
Trampský prechod
Remata - Malá Čauša 
Prechádzky jarnou prírodou patria k zá-
žitkom, na ktoré sa nezabúda a keď sa 
k tomu pridá pekné počasie a dobrí 
priatelia, niet lepšieho balzamu na una-
venú dušu. Tak, ako medvede vychád-
zajú zo svojich brlohov, aby sa prebrali 
a očistili po zime, tak sa aj ľudia radi 
túlajú lesom, aby si v pokoji našli čas 
usporiadať a očistiť svoje myšlienky, 
alebo aby si len „pokecali“ s kamarátmi. 
Dobrou príležitosťou je pravidelný Jarný 
trampsky prechod Remata - Malá Čausa. 
Prechod začína presunom - vlakom 
z Handlovej do Rematy. Stúpanie na 
Sklenné lúky je prvou tvrdou skúškou 
pre všetkých, ktorí sa na túru posilňovali 
deň pred tým. Aj keď cesta v lese už nie 

je náročná, občerstvenie 
na Jalovských lazoch príde 
vhod. Prestávka na lazoch 
neslúži len k občerstveniu, 
ale aj k spočítaniu účast-
níkov. Tohto roku sa nás 
zišlo vyše 70 kamarátov, 
nielen z trampských osád. 
A aj keď sme dole z lazov 
miešali rôzne špeciality, 
všetci sme sa zišli na 
vytúženom čapovanom 
pive     v  Malej Čauši, kde 
sme si hneď naplánovali 
ďalšiu prechádzku. Len 
nech nám Iľko zase  trafí 
nielen predpoveď, ale aj 
krajinu.

V. Horváth 
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STREETBALL 
TOUR 08
Dňa 24.5. 2008 sa v Handlovej 
uskutoční v rámci Streetball 
Tour 08, ktorú organizuje n.o. 
Basketland, krajské kolo v street-
bale žiakov od 8. - 18. rokov.
Turnaj sa uskutoční na viacú-
čelovom ihrisku pri ZŠ Mierové 
námestie v Handlovej  (v prípade 
zlého počasia v telocvični ZŠ).
Poriadateľom podujatia je Krajský 
basketbalový zväz Trenčín, mesto 
Handlová a Školský basketbalový 
klub Handlová. V uplynulom 
ročníku zvíťazilo v celosloven-
skom Petržalskom finále družstvo 
žiakov z Handlovej v zložení B. 
Prokein, R. Jány a L. Demeter.

KADETI DOMA NEUSPELI

V slovenskej lige kadetov  odohral 
ŠBK Handlová doma 4 zápasy, v 
ktorých ani raz nezvíťazil. Z toho 
mohli uspieť prakticky len proti 
Humennému, keď ostatní súperi 

patrili k špičke ligy a pravdepo-
dobne všetci traja postúpia do 
záverečného final four, ktorý sa 
bude hrať v Žiari nad Hronom.

ŠBK Handlová - BK 99 Prešov 
78:97 /21:31,19:16,14:28,24:24/
Body : R.Jány 26, M.Suja 18, M.Marko 
16,M.Daubner 7,  M.Mrviš 6, L.Chudý 4, 
P.Floreš 1, Konečný, Žabenský, Kopico 
a Vojtek 0.

ŠBK Handlová - Mecom Humenné 
69:71 /18:22,12:14,18:17,21:18/
Body: Chudý 17, Marko 15, Jány 13, 
Daubner 12, Suja 6, Mrviš 6, Floreš a 
Žabenský 0.

ŠBK Handlová - BK Žiar n.Hronom
65:84 /14:19,20:22,13:16,18:27/
Body : Marko 17, Jány 13, Suja 12, 
Chudý a Mrviš 8, Žabenský 4, Kopico 2, 
Floreš 1, Ďurčovič 0.

ŠBK Handlová - ESOLučenec 
 70:95 /18:24,23:29,15:23,14:19/
Body : Chudý 24, Marko a Suja 13, Jány 
12, Mrviš a Kopico 3, Floreš 2, Žabenský 
a Ďurčovič 0. 

J. Daubner

Handlovčan 
Marek Viedenský 
reprezentoval Slovensko

Slovenská hokejová reprezentácia do 
18 rokov obsadila na majstrovstvách 
sveta tejto vekovej kategórie v ruskej 
Kazani konečné 7. miesto. Na ľade so 
slovenským znakom na hrudi bojoval 
aj handlovčan Marek Viedenský, ktorý 
sa v januári 2008 pohyboval na 102. 
mieste draftu NHL.

Výsledky jarného
Šachového turnaja 

    V sobotu 12.4. 2008 sa v CVČ Relax 
Handlová konal už pravidelný jarný  tur-
naj v rapid šachu konaný pri príležitosti 
oslobodenia mesta Handlová.
Podľa očakávania sa víťazom stal prvý 
nasadený hráč majster FIDE František 
Vrána (CZE), ktorý získal 8,5 boda 
z 9 partií. 
    Umiestnenie handlovských hráčov: 
7. M. Árendáš (8. nasadený) 6/9, 
16.Geschwandtner J.(19: nasadený) 
5,5/9, 20.R.Owald (32.)5/9, 22. M.Volf 
(56.) 5/9, 32. J.Oswald (36,)4,5/9, 36.M. 
Kriško (21.)4/9,42.V. Priwitzer (37.)

Handlovskí plavci 
pokračujú v love medailí

Dňa 19.4.2008 sa plavci z PK Handlová 
zúčastnili Veľkej ceny Dolného Kubína,  
kde  sa v silnej konkurencií postavil na 
stupeň víťazov Ivan Horváth na 50m 
prsia obsadil krásne 3. miesto.
info: www.plaveckyklubhandlova.sk


