poskytla
loptičky a prenosné sociálne zariadenia.
VÝSLEDKY: muži dvojhra – 1.
M. Benedik, 2. M. Štrba, 3. S. Matoška, M. Fojcik, ženy dvojhra –
1. M. Mlčúchová, 2. V. Slezáková,
3. G. Nagyová, D. Karasová, muži
Mrzutá útecha – 1. M. Machovič,
2. P. Chochol, 3. I. Schwammel, M.
Bocora, mix kolotoč – 1. M. Prešinský.
(pg)

Jednotka záchranárov Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Pezinku v
uplynulých dňoch zasahovala pri
týchto záchranných akciách:
14. 8. záchranárov privolali k dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel na Sládkovičovej
ulici, pri ktorej boli dve osoby zranené;
16. 8. odstraňovali spadnutý
strom pri vstupe do bytového
domu na Novomeského ulici;
16. 8. vyslobodzovali osobu zo
zaseknutého výťahu v bytovom
dome na Svätoplukovej ulici.
(HaZZ)

