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VYUŽITE ELEKTRONICKÚ 
REZERVÁCIU VSTUPENIEK! 

Vyhnete sa dlhým radom a neskorším 
začiatkom filmov. 

Rezervácia vstupeniek a program DK 
Handlová www.dkhandlova.sk 

4. 11.  ST o 19,00 h /USA/ komédia/
100 min./slov. tit. /MP 15+    
VO ŠTVORICI  PO OPICI 
Režisér Starsky a Hutch prichádza 
s komédiou o rozlúčke so slobodou, ktorá 
dopadla veľmi, veľmi zle. Hrajú: Bradley 
Cooper, Heather Graham, Zach Galianakis, 

Ed Helms,…… Réžia: Tod Phillips / 

8. 11.  NE  o 15,00h /USA/ animovaná 
romantická komédia /slov. dabing 
HORE  
Úspešný seriál z Disneyho produkcie - prichádza 
ďalší originálny príbeh. 

Réžia: Pete Docter, Bob Peterson 

11. 11.  ST o 19,00 h /Taliansko, 
dráma /79 min./ čes. verzia / MP 
PROMĚNY 
Vizuálne podmanivý film Proměny sleduje štyri 
rôzne postavy, ktorých životy sa prelínajú len 
pozvoľne a náhodne. Jednotlivé osudy i dej 
gradujú a odvážny koncept filmu neodvratne 
smeruje až k záverečnému stretu. Čo sa všetko 
musí stať, aby život nebol taký ako doteraz?
Hrajú: Dita Zábranská, Jan Zadražil,

Alena Ambrová, Petra Hřebíčková ,…  

Réžia: Tomáš Řehořek 

14.- 15. 11. SO o 20.00 NE o 18,00 h 
/ PR,SR,ČR,MR / dobrodružný / 140 
min. / slov. verzia / MP 
JÁNOŠÍK, PRAVDIVÁ HISTÓRIA 
Slovenská legenda o zbojníkovi sa vracia. 
Hrajú: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal 
Žebrowski, Marián Labuda, Táňa Pauhofová,… 
Réžia: Agnieszka Holland, Kasia Adamik 

18. 11.  ST o 19,00 h /USA, UK/
katastrofický triler/121 min./titulky/MP 
ŠTVRTÉ PROROCTVO  
John sa púšťa do zúfalého preteku s časom 
v snahe zabrániť predpovedaným udalostiam, 
ale katastrofy si žiadajú obete, a tou poslednou 
môže byť aj on sám.
Hrajú: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler 
Canterbury,… 
Réžia: Alex Proyas

25. 11.  ST o 19,00 h /ČR, SR/dráma/
95 min./čes. verzia/MP 12
HODINU NEVIEŠ  
Prípad nemocničného vraha.
Hrajú: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Zuzana 
Kronerová, Marián Geišberg, Petra Nesvačilová,
Jana Krausová, Stanislav Zindulka, Jaroslava 
Adamová, Zita Kabátová,…  
Réžia: Dan Svátek

29. 11.  NE o 18,00 h /USA, Kanada/
 min./slov. tit./MP 15+
SIROTA 
Tragická strata nenarodeného dieťaťa má 
katastrofálny dopad na Kate a Johna. Až kým si 
neadoptujú dieťa z detského domova. Ester však 
nie je tým, čím sa zdá.

Hrajú: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Karel 
Roden,… 
Réžia: Jaume Collet-Serra
 

Repete v Handlovej 
14. november 2009 

Mendocíno, Zem dávnych lúk, Keď si 
sám, Slepá láska, Starý rodný dom, 
Butterfly, Vonia kakao, Čo sa mi môže 
stať, Päť dám a mnohé iné známe 
evergreeny. 
Ak si chcete zaspomínať na tieto 
a mnohé iné piesne stredného prúdu 
určite príďte 14. novembra do Domu 
kultúry Handlová. Dušan Grúň, Lýdia 
Volejníčková, Oľga Szabová a Martin 
Jakubec prídu s programom REPETE 
návrat a budú spievať len pre vás. Majú 
vaši blízki sviatok, alebo si chcete len 
tak zaspomínať na krásne melódie? 
Neváhajte, lístky v predaji na vrátnici 
DK Handlová. Vstupenky si môžete 
rezervovať aj na stránke www.dkhand-
lova.sk Vstupné: 5 euro.

FK REBEL Handlová 
november 2009

5. novembra 2009, 19.00 h
PRACH ČASU  (PROJEKT 100)                    
Réžia: Theodoros Angelopoulos, Grécko, 
Nemecko, Rusko 2008,  126 min.
Pán A. – americký režisér gréckeho pôvodu 

sa vracia do Ríma, aby dokončil nakrúcanie 
filmu, ktoré z neznámeho dôvodu prerušil. 
Postavy vo filme sa navzájom strácajú a znova 
nachádzajú, míňajú sa v čase, priestore i v 
behu najdôležitejších udalostí druhej polo-
vice 20. storočia: na Sibíri, v Kazachstane, 
Nemecku i v Amerike. 

12. novembra 2009, 19.00 h
FÍGLE                                        
Réžia: Andrzej Jakimowski, Poľsko 2007, 
95 min., 
Šesťročný Stefek žije so svoju matkou a 
17-ročnou sestrou Elkou a pred skľučujúcou 
realitou poľského malomesta uniká do 
vlastného iluzórneho sveta, v ktorom vládne 
neúprosný zákon náhody.

