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Kino Baník apríl 2010
Využívajte  predpredaj vstupeniek, vyhnete  sa  
dlhým radom  pred  predstavením  a  neskorším  
začiatkom  filmov.  Program DK Handlová nájdete 
na stránke ww.dkhandlova.sk           
2. 4.  PI o 18,00 h / ČR / romant. komédia / 95 min./ 
čes. verzia / MP / 
MILUJEM ŤA VIAC 
Romantická komédia z golfového prostredia. Príbeh o 
láske, sláve a peniazoch.
Réžia: Pavel Gábel, Jiří Chlumský, Hrajú: Filip Tomsa, 
Jitka Kocurová, Sandra Nováková, … 

7. 4.  ST  o 18,00h / ČR / komédia, dráma / 97 min. / 
čes. verzia / MP / 
ZOUFALCI                
Ako byť spokojný a nebyť pri tom sám? 
Réžia: Jitka Rudolfová, Herci: Simona Babčáková, 
Jakub Žáček, Zuzana Onufráková, Václav Neužil,…  / 

10. 4.  SO o 18,00 h /ČR/dráma / 95 min./ čes. verzia. 
/MP
KAWASAKIHO RUŽE                                  
Svoje prvé ocenenie získal film Kawasakiho ruže ešte 
pred prvou klapkou. Za jeho scenár bol na začiatku 
tohto roku Petr Jarchovský ocenený 1. cenou Sazky 
za nerealizovaný scenár. Ako hovorí režisér filmu Jan 
Hřebejk, pozoruhodnosť scenára spočíva v tom, že prí-
beh sa síce odohráva v súčasnosti, ale ide predovšet-
kým o jeho minulosť.
Réžia: Jan Hřebejk 

11. 4. NE o 18,00 h /USA/ romantická komédia /80 
min./ slov. tit. / MP 15+ / 
VALENTÍN 
Niektorí ho milujú. Niektorí ho nenávidia. Ale nikto ho 
nemôže ignorovať…
Réžia: Garry Marshall, Hrajú::Júlia Roberts/

14.  4.  ST o 18,00 h /USA/ romant. komédia / 94 min. / 
slov. tit. / MP 12+  / vstupné: 2,20 €
MORGANOVCI   
Komédia Morganovci rozpráva príbeh veľmi úspešného 
manželského páru, Meryl a Paula Morganových (Sarah 
Jessica Parker a Hugh Grant ), ktorých krásne a úžas-
né životy majú iba jednu chybu – ich rozpadajúce sa 
manželstvo. 
Réžia: Marc Laurence, Hrajú: Hugh Grant, Sarah 
Jessica Parker, Sam Elliott, Mary,  
      

18. 4.  NE o 16,00 h /Francúzsko/ rodinná komédia 
/čes. dabing/ 91 min. /MP
MIKULÁŠOVE  ŠIBALSTVÁ               
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a 
ďalší hrdinovia senzačných príbehov detských knižiek 
o Mikulášovi sa v hranej verzii konečne dostávajú na 
filmové plátna. Réžia: Laurent Tirard,, Hrajú: Valérie 
Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain,/
21. 4.  ST o 18,00 h /ČR / komédia / 102 min. / MP 
12+ / vstupné: 2,20 €
DOKTOR OD JAZERA HROCHU
S  komediálnym nadhľadom typickým pre Zdeňka 
Trošku sledujeme príbeh slušného, dobrého, ale do 
dnešného života skoro nepoužiteľného lekára Čeňka 
Dobeška. Hoci je svedomitým lekárom, nevie zo 
svojho povolania vytrieskať nič pre svoj prospech, ako 
ostatní jeho kolegovia. Réžia:  Zdeněk Troška, Hrajú: 
Jaroslav Šmíd; Eva Holubová; Alžbeta Stanková ; Jiří 
Langmajer, Bohumil Klepl; Oldřich Navrátil  
25. 4. NE o 16,00 h /USA/ anim. komédia /slov. dabing 
/97 min./ MP 7+/ 
PRINCEZNÁ A ŽABA    
Tvorcovia filmov Malá morská víla a Aladin prinášajú 
animovanú komédiu z New Orleans o krásnej dievčine, 
princovi, žabe a slávnom bozku, ktorý však všetko  
prevráti naopak.

Réžia: Ron Clements, John Musker.
 
