
1. 7.  ST o 18,00 h / USA, 
Angl.,Tal.,Franc.,Dánsko / hist. dráma 
VOJVODKYŇA
V našom manželstve sme boli traja. Hrajú: Keira 
Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling… / 

5. 7.  NE  o 18,00h / USA / komédia / 
102 min. / MP 
ZNOVU 17                           
Teenager Mike O’Donnell (Zac Efron) má všetko 
– je úspešným športovcom Náhle sa však rozhodne 
všetkého sa vzdať 

8. 7.  ST o 18,00 h / FR,Špan.,USA/ živo-
topisný  / 131 min. / čes. tit. / MP 
CHE GUEVARA REVOLÚCIA             
Hrdina alebo masový vrah? Hrajú: Benicio  Del 
Toro,…  

11. 7. NE o 18,00 h / Francúzsko / 
akčný triler / 104 min. / česká tit. / MP 
KURIÉR 3                      
Pravidlá hry sa nemenia. Okrem jedného. 
Dokonalé filmové triky! Hrajú: Jason Statham, 
Robert Knepper, Francois Berléand,…

14. 7.  UT o 18,00 h / USA / postapoka-
lyptický triler / 110 min. / slov. tit. / MP 
TERMINÁTOR SALVATION  
Štvrtý diel legendárnej post-apokalyptickej série 
Terminátor sa vracia na plátna kín.
Hrajú: Christian Bale, Anton Yelchin, Moon 
Bloodgood,…

15. 7.  ST o 18,00 h / USA / Slovensko / 
124 min. / 

NEDODRŽANÝ SĽUB  
Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu 
prežiť dal sľub, ktorý chcel splniť.
Hrajú: Ondřej Vetchý, Samo Spišák, Marián Slovák, 
Ivan Romančík ….
      

19. 7.  NE o 18,00 h / ČR / hudobný 
film / 87 min. / čes. verzia / MP 15+
ČESKÁ RAPublika
Prvý celovečerný film o českom rape. Vystupujú: 
Orion, James Cole, Hugo Tox, Hana Hegerová,…  

22. 7.  ST o 18,00 h / USA /suspense 
triler/ 135 min. 
ANJELI A DÉMONI 
Na svojej ceste sledujú 400 rokov staré starobylé 
symboly, ktoré znamenajú jedinú nádej na záchra-
nu Vatikánu. Hrajú:Tom Hanks, Ewan McGregor, 
Ayelet Zurer,…

26. 7.  NE o 18,00 h / USA /akčný / 97 
min. / 
X-MEN
ORIGINS:WOLVERINE
Od začiatku do konca ponúka skvelú porciu zába-
vy, akcie a dobrodružstva.  Hrajú:Hugh Jackman, 
Ryan Reynolds, Liev Schreiber,…

29. 7.  ST o 18,00 h / USA / komédia / 
125 min. / MP 12+
DVOJITÁ HRA 
Oboch straší tá istá otázka: Miluje ma, alebo je toto 
vsetko len súčasť plánu?
Hrajú: Clive Owen, Julia Roberts, Tom 
Wilkinson,…
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Stretnutie so spisovateľom

Mestská knižnica privítala vo svojich priestoroch 
ďalšieho hosťa. Predškoláci z MŠ SNP a prváci ZŠ 
MC strávili príjemné dopoludnie so slovenským 
spisovateľom Ondrejom Nagajom. Zaujímavé 
rozprávanie o tvorbe spisovateľa doplnili deti 
recitovaním jeho najznámejších básničiek a 
hádaniek. Prekrikovali sa, chceli rozprávať 
básničky. Naozaj bolo z čoho vyberať. Spisovateľ 

toho napísal pre ne naozaj veľa. „Kde spí hnedé 
vajíčko“,  zbierky rečňovaniek, hádaniek a krát-
kych humoristických básničiek zo života detí a 

prírody „Mám básničku 
na jazýčku“ a „Riekan-
ky do škôlky“. Sériou 
hádaniek sa prihovára 
deťom v knihe „Hádan-
ky z lesa, hádanky z 
lúky“. Básničky určené 
na nácvik výslovnosti 
obsahuje kniha „Nepo-
tkni sa, jazýček“. Svet 
domácich zvierat priblí-
žil deťom vo veršoch 
leporela „Kamaráti na 
dvore“. Stretnutie bolo 
príjemné nielen pre 
našich najmenších, ale 
aj pre učiteľky MŠ, ktoré 

