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Ako sa objavila zástava 
alebo skauting stále žije 
v srdciach veteránov
Počas svojej dlhej histórie sa skauting vyvíjal 
rôzne. Bolo obdobie, keď bol zakázaný, no i v 
dnešnej dobe je to na Slovensku pomerne roz 
siahla organizácia. V Handlovej máme už len pár 
nadšencov. Celý svoj život mu venoval Imrich Izák, 
ktorý je nielen skautom „od kosti“ ale i vášnivým 
zberateľom všetkých informácií a artefaktov o 
skautingu. Do jeho archívu sa dostala i zástava 
nováckych Junákov z roku 1946. Keďže nasledov-
níkov je stále menej a pokročilý vek p. Izáka mu už 
nedovoľuje, aby sa svojej činnosti venoval naplno, 
rozhodol sa odhaliť tajomstvá svojho archívu. 
S touto myšlienkou prišiel i na MsÚ Handlová. 
V období, keď sa myšlienky skautingu šírili len 
potajomky, dochádzalo k všeobecnému potláča-
niu nielen ideí tohto hnutia, ale aj ich symbolov. 
Handlovská zástava zhorela, ale tá novácka, 
ktorá vraj bola dlhé roky schovaná na pôjde, sa 
zachovala. V januári tohto roku sa dostala do rúk 
tým, ktorí ju so slzami v očiach prijali. Handlovskí 

skauti pani Izáková a Pavol Ďurkovič, odovzdali v 
obradnej sieni MsÚ Handlová nováckym veterá-
nom Ing. Martinovi Hagarovi a Jozefovi Sedlákovi 
zástavu, o ktorej si mysleli, že je už dávno zabud-
nutá v histórii.
Spočiatku oficiálne odovzdávanie sa skončilo 
priateľským stretnutím skautov veteránov. Aby 
sa už nikdy nestratil tento viac ako 60 ročný 
artefakt, zástavu oficiálne odovzdala v zastúpení 
p. Izáka jeho manželka, za asistencie primátora 
mesta Handlová Rudolfa Podobu. Za nováckych 
skautov ju zatiaľ prebral primátor mesta Nováky 
Dušan Šimka.
O skautingu nájdete na internete veľa 
informácií. Posolstvom týchto riadkov 
však nie je propagácia tejto skupiny 
nadšencov, ale obzretie sa za históriou, jej 
nachádzanie v súčasnosti a poukázanie 
na to, že historické artefakty sa pri troche 
úsilia nestratia a nájdu tých, ktorým urobia 
radosť a otvoria veľké dvere do spomienok, 
úsmevných i neveselých, no skutočných a 
plných naozajstného života. Aj keď stať sa 
najprv včielkou, potom vĺčaťom... 
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3. 2. ST o 18,00 h / ČR /drzá komédia/ 120 min./ MP 
ULOVIŤ MILIARDÁRA 
Po teenagerskom filme Gympl prichádza Tomáš 
Vorel s filmom, ktorý sa dotýka aktuálnych tém 
– médií, lobingu, manipulácií s informáciami, 
korupciou a s ňou spojených politických tlakov.
Režisér: Tomáš Vorel, Hrajú: Tomáš Matonoha, 
Miroslav Etzler, Jiří Mádl, Ester Janečková, Milan 
Šteindler
7. 2. NE o 18,00h /USA/ animovaný sci-fi / čes. tit./ 
ČÍSLO 9
Ľudia sú preč. Kedy a ako k tomu prišlo, nikto nevie. 
V troskách starého sveta prežívajú len podivní 
handroví panáčikovia s číslami na chrbte. Do tejto 
pochmúrnej doby sa narodí Deviatka, ktorá je možno 
predurčená všetko zmeniť. Keď sa stretne so skupinou 
podobných figúrok, ktoré utekajú pred strašidelnými 
vražednými strojmi, rozhodne sa postaviť na odpor. 
Prehovoriť prestrašených súputníkov k boju nebude 
ľahké. Rovnako ako nebude ľahké zistiť, kto prena-
sledovatelia vlastne sú a hlavne – čo sa stalo s ľuďmi. 
Réžia: Shane Acker 
10. 2. ST o 18,00 h /USA/horor komédia / 87 min./ 
ZOMBIELAND 
Akčná komédia sa zameriava na dvoch mužov, 
ktorí našli spôsob ako prežiť vo svete ovládanom 
zombíkmi. Columbus (Jesse Eisenberg) je veľký 

