
1. máj 2009 - Hudobný 1. máj 
- sprievod sa začína o 9.00 hod na 
Hladovom námestí a končí koncertom 
Dychovej hudby Handlová na Námestí 
baníkov o 10.00 h.
 

1. máj 2009 - MAJÁLES PRE 
SENIOROV - tanečná zábava s 
Ľudovou hudbou Jána Strmenského 
- DK Handlová o 16.00 
 

6. máj 2009 - HANDLOVSKÉ 
KAHANČEKY 
kinosála DK Handlová o 15.00 h. 
- prehliadka ľudovej slovesnosti detí 
materských škôl
 

28. máj 2009 - FESTIVAL 
MODERNÉHO TANCA 
- festivalová prehliadka tanečných 
skupín. Organizuje Regionálne kultúr-
ne centrum Prievidza v spolupráci DK 
Handlová. 
 

30. máj 2009 - SCREAMERS
 - travesti skupina s úplne novou 
show, LETO JE LETO. 
DK Handlová o 18.00 h. 

PRÍRODA OBJEKTÍVOM PETRA 
JURÍKA - výstava fotografií v čitárni 
DK Handlová. Výstava je otvorená od 
24.4. 2009 do 29.5. 2009 od 8.00 do 
18.00. 
 

KINO BANÍK – máj 2009
3. 5.  NE o 18,00 h /USA/rodinná 
komédia/111 min./slov. tit. /MP    
MARLEY A JA  
Všetko bolo perfektné, pokým sa neobjavil 
Marley…

6. 5.  ST  o 18,00h /USA /romantická 
komédia/125 min./MP 
NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF 
Niekoľko nezadaných dvadsať - až trid- 
siatnikov z Baltimore rieši problémy s lás-
kou.... 
 

13. 5.  ST o 18,00 h /FR,Tal.,Kanada/ 
akčný, krimi, triler/130 min./čes. tit./MP 
VEREJNÝ NEPRIATEĽ č. I             
Jacques Mesrine, najväčší francúzsky 
gangster všetkých čias, bol vo svojej vlasti 
známejší než akákoľvek celebrita. 

17. 5. NE o 18,00 h /ČR, SR/dráma/114 
min./česká verzia/MP 
ANGLICKÉ JAHODY

Písal sa 21. august 1968 a za pár okami-
hov sa otočí  život Tomáša, jeho rodiny a 
priateľov. 

20. 5.  ST o 18,00 h /FR,Tal.,Kanada/
akčný, krimi, triler/110 min./čes. tit./MP 
VEREJNÝ NEPRIATEĽ č.I: Epilóg
Národ ho uctieval, ženy ho zbožňovali a 
pre štát bol nepriateľom číslo jeden.

24. 5.  NE o 18,00 h /USA/ horor, muzikál/
98 min./čes. tit../MP 15+
REPO: GENETICKÁ OPERA!
je špeciálny darček od režiséra „SAW 
SÉRIE“ Darrena Lynna Bousmana. Film, 
ktorý je tak „iný“, že ho ani k ničomu 
nemôžete prirovnať.

27. 5.  ST o 18,00 h /SR,ČR/dráma/95 
min./slov.verzia/MP 15+
NEBO, PEKLO … ZEM 
V tomto novom svete nachádza Klára 
dávno stratené istoty, kariéra prestáva 
byť prioritou, všetko vyzerá ideálne...

31. 5.  NE o 18,00 h /USA/horor, 
triler/92 min./MP 15+
NÚDZOVÝ VÝCHOD   
Dráma Núdzový východ veľmi pripo-
mína Mendesovu oscarovú Americkú 
krásu.  
POZOR: PREMIETAME V NEDEĽU !!! 
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Dobrodružná rozprávková noc v knižnici

Začiatkom apríla prenocovalo v 840 knižniciach na 
Slovensku, v Česku, Poľsku a Slovinsku takmer 30 
000 detí. Keďže sa podujatie koná každý rok pri príle-
žitosti osláv narodenín veľkého dánskeho rozprávkára 
Hansa Christiana Andersena, dostala "rozprávková 
noc" pomenovanie práve po ňom. 18 najlepších 
čitateľov zo štvrtých a piatych ročníkov strávilo dob-
rodružnú noc aj v handlovskej knižnici, v tomto roku 
pod názvom Z krajiny do krajiny - Z rozprávky do roz-
právky. A tak deti „putovali“ po krajinách Európskej 
únie. Navštívili Španielsko, Taliansko, Česko, 

