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O sedem miest lepšia
Na celoeurópskych lezeckých pretekoch 
Petzen Climbing Trophy v rakúskom 
Karntene 10. – 12.júla 2009 mal han-
dlovský horolezecký klub Prometeus 
a horolezecký krúžok CVČ Relax svoje 
zastúpenie. Handlovské farby hájila 
13 ročná Irena Balátová. V jej kategórii 
bojovalo o úspech 34 pretekárok z dva-
nástich štátov. 
V lezení na rýchlosť skončila deviata, 
v boulderingu štvrtá a v lezení na 
obtiažnosť dvanásta. V celkovom hod-
notení dosiahla Irča 9. miesto. Oproti 
talianskemu Arcu spred mesiaca sa 
posunula o sedem miest. Ak bude takto 
pokračovať, nabudúce máme bronz. 
Gratulujeme.             

                    Rd

V pondelok 3. augusta 2009 začnú han-
dlovskí extraligoví basketbalisti prípravu 
na novú sezónu 2009/2010. Prvá fáza 
prípravy bude prebiehať v domácich 
podmienkach a na hráčov čaká tvrdá 
práca na získanie potrebnej kondičnej 
a fyzickej pripravenosti pod vedením 
trénera Ľudovíta SMAČKA. Prvé prípravné 
zápasy pred vlastným obecenstvom sú 
naplánované na piatok 21.8.2009 o 18.00 
hod. a sobotu 22.8. 2009 o 11.00 hod 
s účastníkom 1. českej ligy, družstvom 
PROTÓN ZLÍN. 
Hneď o týždeň nato, 28.8.2009 
a 29.8.2009,  naši chlapci vycestujú na 
odvetné zápasy do ZLÍNA, kde by mali 
odohrať jedno stretnutie aj s účastníkom 
najvyššej českej MATONI NBL s družstvom 
NOVÉHO JIČÍNA, ktoré hralo vo vlaňajšej 
sezóne finále českej MATONI NBL 
s jedným z najlepších českých družstiev 
posledného obdobia „ČEZ BASKETBAL 
NYMBURG“.

Ďalšou ozdobou  prípravného obdobia 
by mal byť domáci turnaj organizovaný 
k 100. výročiu priemyselnej ťažby uhlia 
v Handlovej, za účasti českého družstva 
BK PROSTEJOV, slovenských družstiev BC 
PRIEVIDZA a domáceho MBK HANDLOVÁ, 
štvrtým účastníkom by malo byť družstvo 
zo susedného Maďarska „VIDEOTON  
SZEKEŠFEHERVÁR, s ktorým práve roku-
jeme o možnej účasti.

Turnaj sa uskutoční v dňoch 3.-5.septem-
bra 2009 v športovej hale.
Týmto by sme našich fanúšikov radi 
pozvali na otvorenie basketbalovej sezóny 
2009/2010, ktoré sa uskutoční práve na 
tomto turnaji a to hneď vo štvrtok 3. sep-
tembra 2009 o 18.30 hod zápasom našich 
chlapcov s našim odvekým rivalom druž-
stvom BC PRIEVIDZA.
Kultúrnu časť zabezpečí vystúpenie 
známej handlovskej HIP HOPpovej sku-
piny „MOJA REČ“ a prisľúbená je aj účasť 
v týchto chvíľach asi najznámejšieho han-

dlovského tanečníka „LACIHO STRIKEA“
Verím, že sa všetky tieto skupiny postarajú 
o dobrú náladu a naši hráči vás pobavia 
svojimi dobrými výkonmi pred nastá-
vajúcou sezónou, ktorá začne v sobotu 
26.9.2009 prvým extraligovým zápasom.  
Takisto ako muži, začnú 3. augusta 2009 
prípravu na celoslovenskú ligu v domá-
com prostredí aj naši juniori a spoločne 
s nimi aj „B“ družstvo mužov pod vede-
ním trénera Karola Kučeru.

Karol Kučera, MBK Handlová, foto VH

1. ročník futbalového
turnaja prípraviek  
ročník 1999 a mladší
Dňa 11.7.2009 ŠKF Baník Handlová 
v spolupráci s FK Hajskala Ráztočno 
usporiadali 1. ročník Futbalového tur-
naja prípraviek ročník 1999 a mladší. 
Turnaj sa konal v areáli FK Hajskala 
Ráztočno.
Cenu najlepšiemu hráčovi turnaja 
venoval Martin Škrtel v podobe vlastno-
ručne podpísaného dresu FC Liverpool, 
ktorým bol vyhlásený hráč ŠKF Baník 
Handlová - Denis Knižka.

VÝSLEDKY:

skupina "B"
ŠKF Baník Handlová "B" - FK Žiar 
nad Hronom   0:6

FK Žiar nad Hronom  - FK Nováky  
         2:2
FK Nováky - ŠKF Baník Handlová "B" 
         2:0
skupina "A"
ŠKF Baník Handlová "A - FK Mesto 
Prievidza   2:2
FK Junior Kanianka  -  ŠKF Baník 
Handlová "A"   2:3
FK Mesto Prievidza - FK Junior 
Kanianka   3:0

zápas o 5. miesto
ŠKF Baník Handlová "B" -  FK Junior 
Kanianka   1:2

zápas o 3. miesto
FK Nováky - ŠKF Baník Handlová "A"  
         2:1
zápas o 1. miesto
FK Žiar nad Hronom - FK Mesto 
Prievidza   3:0

MBK Handlová začal prípravu na novú sezónu

40. výročie gymnastiky

Pri príležitosti 40. výročia založenia gymnastického oddielu v Handlovej, sa 20. 
júna stretli bývalí gymnasti a gymnastky v dome kultúry. Stretnutia sa zúčastnilo 
okolo 50 pozvaných gymnastiek a hostí. V úvode sme si spomenuli na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami - Milan Pukač, Gejza Sabo, Gitka Bernátová a ostatní neme-
novaní členovia gymnastickej rodiny a uctili si ich pamiatku minútou  ticha. Na 
slávnostnom stretnutí sme pokrstili Pamätný list a pečiatku vyrobenú pri tejto 
príležitosti. Sponzorom Pamätného listu a pečiatky bol Michal Hertlík. Pečiatku 
navrhol akademický maliar Rudolf Cigánik. Krstným otcom sa stal Imrich 
Frívaldský. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu. Zaspomínali sme si na roky 
minulé, ale i tieto. Pri spomienkach nám pomáhala výstava fotografií a kroniky.

Mária Kotríková