FK REBEL – APRÍL 2010
1.apríla 2010 , 19.00 h
DOMOV (HOME)
Réžia:  Yann Arthus-Bertrand, Francúzsko, 2008, 
120 min.
8. apríla 2010,  19.00 h
BRONSON
Réžia: Nicolas Winding Refn, Veľká Británia, 
2008, 92 min.
15. apríla 2010,  19.00 h
DYCH
Réžia:  Kim Ki-duk, Južná Kórea, 2007, 84 min.
22. apríla 2010, 19.00 h
KEĎ SA MUŽ VRACIA DOMOV 
Réžia: Thomas Vinterberg, Dánsko, Švédsko,  
2008, 93 min.

29. apríla 2010, 19.00h
PROTEKTOR
Réžia:  Marek Najbrt, Česká republika, 2009, 100 
min.

Podujatia DK v mesiaci apríl
1. apríl 2010 o 15.00 - 65. výročie oslobodenia 
Handlovej 
4. apríl 2010 o 10.00 - VÝSTUP NA VEĽKÝ 
GRIČ - MEMORIÁL DODA SUCHÉHO 
16. apríl 2010 o 19.00 - PARTIČKA
17. apríl 2010 o 17.00 - KORENE 
HANDLOVSKEJ DOLINY
2. máj 2010 o 19.00 - RYBA V TROJKE

Štvrťstoročie 
Handlovskej 
speleoskupiny
10 .septembra 2009 oslávila Slovenská spe-
leologická spoločnosť (ďalej len SSS)  60 
rokov činnosti. V SSS je organizovaných  48 
jaskyniarskych skupín (klubov) s počtom 800 
členov. Na Slovensku presiahol počet jaskýň 
číslo 6000. Súčasťou SSS je aj Oblastná skupi-
na Handlová  č. 35, v súčasnosti Jaskyniarsky 
klub Handlová so sídlom v Handlovej.
Handlovský jaskyniarsky klub  vedený Petrom 
Strečanským (od roku 1993) má 14 členov, z toho 
5 členov z Dolných Vesteníc, ktorí sú súčasťou 
skupiny od roku 2000. Handlovská skupina vznik-
la  20.4.1985, takže tento rok bude už 25 rokov 
odvtedy ako začala vyvíjať svoju činnosť v Sklenia 
nskom krase (súčasť pohoria Žiar) Tento nám bol 
pridelený ako pracovné územie. Rozlohou nie je 
veľký, ale nedá sa povedať, že by bol nezaujíma-
vý. Na území sa nachádzajú pekné povrchové javy 
ako tzv. škrapy, tieto sú vytvorené eróznou činnos-
ťou vody a vetra. Hraničný potok sa  niekoľkokrát 

ponára do vápencovej horniny. Sú tu aj vyvieračky, 
v ktorých  sa zase opačne voda vynára z podzemia 
na povrch. Na planine Rovne (Ráztočianske lazy)  t. j. 
na horizonte  vápencovej kryhy,  handlovskí jaskyniari 
zaevidovali  30 jaskýň. V prvých rokoch sa organi-
zovali aj pracovné stretnutia v Sklenianskom krase  
pri príležitosti výročia vzniku  oblastnej skupiny . Na 
týchto stretnutiach  sa zúčastňovali jaskyniari z ob-
lastných skupín z celého Slovenska.  Opätovne naši 
členovia sa podieľali  na akciách poriadaných SSS,  
ale aj oblastnými skupinami na Slovensku, či to boli 
Jaskyniarske týždne , Lezecké dni, Odborné školenia 
a Speleomítingy.
  Najväčšmi sa Handlovčania zapísali do dejín slo-
venského jaskyniarstva na Vianoce v roku 1986. To 
sa nepretržite pracovalo od Vianoc až do 2.1.1987.  
Speleológovia z 9. oblastných skupín v krutých pod-
mienkach kopali na dne jazera (počas nepretržitého 
čerpania vody)  na prepojení Demänovskej jaskyne 
Slobody a Mieru. Tu sa v plnej miere uplatnila  baníc-
ka profesia  našej skupiny, hlavne pri zaisťovaní 
komína. Prepojením vznikol najdlhší jaskynný systém,  
v dnešnej dobe dlhý viac ako 35 km. 

Pokračovanie v budúcom čísle
Milan Reichmann a Peter Strečanský, 

Jaskyniarsky klub Handlová,
Slovenská speleologická spoločnosť     


