12 / SERVIS/ RÔ ZNE

5.3. (utork) o 9.30 hod. v Salóniku
- Ď AKUJEM, NECHCEM - protidrogový program pre SŠ;
6.3. (streda) o 20.00 hod. vo
Veľkej sále - SNÍVAJTE S NAMI televízna nahrávka zábavného programu STV a agentú ry HATTRICK.
Ú č inkujú : Peter Koč iš a hostia;
8.3. (piatok) o 17.30 hod. v Salóniku - SLOVÁ CKY KRÚ ŽOK ;
10.3. (nedeľa) o 16.00 hod. v Malej sále - MARIA JOHNSON GOSPEL, koncert americkej speváč ky;
14.3. (štvrtok) o 19.00 hod. v Dome kultú ry (Salónik) - HOVORY O
ZDRAVÍ- cyklus prednášok V. Č ernuškovej. Té ma: Stres a naše zdravie;
15.3. (piatok) o 17.30 hod. vo
Veľkej sále - SLÁ VNOSTNÝ KONCERT K 50. VÝROČ IU ZALOŽENIA ZUŠ. Hl. garant: ZUŠ;
20.3. (streda) v Spoloč enskej sále
- Prezentá cia kozmetickej firmy
AVON;
21.3 . (štvrtok) o 17.30 hod. v Spoloč enskej sále - ZÁ VER TRIMESTRA PETANU;
22.3. (piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále - VEĽKONOČ NÝ FOLK ROĽNIČ KY A POUPATA - koncert
folkový ch skupín.
23.3. (piatok) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále - ĽUDIA ĽUĎ OM - benefič nýkoncert Nadá cie REVIA;
24.3. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - AHOJ ROZPRÁ VKA pokrač ovanie cyklu rozprávok s
detskou sú ťažou;
25.3. (pondelok) o 9.00 a 11.00

Dobrovoľná požiarna ochrana Pezinok s vás dovoľuje pozvať na tradič nú
ŠIBAČ KOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskuoč ní31. marca na Veľkonoč nú nedeľu
v Dome kultú ry na Holubyho ulici. Zač iatok je o 19. hod. Do tanca a na
poč ú vanie hrá Akord. Pre návštevní-

hod. vo Veľkej sále - PYŠNÁ PRINCEZNÁ - divadelné predstavenie
pre deti ZŠ v podaníprofesionálneho Divadla Jána Palárika z Trnavy;
27.3. (streda) o 9.00 hod. vo
Veľkej sále - NAJMENŠÍ FESTIVAL - festival tvorivosti detíMŠ:
31.3. (nedeľa) o 19.00 hod. v Spoloč enskej sále - VEĽKONOČ NÁ
HASIČ SKÁ ŠIBAČ KOVÁ ZÁ BAVA.

VÝSTAVY - vernisá že:

15.3. o 17.00 hod. - VÝSTAVA
PRÁ C VÝTVARNÉ HO ODBORU
ZUŠ;
23.3. o 15.00 hod. - SVET DROTÁ ROV - vý stava prác štyroch slovenský ch drotárov - Miroslava Kalmana, Eriky Majerskej, Ladislava
Kunetku a Emanuela Hodála.

KINO DOMU KULTÚ RY
1.-3. Vanilkové nebo
USA
5. Tídruhí
FRA, ŠPA
7. FK: Sex pistols: Běs a
děs
USA
(od 18:18 hod. koncert pezinskej
hudobnej skupiny FEELME "filmová hudba trocha inak...")
8.-10. Monsters, a.s.
USA
12. Hriešnica
USA
13. Moulin rouge
USA
14. FK: Kuchár, zlodej, jeho
žena a jej milenec
VB, FRA
(od 18:18 hod. koncert pezinskej
hudobnej skupiny FEELME "filmová hudba trocha inak...")
16.-17. Č ierny jastrab zostrelený
USA
19.-20. Blikajú ce svetlá DAN
21.-22. Stop tinedžerský m filmom! (Bulšit)
USA

24. Harry Potter a kameň
mudrcov (titulky)
VB, USA
26.-27. Training day
USA
28. FK: Zmysel života
VB
29.-31. Oceanś eleven, Stávky
prosím
USA
Zač iatok predstaveníje o 19.00
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni
pred predstavením. Pokladnica je
otvorená jednu hodinu pred zač iatkom predstavenia. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

DETSKÉ PREDSTAVENIA
Zač iatok predstaveníje o 17.00 hodine.

2. Zázrač ný prsteň a iné
rozprávky
RUS
9.-10. Monsters, a.s.
USA
16. Bolek a Lolek na divokom západe
POL
30. Ružová Barborka
Č R

Stanica mladých technikov
1.3. Otvorené dvere v SMT
8.00-12.00 hod.
9. a 23.2. Sobota v SMT
8.00-12.00 hod.

Výstavy
20.3..-3.4. Veľkonoč né inšpirá cie
10.00-18.00 hod. v CVČ ;
20.2..-8.3. Európa v škole - vý stava vý tvarný ch prác
10.00-18.00 hod. v CVČ

Korešpondenč né hry
Skryté pramene Slovenska- 3.
kolo - otázky a pravidlá v CVČ ;

5 (utorok) o 16.00 hod. v CVČ Moje najobľúbenejšie zvieratko všelič o o zvieratkách;
10.3. (nedeľa) o 13.30 hod. v CVČ
- Výlet za kultúrou - Štá tne bá bkové divadlo: Luská č ik;
14.3. (štvrtok) o 14.30 hod. v CVČ
- Najkrajšíjarný úč es a makeup sú ť až pre deti a mládež;
19.3. (utorok) o 14.00 hod. v CVČ Už to má m! - test šikovnosti a rozumu;

kov je pripravené bohaté obč erstvenie a tombola. Vstupné je 200 Sk.
Vý ťažok z akcie bude použitý na podporu dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Predpredaj vstupeniek zabezpeč uje Ján Slaný , Kupeckého 71, tel.
640 1493.
(gg)

151- roč ný rekord
V utorok 29. januára namerali v
Bratislave teplotu 20 C, č o je najvyššia teplota v tento deň za posledný ch 151 rokov.
(r)

Vodič ské preukazy vydané do 31.
decembra 1992 stratia svoju platnosť posledný m dňom tohto kalendárneho roka, ak majitelia nepožiadajú o ich vý menu. Vodič ské preukazy vydané po 1. januári 1993 vrátane tohto dňa zostávajú naďalej v
platnosti.

26.3. (utorok) o 14.15 hod. v CVČ
- Veľká noc prichá dza - zvyky a
tradície;
28.3. (štvrtok) o 10.30 hod. v CVČ
- Duch Malokarpatských hôr beseda s ochrancom prírody;
1., 8., 15. a 22.3. o 15.30 - 18.00
hod. na ZŠ Kupeckého - Športové
piatky - odpoludnie podľa záujmu
detí.
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Podujatia pre

- Materské školy: vo štvrtok 14. a
21.3. o 9.30 hod. v CVČ Dobré rá no, príroda - o zvieratkách i rastlinkách;
- Školské kluby: v stredu 6., 13.,
20.3. o 13.30 hod. v CVČ - Veľká
noc - tvorivé dielne, tradície a zvyky;
- Poč ítač e v SMT - 7. a 21.3. o
13.00 hod.
- Veľká noc prichá dza - podujatie
pre SŠ - 27.3. o 14.00 hod. v CVČ .
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