Anglicko, Nemecko a samozrejme Dánsko. O všetkých 
krajinách porozprával Eduard Straka, ktorý ako špor-

tovec tieto krajiny 
osobne navštívil. 
Slovenskú roz-
právku Pavla 
D o b š i n s k é h o        
O troch grošoch 
prišiel prečítať pri-
mátor Handlovej. 
O spestrenie 
d o b r o d r u ž n e j 
noci sa posta-
rali pracovníci 
Podnikateľského 
i n k u b á t o r a . 
Pozvali nás 
na návštevu 
"Straš idelného 
hradu". Deti boli 
zvedavé, kde          

v Handlovej sa také niečo nachádza. Nikto neveril, 
že v Podnikateľskom inkubátore, v modernej budove 
na námestí naozaj straší. Ale keď sa zjavilo "strašidlo" 
za sklom, pišťanie detí sa rozliehalo široko - ďaleko. 
V strašidelnom duchu, za zvukov tajomnej hudby 
sa niesla celá prehliadka inkubátora po chodbách, 
miestnostiach, tajomnom schodišti, či na balkóne 
s výhľadom na nočnú Handlovú. Deti sa so "straši-
dlom" skamarátili, až keď im porozdávalo čokolády, 
perá a premietlo veselú rozprávku. 
Čo sa deje o polnoci v Handlovej, sme videli cez 

kamerový systém mestskej polície. Po polnoci sme 
vylúštili literárnu krížovku "Nám sa ešte nechce spať" 
a tak sme si čítali rozprávky aj strašidelné príbehy, 
tancovali, cvičili, spievali, hrali sa a súťažili, zdramati-
zovali rozprávku Soľ nad zlato. Neskoro v noci sme si 
síce ustlali spacáky, ale väčšina detí "statočne" odolá-
vala spánku a vydržali "čulé" až do rána.

Kráľ čitateľov 2009
O kráľa či kráľovnú čitateľov tradične súťažia tí, 
ktorí radi čítajú a požičiavajú si knihy v mestskej 
knižnici. Už po jedenástykrát si zmerali sily šiestaci 
handlovských základných škôl. Vedomosti si preverili 
v štyroch kolách venovaných 100. výročiu priemysel-
nej ťažby uhlia na Slovensku, výročiam slovenských 
spisovateľov, novej mene – euru a osobnostiam, ktoré 
preslávili handlovskú dolinu. Vládcom v ríši kníh sa 
pre rok 2009 stal Peter Holos. Zástupca primátora 
Dušan Klas mu odovzdal Putovný pohár, ktorý bude 
celý rok zdobiť Gymnázium I. Bellu v Handlovej. 

D. Mikulášová

Pripravujeme na máj...
Spomienka na M. R. Štefánika 
(90. výročie úmrtia) v spolupráci s MOMS 
Mojej mamičke. Literárna hodina spojená s tvorivou 
dielňou ku Dňu matiek.
Niekto ako ja. K 70. výročiu narodenia spisova-
teľky Alty Vášovej
Prváci v knižnici. Zápis prvákov 
Významné ženy v slovenských literárnych 
dejinách (Šoltésová, Vansová).

FK REBEL – máj 2009
7. mája 2009, 19.00 h 

HRDINA ROKU
Réžia: Feliks Falk, Poľsko1986, 111 min.          
Deväť rokov po slávnom Predtanečníkovi sa 
režisér Falk vracia k postave „showbusiness-
mana“, antihrdinu-chameleóna bez morálnych 

zábran, „výrobcu“ ohlupujúcej zábavy...

14.mája 2009,19.00 h 

SIEDME NEBO
Réžia: Andreas Dresen
Nemecko, 2008, 98 min.
Inge ide vrátiť opravené nohavice svojmu 
zákazníkovi Karlovi. Pri odovzdaní ale dôjde k 

náhlemu vzplanutiu a sexu. 

21.mája 2009, 19.00 h 

UMIERAJÚCE ZVIERA, 
Réžia: Isabel Coixet
USA 2007, 113 min.
Profesor David Kepesh venoval značnú časť 
života výučbe literatúry a dobývaniu študentiek. 

28.mája 2009 19.00 h 

NADINE 
Réžia: Erik de Bruyn
Holandsko, Belgicko 2007, 105 min.
Citlivý príbeh o súčasnej generácii profesne 
úspešných žien, ktoré sa ťažko vyrovnávajú s 

nenaplneným materstvom. 


