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3.-4. 5.  SO - NE o 18,00 h/USA, NZ 
/dobrodružný/109 min./MP 12+/ 

10,000 PRED KRISTOM
Keď sa začala história…
Hrajú: Camilla Belle, Steven Strait, Cliff 

Curtis,,…
14. 5.  ST o 18,00 h /Japonsko, USA, 
Nem./horor/87 min./slov. tit.

ZMEŠKANÝ HOVOR
Máte zmeškaný hovor…
Hrajú: Edward Burns, Shanny Sossamon, 

Gabriel Byrne,,…

18. 5.  Ne  o 15,00 h / USA / rodinný /  
český dabing / 92 min. / 

RÍŠA HRAČIEK
Kto uverí, môže vidieť zázraky. 
Hrajú: Dustin Hoffman, Natália Portman.

21.5. ST o 18,00 h /USA / komédia,-
thriller / 102 min. / slov. tit. 

SÚKROMNÁ VOJNA PÁNA 
WILSONA
Podľa skutočnej udalosti. Toto by si 
predsa, nikto nevymyslel.
Hrajú: Tom Hanks, Julia Roberts, 
25. 5. NE o 15,00 h / Tal./animovaná 
rozpr./ 85 min. / čes. dab. 

WINX CLUB. VÝPRAVA DO 
STRATENÉHO KRÁĽOVSTVA
Šesť obľúbených animovaných víl, 
ktoré poznáte z televízneho seriálu 
WINX CLUB ( TV  Markíza ), sa 
dostáva v 3D animácii po prvý krát na 
filmové plátno. Skvelá rozprávka pre 
celú rodinu.

28. 5.  ST o 18,00 h / ČR 
/ komédia / 100 min. 

SVATBA NA 
BITEVNÍM POLI 
Úsmevná komédia o 
chlapoch s hlavou v obla-
koch, hriešnych túžbach 
lásky a jednej svadbe, 
ktorá skončila takmer 
ako bitka pri Waterloo.
Hrajú: Bolek Polívka, 
Josef Somr.

PROGRAM DOMU KULTÚRY - KINO  BANÍK FK REBEL

1. mája 2008, 19.00h                                  

KTO JE TU RIADITEĽ?                  
Réžia: Lars von Trier, Dánsko, 2006, 99 min.
Utajený majiteľ internetovej firmy, ktorý pred 
svojimi zamestnancami predstiera, že je jed-
ným z nich, aby mohol anonymne aplikovať 
nepopulárne opatrenia, chce svoj podnik 
predať. Najme si herca Kristoffera, aby na 
chvíľu predstavoval riaditeľa. Všetko sa však 
poriadne skomplikuje a Kristoffer musí hrať 
svoju úlohu dlhšie, ako bolo v pláne...

8. mája 2008, 19.00h                            

KURZ NEGATÍVNEHO MYSLENIA          
Réžia: Bard Breien, Nórsko, 2006, 79 min. 
Partia niekoľkých hendikepovaných ľudí 
pod vedením ráznej psychologičky vyráža 
presvedčiť tridsaťpäťročného Geira, ktorý po 
autonehode skončil na vozíku (naviac ako 
impotentný), aby sa pridal k ich skupine, 
naučil sa s nimi pozitívne myslieť a zachránil 
svoje rozpadajúce sa manželstvo.

15.mája 2008, 19.00h                  

PRAVIDLÁ LŽI
Réžia: Róbert Sedláček, ČR, 2006, 115 min.  
Dvanásť ľudí, ktorí sa nechali dobrovoľne 
zavrieť na statku na Šumave. Dobrovoľne sa 
zriekli slobody...Na jeden rok.

22. mája 2008, 19.00h                         

FAST FOOD NATION
Réžia: Richard Linklater, USA,VB, 2006      Big 
One‘ je najnovší hamburger fast-foodového 
reťazca Mickey‘s a stáva sa ich najúspeš-
nejším produktom všetkých čias. Ale v tom 
mäse je niečo divné... Preto je Don vyslaný 
do Colorada, kde sa ‚Big One‘ vyrába. Jeho 
kontrola však odhalí len nádherne čistý a 
vysoko výkonný mäsokombinát. Nemá ani 
tušenie, čo sa za tým všetkým skrýva...