19. novembra 2009, 19.00 h
UPÍR NOSFERATU  (PROJEKT 100)   
Réžia: Friedrich Wilhelm Murnau, Nemecko 
1922 , 67 min.
Klasický horor nemej éry, v ktorom mladý 
úradník realitnej kancelárie Hutter prichádza 
do Transylvánie na hrad bohatého kupca, 
grófa Orloka (nakrúcalo sa na Oravskom 
hrade). Po jeho návrate už nič nie je tak ako 
predtým.

26. novembra 2009, 19.00 h
TULPAN
Réžia: Sergej Dvorcevoj, Kazachst., SRN, 
Švajč., Rusko, Poľsko 2008, 100 min.
Asa je mladý a nádejný pastier. K pokračo-
vaniu rodinnej tradície kočovného života 
mu chýba jediné - nevesta. Ako však nájsť 
a vybrať si v rozľahlej kazašskej stepi, keď 
jediné dievča v okolí - pôvabná Tulpan - Asu 
odmieta kvôli jeho veľkým a odstávajúcim 
ušiam? Mladík sa však nevzdáva.

Základná umelecká 
škola  - krok k vám...
ZUŠ v Handlovej začala školský rok s 
pozitívnymi zmenami. Nový riaditeľ Ján 
Králik s podporou pedagogického kolek-
tívu vychádzajú v ústrety obyvateľom 
mesta a blízkeho okolia. Otvorili sa 
elokované triedy v MŠ a ZŠ. Vyučovanie 
prípravného štúdia žiakov prebieha 
v priestoroch spolupracujúcich škôl. 
Rodičia sú odbremenení od dochádzania 
detí do ZUŠ. Tento ústretový krok sa stre-
tol s veľkým záujmom. Škola aj vďaka 
týmto aktivitám  nového vedenia má v 
tomto školskom roku /dá sa povedať/ 
rekordný počet žiakov. 
Ďalšou zmenou je čas konania školských 
koncertov, ktorý sa posúva z hodiny 
16.30 na 17.00 hod, aby aj  pracujúci 
rodič mal možnosť vypočuť si svoje dieťa. 
Veríme, že  aj ďalšie zmeny, ktoré sa v 
priebehu školského roka chystajú v ZUŠ, 
budú mať rovnako dobrú odozvu.
Pedagogický kolektív ZUŠ pracuje obe-
tavo na vysokej odbornej  úrovni, čo sa 
odzrkadľuje výbornými umiestneniami 
na súťažných prehliadkach a festivaloch 

s celoslovenskou a regionálnou pôsob-
nosťou. Napr. v minulom školskom roku 
sa žiaci klavírneho oddelenia zúčast-
nili celoslovenského festivalu „Piano v 
modernom rytme“: 

Michaela Gogová - ZLATÉ PÁSMO
Michaela Priwitzerová - STRIEBOR- 
NÉ PÁSMO
Bianca Oboňová - BRONZOVÉ PÁSMO
Žiaci dychového oddelenia na V. 
Celoštátnej súťaži v hre na zobcovej 
flaute „Zahraj že nám píšťalôčka. „ 
umiestnenie - STRIEBORNE PÁSMO.
Slavomír Dobrotka zo speváckeho 
oddelenia II. miesto „Stančekova 
Prievidza“, Bojnická perla STRIEBORNÉ 
PÁSMO. Marek Rybárik sa zúčastnil 
medzinárodnej gitarovej  prehliadky 
v Bojniciach. Choreografia taneč-
ného oddelenia bola ocenená na 
súťaži „Zvolenské tanečné pódium.“ 
Vymenovali sme len zlomok z aktivít ZUŠ 
v Handlovej.
Držíme palce, aby  tento školský rok bol 
rokom úspechov a spokojnosti žiakov, 
rodičov aj učiteľov.                  
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
 „Staré mamy, čítajte si s nami“
Starnutie prichádza nenápadne a 
pomaly, tak ako sa končí leto a začí-
na sa jeseň. Je to čas na spomínanie 
a spomienky sú pestré ako príroda 
na jeseň. V spomienkach sa nájdu 
najkrajšie prežité roky, veselé, ale aj 
vážne obdobia. Vekom nadobudnuté 
skúsenosti môžeme odovzdávať 
mladšej generácii.  Preto sme do 
knižnice pozvali staré mamy a sta-
rých otcov, aby sa  vrátili vo svojich 
spomienkach do detstva a poroz-
právali našej najmladšej generácii 
– svojim vnúčatám, čo oni radi čítali, 
aké mali obľúbené knihy a rozprávky 
a deti ich odmenili zasa svojimi obľú-
benými rozprávkami, básničkami 
a príbehmi. Stretnutie bolo milým 
podujatím v Mesiaci úcty k starším.

Ilustrátori detských kníh
Väčšina podujatí pripravovaných v 
knižnici sa týka kníh a ich tvorcov. Keď 
sa pýtame, kto je tvorcom knihy, auto-
matickou odpoveďou je „spisovateľ“. 
My sme pripravili pre žiakov 2. stupňa 
ZŠ podujatia, kde sme predstavili 
tvorcov, ktorí knihy zmenia na krajšie, 
veselšie a pútavejšie – ilustrátorov 
detských kníh. V knižnici sa vystriedali 
žiaci niekoľkých tried a medzi nimi sa 
veru v tvorivej dielni, ktorá bola súčas-
ťou každého podujatia, našiel nejeden 
mladý „Fulla, Vodrážka, Brunovský, 
Mydlo či Hložík...“     

Pripravujeme
Pripomíname si: Karvaš Peter, Oliva 
Pavol, Silan Janko, Topoľská M., 
Révajová T.
Čo je slušné a čo nie. Liter.-náuč. 
podujatie pre 1. st. ZŠ
Deklarácia práv dieťaťa. Výstavka 
(20.11.1959)
Katarína – tradičné mestské zvyky

Msk


