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8. januára 2009, 19.00h
CONTROL                               
Réžia: Anton Corbijn
VB, 2007, 122 min.
Príbeh posledných siedmych rokov 
života Iana Curtisa, speváka legen-
dárnych britských Joy Division, ktorí 
na konci sedemdesiatych rokov defi-
novali nový smer populárnej hudby. 
Čiernobiela kamera sleduje Curtisa od 
jeho prvých experimentov s drogami, 
cez založenie Joy Division až po jeho 
samovraždu v máji 1980.

15. januára 2009, 19.00h
INTERVIEW                             
Réžia: Steve Buscemi
USA, Holandsko, 2006, 81 min.
Reportér Pierre musí urobiť interview 
s hviezdou béčkových filmov Katjou. 
Ich rozhovor, odohrávajúci sa medzi 
fľašami alkoholu a dávkami kokaínu, 
je diabolskou hrou na pravdu, ktorá 
dáva nahliadnuť do tajomstiev oboch 
postáv, no najmä do sveta lží a pokry-
tectva obklopujúcich ich profesie.

22. januára 2009, 19.00h
VENKOVSKÝ UČITEL  
Réžia: Bohdan Sláma
Česko, Nemecko, Francúzsko, 2008 

Bohdan Sláma nakrútil svoj tretí celo-
večerný film a hlavnú úlohu v ďalšom 
príbehu o hľadaní lásky zveril svojmu 
„dvornému“ hercovi - Pavlovi Liškovi. 
Ten stvárni učiteľa, ktorý prichádza 
učiť na vidiek. Spoznáva miestnych 
obyvateľov, vrátane statkárky Márie 
(rolu písal Sláma priamo „na telo“ 
Zuzane Bydžovskej)...

29. januára 2009, 19.00h
KARAMAZOVI                           
Réžia: Petr Zelenka
Česko, Poľsko, 2008, 113 min.
Film, ktorý sa odohráva v súčasnom 
Poľsku a hovorí o morálke a povahe 
človeka, ľudskom svedomí, vine, tres-
te a odpustení. Do Krakova prichádza 
skupina pražských hercov na čele s 
režisérom hry, aby na alternatívnom 
festivale v netradičnom priestore oce-
liarní uviedla adaptáciu Dostojevského 
hry Bratia Karamazovci, ktorej zákla-
dom je vyšetrovanie otcovraždy.

10. 1.  SO o 18,00 h / SR/ ČR / 
Taliansko /dráma / 94 min./ slov. ver-
zia / MP 15+ 

MALÉ OSLAVY 
Každý je niekedy stratený.
Hrajú: Tereza Nvotová, Anka Šišková, 
Agnes Gubíková, Bolek Polívka ,…/

14. 1.  ST o 18,00h / USA / dráma / 
110 min. / če. tit. / MP - 12 + 

NÁŠ VODCA
Podľa skutočnej udalosti. Dajte vašim 
deťom a  študentom šancu naučiť sa 
povedať NIE ideológii.
Hrajú: Jurgen Vogel, Max Riemelt, 
Frederic Lau…

17. 1.  SO  o 18,00 h / USA / akčný 
thriller/ 128min. / MP 15+ 

PAVUČINA LŽÍ 
Bývalý novinár sa pre CIA snaží vypát-
rať vodcu Al Káidy v Jordáne. 
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Russell 
Crowe ,,…

21.1. ST o 18,00 h / SR, ČR, MAĎ. / 
hudobný film / 122 min. / slov. verzia 

CINKA PANNA 
„ Kady čhajori hin le Devlestar“ / Toto 
dievča je od Boha /
Hrajú: Anna Gurji, Martin Huba, 
Zuzana Krónerová, Jozef Vajda, Martin 
Dejdar,…

24. 1.  SO o 18,00 h / USA / horor / 
110 min. / čes. tit. / MP 15+ /

ZRKADLA
Zlo existuje……. na druhej strane
Hrajú: Kiefer Sutherland, Paula 
Patton, Ammy Smart, Cameron 
Boyce,…

28. 1.  ST o 18,00 h / USA / thriler / 
100 min. / slov. tit. / MP 15+ 

OKO DRAVCA 
Chceš žiť, tak počúvaj
Hrajú: Shia LaBeouf, Billy Bob 
Thornton, Michelle Monaghan,,… / 

31. 1.  SO o 18,00 h / USA / horor / 86 
min. / slov. tit. / MP 18+ 

KARANTÉNA   
11. marca 2008 vláda zatajila zásah 
v obytnom komplexe v Los Angeles. 

Odvtedy nikto nevidel jeho obyvateľov. 
Zmizli bez stopy a svedkov …. Až 
doteraz.
Hrajú: Jennifer Carpenter,…/ 

POKLADŇA OTVORENÁ PO – PIA OD 
15,00H – 18,00 H , SO – NE  30  MIN. 
PRED PREDSTAVENÍM 
       
16.1.  Otvorenie osláv storočnice 

 ŠACHTÁG 
za účasti baníckych spolkov z celého 
Slovenska v DK Handlová
 

17.1.  DK Handlová 

STRETNUTIE KARPATSKÝCH 
NEMCOV
 

23.1.  DK Handlová

NOVOROČKA 
Novoročná tanečná zábava otvorí ple-
sovú sezónu v našom meste

Program DK Handlová nájdete 
na stránke: www.dkhandlova.sk
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Imatrikulácia na ZŠ Mierové 
námestie

Mesiac december to nie je len čas vianočný, čas 
koncoročných večierkov, posedení, ale aj čas 
prijímania prvákov do školského stavu – imat-
rikulácia. 
Na večierku učiteľov ZŠ Mierové námestie v Pod-
nikateľskom inkubátore sme dostali pozvanie na 
imatrikuláciu a veľmi radi sme tam zavítali. 
Po privítaní kráľom a úvodnom programe prvá-
čikov, v ktorom deti dokázali, že sa vedia naučiť 
nielen písmenká, nasledoval ich sľub do rúk 
kráľa školy. Pekný zážitok pokračoval vystúpe-
niami žiakov jednotlivých tried. Krásne tance, 
pekné piesne a záverečná spoločná pieseň Tichá 
noc, len potvrdili, že sme boli včas na pravom 
mieste. Ešte raz ďakujeme za pozvanie a tešíme 
sa na ďalšie.


