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Naše pamätihodnosti
Cesta rozprávkovým lesom je 
tridsiatnička
 Možno sa čudujete, že v rubrike pamäti-
hodností sa objavuje článok o podujatí, ktoré 
nadšenci pripravujú pre Handlovčanov už 
tridsať rokov. Verte, je tu správne. Pamätihod-
nosti totiž nie sú len rôzne objekty, ale aj to, čo 
človek zanechal v nehmotnej oblasti. Napríklad piesne, 
básne, tradície, ktoré zachytávame len svojim vníma-
ním, ktoré v nás vytvárajú určité pocity a zanechávajú v 
nás spomienky. 
 Poďme si spolu zaspomínať s pani Hilduškou 
Radovskou, ktorá je jednou zo zakladateľov nášho 
najobľúbenejšieho celomestského podujatia, na jeho 
zrod. 

„ Vieš, my sme to začali robiť na kolene. Z Ústredné-
ho výboru turistického zväzu prišiel materiál, ktorý 
obsahoval niekoľko námetov na činnosť s deťmi v 
letnom období v prírode. Pamätám sa, že nás s Pe-
ťom /niektorý ho volali Paľo/ Pavlíkom oslovil práve 
námet rozprávkového lesa. A tak sme začali hľadať 
spolupartnerov na jeho zorganizovanie. Telovýchovná 
jednota Plameň a Dom pionierov sa spojil so školami, 
odborovými zväzmi vtedajších handlovských závodov, 
elektrárňou a pekárňou /dodnes každoročne podporu-
je podujatie chlebíkom ku gulášu pre organizátorov/. 
Pripravili sme atrakcie na stanovištiach, v Slovenke 
nám ušili pre deti vrecúška na sladkosti, vymaľovali 
sme kulisy, objednali sme jeden stánok s pivom, 

stánok s cukrovou vatou, 
zavolali sme bábkoherca. 
Zorganizovanie podujatia 
stálo asi 8 tisíc korún.“ 

 Takto sa zrodil Roz-
právkový les. Tí, ktorí sa 
vtedy narodili, teda majú 
dnes tridsať rokov, budú 

mať v tomto roku, po preukázaní, vstup zadarmo. 
Bude to odškodné, že na tom prvom ročníku ešte 
nemohli byť.

Viete, že ...
...  do Handlovej sa prišli učiť ako robiť  rozprávkový  
 les možno z dvadsiatich iných miest
...  pani Pavlíková napiekla na prvú cestu 500   
 perníkov
... výška prvého vstupného bolo 3 koruny 
... prvý guláš varili na obyčajných plynových   
 varičoch
...  z pôvodnej prechádzky lesom je podujatie,   
 ktoré má tradičné tri zložky - cestu lesom,   
 atrakcie, pódiový program 
... podujatie podporujú firmy nielen z nášho mesta 
 a ich zoznam je vždy súčasťou výzdoby pódia
...  na podujatí spolupracujú všetky mestské organizá- 
 cie
... na podujatí pracuje okolo 70 dobrovoľníkov za   
 desiatu a guláš a s nimi všetkých, ktorí pripravujú  
 podujatie aj s účinkujúcimi je okolo 120

Jarmila Žišková

 1. 6. NE o 18,00 h/USA/akčný, triler/RAMBO IV.: 
DO PEKLA A SPÄŤ
Nesmrteľný Rambo opäť na scéne
Hrajú: Sylvester Sallone, Julie Benz, Matthew Marsden…

4. 6. ST o 18,00 h /USA/dobrodružný, fantasy/ 107 
min./český dabing/MP 12+/ 
KRONIKA RODU SPIDERWICKOVCOV
Ich svet je bližšie, než si myslíte.
Hrajú: Freddie Highmore, Sarah Bolger, Nick Nolte…

8. 6. Ne o 18,00 h / Poľsko, SR / dráma /slov. dabing / 
109 min. / MP 12+ / 
JAHODOVÉ VÍNO
A tak sa začína príbeh lásky, zrady, smrti, hľadania 
pravdy a všetkého, čo nie je viditeľné ale podstatné v 
živote každého z nás….
Hrajú: Jiří Macháček, Zuzana Fialová, Marian Dzied-
zel, Maciej Stuhr,…

18.6. ST o 18,00 h /USA/akčný, thriller/ 84 min. 
/české tit. / MP 15+ / 
MONŠTRUM
Táto noc zmení život všetkým…
Hrajú: Michael Stahl-David, Mike Vogel, Lizzy Ca-
plan,…

22. 6. NE o 15,00 h / USA /animovaná rozpr./ 85 min. 
/ čes. dab./ MP 12+/
HORTON
Tvorcovia Doby ľadovej prichádzajú s úplne novou 
rozprávkou pre deti i dospelých. 
 