29. mája 2008, 19.00h

IMPORT EXPORT 
Réžia: Ulrich Seidl
Rakúsko, 2007,135 min.                       
Dva samostatné príbehy Ukrajinky Oľgy a 
Rakúšana Paula, ktorých osudy sú zapletené 
do systému obchodu s pracovnou silou a 
tovarom medzi starou a novou Európou.    

DEŇ MATIEK 11. MÁJA 2008  

Z histórie:  V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo      
u pánov od rána do večera veľa detí bez nároku na 
voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príleži-
tosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. 
Tejto nedeli sa začalo hovoriť „ Nedeľa matiek.“ Po celej 
Amerike viedla pani Anna Jarvis kampaň za špeciálny 
deň pre matky. V roku 1914 podpísal prezident USA 
Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu, ktorou ustano-
vuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji. 

       Bez našich žien a našich mám by nám nebolo na svete 
tak dobre, chýbali by nám ich nežné pohladenia a milé úsme-
vy. Ba aj ich slzy, za ktoré často môžeme sami. 
       Milé naše ženy a mamy, pri príležitosti Dňa matiek Vám 
my, chlapi, deti, či vnúčatá chceme poďakovať za vašu lásku  
a nekonečnú trpezlivosť. Bez Vás by sa nám tu žilo veľmi 
ťažko...

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

7. máj 2008 o 15.00h
Pietna spomienka spojená s položením 
kytíc k pamätníku padlých na Námestí 
baníkov. Prídite si pripomenúť deň, 
kedy z Európy spadli okovy fašizmu. 
Kapituláciou Nemecka sa do Európy 
vrátil mier. 

 DIVADLO PRI KOLKÁRNI  
23. máj 2008 o 19.00 h
Nový autorský projekt Divadla pri 
kolkárni v kinosále Domu kultúry 
Handlová. Vstupné: 100,- Sk v pre-
predaji, 130,- Sk v deň predstavenia. 
Lístky v predpredaji od 28.4. 2008 
v DK Handlová.

PRIEVIDZA SPIEVA 2008
AJ V HANDLOVEJ 
IX. ROČNÍK FESTIVALOVEJ 

PREHLIADKY SPEVÁCKYCH ZBOROV

V dňoch 9.  – 10. mája sa v mestách 
Prievidza a Handlová uskutoční 
Festivalová prehliadka speváckych 
zborov. Festival zavíta aj do kostola 
sv. Kataríny, kde si v piatok 9. mája 
o 18.30 h budete môcť vypočuť 
Sakrálny koncert v ktorom sa Vám 
predstavia:
•    Štývaruv dětský sbor Třinec 
•    Dievčenský spevácky zbor   
       Barborky pri ZUŠ v Handlovej 
•    Spevácky zbor Úsmev ZUŠ 
       L. Stančeka Prievidza 
•    Komorný spevácky zbor Artanno  
       ZUŠ v Handlovej 

Handlovčan je 
stále veselý!
Dňa 20. júna (piatok) 2008 o 18.00 hod. 
sa v Dome kultúry v Handlovej uskutoční 
spomienkové stretnutie bývalých aktivis-
tov DK ROH Handlová (hudobníci, balet-
ky, herci, členovia AMK a iní). Poplatok 
v sume 200,- Sk na osobu (zahŕňa 
občerstvenie a hudbu) je možné uhradiť 
poštovou poukážkou na adresu:
-       p. Stanislav KŐNIG, bytom Handlová, 
Morovnianska cesta 27/25, 
alebo v hotovosti u menovaného (č. tele-
fónu 0905793897), resp. 
-       p.  Anna MATUŠKOVÁ, bytom 
Prievidza, Bjőrnsona 5/14 (č. telefónu 
0908543196), najneskôr do 20. mája 
2008, ktorí Vám zároveň poskytnú bližšie 
informácie o stretnutí.  
Na Vašu účasť sa tešia organizátori.

14. JÚN 2008 - V Handlovej to žije - Deň plný podujatí v Handlovej - dopoludnia 30. ročník CESTY rozprávkovým 
lesom na lúke pri Jednej studničke, popoludní OLYMPIC na futbalovom štadióne HANDLOVÁ.


