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DaMP mesta Handlová... 
Popoludnie s Mestským kynologickým 
klubom
Bol pekný slnečný, ale zato chladný deň – štvrtok 
3. decembra. A prečo som si ho tak zapamätala? 
Pretože som sa bola pozrieť na program, ktorý si 
pre nás pripravil Mestský kynologický klub na podnet 
CVČ Relax. Pre obyvateľov Dorky a širokú verejnosť 
prichystali veľmi zaujímavý program. Tento super deň 
bol pokračovaním prednášky o výcviku a činnosti 
policajných psov, ale aj našich nezbedných mazná-
čikoch, ktorý sa konal v piatok v priestoroch Dorky 
a bol realizovaný príslušníkom mestskej polície, ktorý 
je zároveň tajomníkom Mestského kynologického 
klubu p. Mečiarom, ale prednášku viedol aj predseda 
klubu p. Ing. Dobiš. Štekot, ktorý sa ozýval z áut, nám 
prezradil, že spoločnosť nám budú robiť psy- boli 
dokonca hlavnými aktérmi. Spolu s ich cvičiteľmi nám 
ukázali, ako vedia poslúchať. Povely ako sadni, ľahni, 
k nohe či štekaj im vôbec nerobili problém. Potom sa 
jeden z kynológov obliekol do špeciálneho odevu a 
spolu so psíkmi nám ukázali, ako vedia zneškodniť 
nepriateľa. Samozrejme, nikomu sa nič nestalo, ale 
keby to bolo naozaj, som si istá, že by spolu zadržali 
akéhokoľvek zločinca. Nakoniec sme dostali priestor 
aj my a mohli sme sa spýtať na to, čo nás zaujíma.

Myslím, že sme spolu zažili pekný deň. Dozvedeli 
sme sa a videli sme veľa nového...Preto by som sa 
za všetkých chcela Mestskému kynologickému klubu 
poďakovať. Verím, že takéto stretnutie nebolo naše 
posledné.

DaMP prezlečený za Mikuláša
Bol pondelok, 7.12. 2009 a my, Detský a 
mládežnícky parlament - DaMP, sme sa prezliekli za 
Mikuláša a jeho kamarátov z čarovnej krajiny. Našim 
hlavným cieľom bolo potešiť deti z DORKY, ktoré 
nás plné zvedavosti očakávali. Dokonca si pre nás 
pripravili pekný program a zložili pesničku. My sme 
mali pre nich tiež pripravenú scénku, ale čo bolo 
dôležitejšie, mali sme aj darčeky. Tie sa nám podarilo 
získať dobročinnou zbierkou, do ktorej sa zapojilo 
veľa ľudí, ktorým ďakujeme. Nám sa táto akcia páčila 
a najväčším darčekom pre nás boli šťastné úsmevy 
obdarovaných detí.

Dampácki športovci 
Voľby do DaMP-u boli 12.11.2009 a Sekciu športu 
sme obsadili piati športoví nadšenci: Kristínka 
Kišová, Paulínka Deliová, Kristínka Kováčová, Filip 
Jančík a Marek Kováč. 
 Tímovú prácu sme si vyskúšali hneď 30.11. a 1.12. 
2009 na Mikulášskom basketbalovom turnaji. Cez 
polčas, aby sme odbúrali stres a napätie z hry, sme 
ponúkli „basketbalistom“ zábavno - športovú súťaž 
– vyraďovanú. Odreagovať sa potrebovalo cez 50 
hráčov- 25 chlapcov a 25 dievčat. Okrem toho, že 
sa odreagovali, najlepší si odniesli aj mikulášsku 
nádielku v podobe vecných „ crazy“ cien. 
 Hrdo môžeme oznámiť, že ako tím sme uspeli, s ma-
lou pomocou „dospelákov“ Beatky Deliovej a Jarka 
Daubnera . Koho zaujímajú tí najlepší, tu sú: 

Chlapci: 
1. Branko Bátora
2. Robko Piroška

3. Danko Vodrážka
4. Filipko Talášek
5. Majko Sábela

Dievčatá: 
1.Nikolka Szentkiralyiová 
2. Karolínka Ďuriaková
3. Alicka Švecová
4. Monika Karpeová
5. Miška Bratová 
 

Kristínka, Paulínka, Kristínka, Filip, Marek

Handlová má svoj talent
V Základnej umeleckej škole sa 15. decembra 
2009 diali veľké veci. Hľadali sme najtalentovanej-
šieho Handlovčana spomedzi 8 najlepších, ktorí sa 
dostali až do finále. Tretie miesto si vytancovala Nina 
Kellová. Ako druhá skončila Izabela Albertová, ktorá 
nám ukázala ako sa vyrábajú náušnice z korálok 
a drôtu. V priamom prenose viacerým takmer vyrazi-
la dych jej šikovnosť. Bianca Oboňová so svojou hrou 
na klavír získala prvé miesto. Zahrala nám skladbu 
Numb od Linkin park, a keď dozneli jej posledné 
tóny, väčšina ľudí už vedela, komu dá svoj hlas. 
Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na ostatných 
finalistov. Boli nimi Janka Radovičová (spev), Matej 
Centáš a spol.(tanec), Martinka Molnárová (klavír), 
Andrej Tóth (výtvarníctvo)a Agáta Boháčová (výtvar-
níctvo). Všetci si zaslúžia veľké uznanie. Súťaž sme 
organizovali my, DaMPáci, v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou, mestom Handlová a CVČ Relax. 
Už sa tešíme na ďalší ročník a dúfame, že spoznáme 
ďalšie veľké talenty.

Lenka, DaMP (sekcia masmédií)

„FOTO SALÓN 2009“
V Centre voľného času Relax 
Handlová sa konala v novembri 
minulého roku výstava fotografií 
s prírodovednou tématikou pod 
názvom „FOTO SALÓN 2009“. 
Výstavu pripravilo CVČ Relax 
v spolupráci so ZO SZOPK Andreja 
Kmeťa a bola určená deťom MŠ, 
žiakom ZŠ, SŠ a širokej verejnosti. 
Aj tento ročník bol otvorený pre 
verejnosť, s možnosťou prinesenia 
vlastných amatérskych fotografií. 
Táto ponuka našla opäť svoju odo-
zvu a do výstavy sa zapojilo 8 auto-
rov a 1 kolektív žiakov . Celkovo 
bolo vystavených 188 farebných 
fotografií formátu A3. 
Ďakujeme vystavovateľom s láskou 
k prírode.

CVČ Relax v Handlovej 
pozýva v januári 2010
Ochranársky večer – diskusný klub s pre-
mietaním prírodovedných filmov
16.1. od 17,00 h. , CVČ Relax 
ABC na PC – zábavno-vedomostná súťaž 
pre deti ET MC MŠ SNP
19.1. od 10,00 h., CVČ Relax 
Turnaj žiakov 3.-4.roč. ZŠ vo vybíjanej 
– postupová súťaž SAŠŠ
20.1. od 13,00 h., ZŠ MC
Turnaj žiačok 3.-4.roč. ZŠ vo vybíjanej 
– postupová súťaž SAŠŠ
21.1. od 13,00 h., ZŠ MC
ABC na PC – zábavno-vedomostná súťaž pre deti ET 
MC MŠ MC
21.1. od 10,00 h., CVČ Relax 
Pochod vďaky SNP Cígeľ – Handlová – tradičné turis-
tické podujatie
23.1. od 7,00 h. prezentácia: od 8,15 h. odchod od DK 
Zábavné popoludnie pre mladé rodiny s deťmi 
26.1. od 15,00 h., CVČ Relax 

Posledná šanca 
zapojiť sa do 
príprav

 Centrum voľného 
času Relax Handlová 
v spolupráci s Komi-
siou vzdelávania a 
práce s deťmi a mlá-
dežou pri MsZ mesta 
Handlová a mestom 
Handlová pripravuje 
novú Koncepciu práce 
s deťmi a mládežou.
Poslednú možnosť 
vyjadriť sa k pripravo-
vanému strategickému 

dokumentu na roky 2010-2013, ktorý nájdete na stránke 
www.cvcha.edu.sk má široká verejnosť do 15.1.2010. 
Svoje podnety, návrhy, resp. pripomienky píšte na cvc-
relax@gmail.com Predmet mailu uveďte: Práca s deťmi 
a mládežou Handlová, resp. nás kontaktujte na tel. čísle 
5475 377.

Za Váš záujem a aktívny prístup vopred ďakujeme. 
Mgr. Schwarczová, riaditeľka CVČ Relax Handlová 

Pochod vďaky SNP
CÍgeľ - Handlová

23.1. 2010

Ilustračné foto: V. Horváth


