12 / SERVIS/ INZERCIA

KULTÚ RNE CENTRUM
KULTÚ RNE LETO
7.7. (nedeľa) o 17.30 hod. v Zámockom parku - CAJLANÉ - koncert pezinskej dychovej hudby;
14.7. (nedeľa) o 17.30 hod. v Zámockom parku - MAYBE - koncert
hard rockovej kapely s lídrom Marcelom Majbom;
21.7. (nedeľa) o 17.30 hod. v Zámockom parku - SUI VESAN - koncert pesnič kárky s netradič ný mi
hudobný mi nástrojmi;
22. - 26.7. LETNÝ DETSKÝ TÁBOR - hry, sú ťaže, kú panie, autobusový vý let, vý tvarné techniky,
turistická vychádzka, opekanie v
prírode a ďalšie aktivity pre deti.
Zabezpeč ené poistenie detí, teplá
strava a pitný režim;
28.7. o 17.30 hod. v Zámockom
parku - PETAN - program Klubu
spoloč enský ch tancov Pezinok.

PROGRAM PRÍRODNÉHO
KINA PEZINOK
1.
2. - 3.
4. - 5.

Babíléto
Asterix a Obelix:
Misia Kleopatra
Harry Potter a

ČR

FRA

kameň mudrcov VB, USA

6. - 7. Blade 2
USA
8. - 9. Spiderman
USA
10. - 11. Snežnípsi
USA
12. Spy game
USA
13. - 14. Pobrežné správy USA
15. Policajtka
USA
16. - 17. Klub šeredný ch žien USA
18. - 19. 40 dnía 40 nocí
USA
20. - 21. Veľké problémy
USA
22. - 23. Siedmy hriech USA, FRA
24. Princezná a bojovník NEM
25. - 26. Crossroads
USA
27. - 28. Časostroj
USA
29. - 30. Kráľškorpión
USA
31. Prci, prci, prcič ky USA
Zač iatok predstavení je o 21.15
hod. Pokladnica je otvorená hodinu
pred zač iatkom predstavenia. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Združ enie občanov Na pomoc blí
ž nemu svojmu HILARKO a Slovenský
orol usporiadajú v nedeľu 30. jú na v lokalite Sirková U Hilá ra BENEFIČ NÝ
JUNIÁLES. Podujatie, na ktoré vá s srdečne pozý vame, bude v čase od 14.
do 21. hod.
Bolo tam vž dy veselo a prí
jemne, preto chceme tieto vý lety za zá bavou
do našej krá snej prí
rody po 30 rokoch obnoviť.
V ú strety ná m vyšli a naše aktivity podporujú Pinelova nemocnica a
Mesto Pezinok. Ú pravu celého objektu brigá dnicky vykonali niektorí
ochotníspoluobčania, za čo im patrínaša vďaka.
Rada OZ Hilarko

Čitateľov našich novín znovu upozorňujeme, že mesač ník Pezinč an je
tiež na internete. Nájdete ho na adrese http://pezincan.pezinok.sk. Jeho
umiestnenie na internetovú stránku sa robíuž v deň, keď č asopis vychádza v tlač enej forme. Takto č ítajú Pezinč ana už stovky ľudína Slovensku a
po celom svete. Upozornite aj vy svojich blízkych a priateľov, ktorí žijú v
zahranič í, na možnosť pravidelne sledovať aktuálne informácie o dianí v
Pezinku (v textovej i obrazovej forme) na internete.
(red.)

Jednotlivéprogramy
Týždeň - spravodajsko-publicistická relácia magazínového typu, prinášajú ca sú hrn udalostí uplynulého
tý ždňa.
Téma - relácia vysielaná priamo zo
štú dia, spojená s možnosťou divákov
zapojiť sa svojimi otázkami do diskusie.
TELEnoviny - denne aktualizované, graficky spracované videotextové
informácie.
Letná štruktúra - v sú vislosti s dovolenkový m obdobím od 1.7. do 31.8.
bude TV PEZINOK vysielať podľa
letnej štruktú ry, ktorá pozostáva z vý roby magazínu Tý ždeň raz za dva
tý ždne a jeho reprízovaní v č asoch
podľa vysielacej štruktú ry. Reláciu
Téma nebudeme vyrábať. Poč as leta
prebehne komplexná rekonštrukcia
štú dia a od septembra príde TV PEZINOK s ďalšími zaujímavý mi zmenami.
Vysielacia schéma TV PEZINOK
Pondelok
9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Tý ždeň
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Tý ždeň
22.00 - 22.45 Tý ždeň
Utorok
9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Tý ždeň
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Tý ždeň
22.00 - 22.45 Tý ždeň
Streda
9.00 - 10.00 Téma

10.00 - 10.45 Tý ždeň
17.00 - 17.45 Tý ždeň
18.00 - 19.00 Téma - premiéra
22.00 - 23.00 Téma
Štvrtok
9.00 - 9.45 Tý ždeň
10.00 - 11.00 Téma
17.00 - 17.45 Tý ždeň
18.00 - 19.00 Téma
22.00 - 23.00 Téma
Piatok
9.00 - 9.45 Tý ždeň
10.00 - 11.00 Téma
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Týždeň - premiéra
22.00 - 22.45 Tý ždeň
Sobota
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Tý ždeň
Nedeľa
0.00 - 24.00 TELEnoviny
V č asoch medzi obrazový mi reláciami Tý ždeň a Téma vysielame nonstop TELEnoviny.
Z televíznej kuchyne:
n 3.5. kompletný redizajn TELEnovín;
n 20. - 21.5. sa v spolupráci s Centrom nezávislej žurnalistiky uskutoč nilo školenie so žurnalistkou z americkej spravodajskej televízie CBS;
n 24.5. zmena dramaturgickej
skladby spravodajskej relácie Tý ždeň;
n televízia je zapojená do vý roby
celoslovenského dokumentu Vstup
do NATO;
n akcia DOBRE NALADENÝ PEZINOK - Radi by ste sledovali vysielanie
TV PEZINOK? Neviete si poradiť s
naladením našej televízie? Chcete
mať kvalitnejší signál na našom 55.
kanáli?
Ponú kame: BEZPLATNÉ PORADENSTVO A NALADENIE, ZVÝ HODNENÉ CENY ŠIROKOPÁSMOVÝ CH ANTÉN, ZLUČOVAČE SIGNÁLU, ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ PRE
KVALITNEJŠÍ PRÍ
JEM TV PEZINOK. V najbližšom období pripravíme č asový harmonogram celej akcie podľa jednotlivý ch lokalít, o ktorom vás budeme vopred informovať.
vaše požiadavky oč akávame: TV
PEZINOK, Holubyho 42, Pezinok,
033/641 29 50, e-mail: tvpezinok@
nextra.sk, RATES, Svätoplukova 6,
Pezinok, 033/640 45 34.
Peter Bittner
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