slaboch – ale keď sa bojíte toho, že môžete 
byť zjedený zombíkmi, váš strach vám pomôže 
prežiť. Tallahassee (Woody Harelson) je zloduch, 
ktorý si vraždenie zombíkov priam užíva a 
jeho jediným cieľom je dostať každého živého 
zombíka na zemi. 
Réžia: Ruben Fleischer, Hrajú: Woody Harelson 
14. 2. NE o 18,00 h / USA / romant. dráma / 110 min. 
ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE
Toto je príbeh jednej lásky, ktorá dokázala prekročiť aj 
hranice času... V deň, keď Henry (Eric Bana) stretol 
Clare (Rachel McAdams) po prvýkrát, ona ho už 
poznala roky. Odmalička bol jej najlepším priateľom, 
jej dôverníkom a tak trochu bola doňho zamilovaná. 
Henry je totiž cestovateľom v čase — trpí zriedkavou 
genetickou poruchou, ktorá spôsobuje, že nikdy 
vopred nevie, kedy sa náhle objaví v inom čase a na 
inom mieste. Réžia: Robert Schwentke, Hrajú: Rachel 
McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston 
and Stephen Tobolowsky /
17. 2. ST o 18,00 h / USA, Kananda, VB, Austrália / 
horor / 90 min. / čes. tit. / MP 15+
SAW VI 
Šieste pokračovanie kultovej hororovej série SAW. 
Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokračuje v krvavom 
odkaze svojho mentora Jigsawa (Tobin Bell), ktorý 
pred rokmi celú túto zvrátenú hru odštartoval. 
Réžia Kevin Greutert, Hrajú: Costas Mandylor, Tanedra 
Howard, Tobin Bell 
21. 2. NE o 18,00 h / SR, ČR, Írsko / dráma / 83 min. 
LÍŠTIČKY 
Líštičky sú dramatickým príbehom dvoch sestier, odo-
hrávajúcim sa v súčasnom Dubline. Au pair Alžbeta 
(23) sa zúfalo snaží vytvoriť si nový domov v Írsku 
tým, že si nájde chlapa za každú cenu. Alžbetina star-
šia sestra Tina (27), zasnúbená s Írom Stevom (30), ju 

chce ochraňovať a pomáhať jej za každú cenu. Alžbeta 
však pomoc sestry kategoricky odmieta a vyzerá to 
tak, že na idylický život Tiny so Stevom žiarli ...
Réžia: Mira Fornay Hrajú: Réka Derzsi (SK), Rita 
Banczi (SK), Aaron Monaghan (Ir), Jitka Josková 
(ČR), Nicholas Pinnock (VB), Jonathan Byrne (Ir), 
Christopher Simpson (VB), Jana Oľhová (SK) a ďalší
24. 2. ST o 18,00 h / USA / tanečno-hudobný film / čes. 
tit. / 107 min. / MP 12+
FAME: TVOJA CESTA ZA SLÁVOU 
Remake slávneho filmu z 80. rokov. Plný tanca a chro-
nicky známych hitov, ale aj úplne nových pesničiek. 
Tanečníci, speváci a herci strednej umeleckej školy 
v New Yorku, ich nabitý rozvrh, absolútna disciplína a 
náročné tréningy majú ukázať, kto z nich má skutočne 
talent a výdrž stať sa najlepším a zažiť skutočné 
uznanie a slávu. 
Réžia: Kevin Tancharoen, Hrajú: Asher Book, Kristy 
Flores, Paul Iacono, Paul McGill, Naturi Naughton, Kay 
Panabaker, Kherington Payne, Collins Pennie,,… 

28. 2. ST o 18,00 h / USA / sci-fi thriller / slov. tit. / 90 
min. / MP 12+
KLONY 
Bruce Willis v hlavnej úlohe sci-fi thrilleru podľa kul-
tového komiksu. Agent FBI Greer vyšetruje vraždu 
študenta, ktorý bol v spojení s tvorcom high-tech sys-
tému náhradníkov – dokonalých, na diaľku riadených 
robotických kópií skutočných ľudí, ktoré ich nahradzujú 
v reálnom živote a umožňujú tak ľuďom komunikáciu a 
medziľudské kontakty z bezpečia ich domovov. Séria 
zločinov však pokračuje a obeťou sa stáva aj robotický 
náhradník agenta Greera. Réžia: Jonathan Mostow, 
Hrajú: Bruce Willis, Radha Mitchell, POKLADŇA 
OTVORENÁ PO – PIA OD 15,00H – 18,00 H , SO 
– NE 30 MIN. PRED PREDSTAVENÍM 
Zmena programu vyhradená !!!