 25. 6. ST o 18,00 h / USA / tan. rom. film / 100 min. 
/ MP 12+ /
LET´S DANCE 2 STREET DANCE
Je jedno odkiaľ si, záleží čo chceš….
Hrajú: Briana Evigan, Robert Hoffman, Willl Kemp,…

29. 6. NE o 18,00 h / SR/ SRN / tragikomédia / 99 
min. / MP 12+/
MUZIKA
Nvota nakrútil film Muzika zachytávajúci minulý 
režim tak, aby oslovil i divákov, ktorí v 
 tom období ešte neboli na svete.
Hrajú: Táňa Pauhofová, Ľuboš Kostelný, Jan Budař, 
Marek Geišberg, Dorota Nvotová, … 

 POKLADŇA OTVORENÁ PO - PIA OD 15,00H - 18,00 H 
,SO - NE 30 MIN. PRED PREDSTAVENÍM
 Zmena programu vyhradená !!! 

* kontakt: 046/ 5475 440, fax : 5475 439 / e-mail: lubica.maruna-
kova @ mail.t-com.sk
Program DK Handlová nájdete na stránke: www.dkhandlova.sk

5.júna 2008 19.00h
GÁDŽO DILO
Réžia: Tony Gatlif
Francúzsko,Rumunsko 1997 
Príbeh mladíka menom Stéphane, ktorý 
sa vyberie z Paríža na rumunský vidiek, 
aby tam pátral po záhadnej rómskej spe-
váčke, ktorej piesne si kedysi s obľubou 
púšťal jeho mŕtvy otec. Obklopený jazyko-
vou bariérou sa vytrvalo pokúša nadviazať 
kontakt s obyvateľmi rómskej osady ...
12.júna 2008 19.00h
NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC 
STOROČIA 
Réžia: Mischa Alexander
Holandsko, Nemecko, Švédsko 2006 
Film, ktorý na MFF K. Vary 2006 zaujal 
„cimrmanológov Ladislava Smoljaka a 
Zdenka Svěráka. Vychádza totiž z absurd-
ného nápadu: na holandského športovca 
storočia je nominovaný úplne neznámy 
muž, ktorý vynikal zvláštnym nadaním 
- vedel sedieť na kole. 
19.júna 2008 19.00h
FAUNOV LABYRINT 
Réžia: Guillermo del Toro
Španielsko,Mexiko,USA 2006 Manželka 
fašistického kapitána prichádza so svojou 
dcérou Oféliou do vojenského tábora 
porodiť jeho dieťa. Napäté vzťahy a vojnou 
zničená krajina nie sú veľmi vľúdnym 
prostredím pre zasnenú Oféliu a preto 
uniká do sveta fantázie, ktorý sa pred ňou 
odkrýva v starom labyrinte, kde sa stane 
princeznou v temnej, rozprávkovej ríši.
Členský preukaz 70,-Sk platí na celom 
Slovensku v termíne január - december 
2008

Pre mladých - Hudobný 
klub aj v Handlovej
Dňa 16.5. 2008 o 16.05 v Handlovej  
pokrstili  primátori miest Handlová a Žiar 
nad Hronom - Ing. Rudolf Podoba a Mgr. 
Ivan Černaj novú produkčnú spoločnosť 
Cargo Production s.r.o. Symbolicky 
preštikli šnúru od mikrofónu a webovú 
stránku www.cargoproduction.sk odštarto-
vali  tradične dobrým sektom.  „Hudobný 
klub, nahrávacie štúdio, webovka a všetko, 
čo robíme a chceme robiť je určené a za-
merané pre mladých od 16 až po neurčitú 
hranicu konca mladosti...“  Povedala Ria 
Ferčáková - manažérka Cargoproduction, 
.s.r.o 
Nové nahrávacie štúdio, hudobný klub, 
nájdete na Spojenej škole v Handlovej.  
Komisia pre prácu s deťmi a mládežou 
si praje, aby otvorených klubov, či  níz-
koprahových zariadení pre mladých na 
území mesta, vzniklo čo najviac. Je po 
nich dopyt.

 Ing. Podobová Jarmila
Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou


