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SVETOVÝ BEH HARMÓNIE 
AJ V HANDLOVEJ

V Handlovej sa s bežcami môžete 
stretnúť v stredu 24.9.2008 cca o 14:
30 hod.
Svetový beh harmónie (World harmo-
ny Run) je nesúťažný štafetový beh, 
ktorý má za cie3⁄4 podporovať medzi-
národné priate3⁄4stvo a porozumenie. 
Bežci nesú horiacu pochodeò ako 
symbol harmónie a tú potom symbo-
licky odovzdávajú 3⁄4uïom, ktorých na 
svojej trase stretávajú. Beh prekraèuje 
hranice nielen zemepisné, ale aj kul-
túrne, politické i náboženské a napo-
máha tak vzájomnému porozumeniu. 
Na Slovenku sa World Harmony Run 
pobeži 23.9. - 29.9.2008. Viac na 
www.worldharmonyrun.org

JP

Pre tých èo idú s dobou

Mesto Handlová v spolupráci s Help. 
n.o. pripravilo pre 3⁄4udí èo idú s do-
bou a vedia èo chcú  

Jazykové 
a poèítaèové kurzy

 v priestoroch MsÚ Handlová.
 Termíny lekcii pod3⁄4a požiadaviek.
 Cena od 79/Sk za lekciu.
Neviete ovládať poèítaè? 
Máme pre vás notebooky.
Neviete angliètinu, nemèinu a fran-
cúzštinu? 
Máme lektorov, literatúru a akredito-
vané kurzy.
Nemáte peniaze? 
Plaťte na dve splátky.
Zaraïte sa k tým, èo idú dopredu.
Viac informácií
Kontaktná osoba: Bc. Dana Kmeťová
Telefón: 046/5192550, 0905 884 813 
E-mail: kmetova@handlova.sk

    V sobotu 2. augusta 2008 sa stretli 
majitelia èistokrvných psov bez preu-
kazu pôvodu a majitelia orieškov, aby 
predviedli svojho psa pred rozhodcami 
a obecenstvom. Všetko sa zaèalo 
prípravami od 9.00 hod. na Námestí 
baníkov v Handlovej. Pomaly sa schád-
zali štvornohí krásavci a krásavice pri-
pravení súťaži. Pre psov „profesioná-
lov“ z Mestského kynologického klubu 
Handlová sa stavala dráha agility, kde 
cez prestávku ukázali svoje zruènosti.
           

    Po registrácii 42 úèastníkov sa to 
všetko zaèalo. Rozhodcovia si prezerali 
všetkých psov a ude3⁄4ovali známky 
a slovné posudky. Presne ohodnotiť 
viac ako štyri desiatky psíkov rôznych 
plemien - pudel, kokeršpaniel, boxer, 
labrador, írsky seter, bernský salašníc-
ky pes, jazveèík, bígel, americký bul-
dog, francúzsky buldoèek, jack russell 
teriér, nemecký ovèiak - bolo nároèné 
ako pre rozhodcov tak aj pre majite3⁄4ov 
a ich psích miláèikov. Po viac ako 
dvoch hodinách boli výsledky na svete. 

Umiestnenie v kategórii pes 
bez preukazu pôvodu:

1.miesto  
    Írsky seter Bendy (fena, 5 rokov),  
    majite3⁄4ka Lenka Tomková 
2.miesto 
Americký buldog Riko (pes, 2 roky), 

majite3⁄4  M. Matiaško
3. miesto 
Jack Rusell teriér 
Lara (fena, 10 mesia-
cov, majite3⁄4 Branislav 
Fronek

Umiestnenie 
v kategórii 
najmilší 
oriešok 

1. miesto  
    oriešok  Cézar 
(pes, 1 rok),  majite3⁄4  
    Juraj Sirotòák.
2. miesto 
    oriešok Vendi (fena, 3,5 roka),  
    majite3⁄4ka Nikolka Pavková
3. miesto 
   oriešok Doggy (pes,2 roky),  maji- 
    te3⁄4ka  Andrejka Desátová

    Neúprosná pá3⁄4ava nikoho neod-
radila a kynologické podujatie si 
vychutnali okoloidúci diváci. Stretnúť 
na jednom mieste množstvo psích 
plemien, od tých najrozšírenejších po 
exotické a neobvyklé plemená, bolo 
pre mnohých zaujímavým zážitkom.
Vystavovatelia získali pre svojho psa 
výstavné ocenenia a tým aj urèité 
osvedèenie o jeho kvalite. Návštevníci, 

kynológovia, majitelia psíkov... 
V Handlovej sa stretli 3⁄4udia s podob-
nými záujmami. V neposlednom rade 
sa výstava stala miestom, kde psíkovia 
získali ,, nové „ zruènosti - tréning 
pohybu v dave cudzích 3⁄4udí a psov. 
K príjemnej atmosfére podujatia pri-
speli aj deti z CVÈ Junior Bojnice a 
predviedli psíkov z Karanténnej stanice 
pre odchytených psov - Bojnice.
Vïaka výstave má jeden zo psíkov 
nového majite3⁄4a, za èo mu patrí poï-
akovanie.

Podujatie pre milovníkov psov pripra-
vili CVÈ Relax Handlová, Mestský kyno-
logický klub Handlová, s finanènou 
podporou Mesta Handlová.

Ïakujeme.

,,Oriešok“ Cézar a èistokrvná Bendy sa stali víťaz-
mi výstavy psov 

Pozvánka na výstavu
CVÈ Relax Handlová v spolupráci
s ZO SZOPK A. Kmea v Handlovej
Vás pozýva na

EKO TRH 2008
23.   − 25. septembra 2008, 8,00h. −16,00h
Miesto: Spoloèenská sála CVÈ RELAX Handlová
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3⁄4udovo umelecká tvorba
chrobáky, motýle, minerály
lieèivé èaje
a ïalšie zaujímavosti

http://www.worldharmonyrun.org