sa s p. Nagajom stretli ako so svojím bývalým 
učiteľom  na pedagogickej škole. 
Primátor mesta privítal spisovateľa aj na pôde 
mestského úradu. Príjemné posedenie bolo plné 
otázok a odpovedí o literárnej tvorbe, o našom 
meste. Podľa slov p. Nagaja, tvorivých myšlienok 
má na rozdávanie. V dnešnej dobe sa však musí 
obracať, hľadať, kto mu pomôže jeho tvorbu 

vydať. Od roku 1966, kedy debutoval zbierkou 
prírodnej a ľúbostnej lyriky ,,Verše na pni“, sa 
veľa zmenilo. Prajeme veľa úspechov.

OZNAMY  pre čitateľov
Pobočka knižnice MC bude presťahovaná
Knižnica na Morovnianskej ceste bude od 6.7. 
2009 do 10.7.2009 zatvorená. Dôvodom je sťa-
hovanie pobočky. V nových priestoroch v ZŠ MC 
(v priestoroch školského klubu - vchod z cesty), 
privítame našich čitateľov od 13.7.2009.
Otváracie hodiny v novej pobočke MC
Pondelok - štvrtok: 10,30 - 17,00
piatok  :  9,00 - 17.00

Zmena otváracích hodín 
Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom a 
návštevníkom zmenu výpožičného času 
v knižnici na Námestí baníkov.
V období letných prázdnin bude knižnica na 
Nám. baníkov otvorená v  pondelok - piatok  
od 9. 00 do 17. 00 hod.
M E S T S K Á   K N I Ž N I C A   H A N D L O V Á
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
tel.: 046 / 547 54 49, e - mail : kniznica-
ha@szm.sk, web.handlova.sk/web/mk.

Mgr. D. Mikulášová

Keď deti nocujú v materskej  škôlke
 

To, že deti v materskej škole aj spávajú, vie každý, kto chodil do MŠ alebo tam vodí svoje 
deti. Ale deti z Materskej školy na Ul. SNP 27 v Handlovej sa stali z 5. na 6. júna 2009 
účastníkmi výnimočného projektu „Noc v materskej škole“. Práve prostredníctvom 
tejto vydarenej akcie si deti vyskúšali ako sa spí v materskej škole v noci a bez rodičov. 
Deti neodišli v piatok 5. júna domov ako obvykle. Strávili celé popoludnie s pani 
učiteľkami na školskom dvore. Dvor bol rozdelený na stanovištia, kde súťažili nielen 
v šikovnosti, keď museli zdolať šmykľavku, či preliezť „strachové vrece“ alebo prejsť 
pohyblivým chodníkom, ale ukázali, že sú šikovné aj vo vedomostných súťažiach. Každé 
dieťa na záver dostalo na ruku pekný obrázok s pečiatkou, čo znamenalo, že zvládlo 
všetky úlohy.
V podvečer si deti aj pani učiteľky spoločne zaspievali pri ohníku a ujo školník všetkým 
ako predjedlo upiekol špekačky. Po výbornej večeri, ktorú navarili tety kuchárky, sa deti 
umyli, prezliekli do pyžamy a mohla sa začať dlho očakávaná „pyžamová diskotéka“. 
Neskôr, keď sa vonku zotmelo, čakalo deti prekvapenie. Každá trieda si hľadala svoj 
poklad. Vyzbrojili sme sa baterkami a začalo sa pátranie. Deti ho však veľmi rýchlo 
objavili, veď cesta k pokladu viedla po „cukríkovom chodníku“.
Večer sa nájdením pokladu skončil a deti sa uložili do svojich postieľok. Niektorí zaspali 
skôr, ako  sa začala rozprávka na dobrú noc. Ráno sa deti plné dojmov zvítali so svojimi 
mamičkami a oteckami tak, akoby sa nevideli aj týždeň a nezabudli sa pochváliť, že 
vôbec neplakali. Veď už sú „veľkí“. 

D.H. učiteľka MŠ Ul. SNP 27, Handlová


