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KINO BANÍK MÁJ 2010
Využívajte predpredaj vstupeniek, vyhnete  sa  
dlhým radom  pred  predstavením  a  neskorším  
začiatkom  filmov. 

1. 5.  SO o 18,00 h / USA / horor / 100 min./ slov. 
tit./ MP 15 +/ 
VLKOLAK 
Keď je mesiac v splne, legenda ožíva…
Réžia: Joe Johnson, Hrajú: Benicio Del Toro, Emily 

Blunt, Anthony Hopkins, … 

5. 5.  ST  o 18,00h / USA / triler / 138 min. / slov. 
tit. / MP 15+ /
PREKLIATY OSTROV                
Niekto tu chýba…
Réžia: Martin Scorsese, Herci: Leonardo Dicaprio, 
Mark Rufalo, Ben Kingsley, ,…  / 

9. 5.  NE o 18,00 h / USA / akčný, dobrodružný, 
dráma / 118 min. / slov. tit. / MP /

KNIHA PREŽITIA          
Všade naokolo sa nachádzajú opustené mestá, 
rozpadajúce sa cesty, vyprahnutá zem – pomníky 
nedávnej katastrofy. Réžia: bratia Hughesovci, 
Hrajú: Denzel Washington, Gary Oldman,…
  

12. 5. ST o 18,00 h / USA / sci-fi / 96 min. / slov. 
tit. / MP 12+ / 

LÉGIA
V super akčnom thrilleri Légia sa zo všedného 
bistra pri ceste stáva bojisko pre vojnu o prežitie 
ľudskej rasy. Keď Boh stratí všetku svoju vieru 
v ľudstvo, posiela na zem svoju légiu anjelov, 
aby zachránili planétu Zem a zabránili vyhynutiu 
ľudskej rasy. 
Réžia: scoot steewart, Hrajú: Paul Bettany. Dennis 
Quiad,…  

                   15.  5.  SO o 18,00 h / ČR, SR, SRN / milostná 
dráma / 110 min. / česká verzia / MP 12+  / 

3 SEZÓNY V PEKLE 
Pokiaľ snívaš, nie si mŕtvy! Píše sa rok 1947 a 
doba praje zmyselnosti, extravagancii, humoru a 
nekonečnému očakávaniu. 
Réžia: Tomáš Mašín, 
Hrajú: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka , Jan 
Kraus, Martin Huba, Miroslav Krobot.

19. 5.  ST o 18,00 h / Francúzsko, Kanada, UK 
/ dobrodružný, fantasy, mystery / čes. tit. / 122 
min. / MP  / 

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA                
Dr. Parnassus (Christopher Plummer) kedysi 
dávno vyhral nesmrteľnosť v stávke s diablom 
pánom Nickom. O mnoho storočí neskôr našiel 
pravú lásku a s diablom podpísal novú zmluvu. 
Hrajú: Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, 
Jude Law, Christopher Plummer, Tom Waits / 

23. 5.  NE o 18,00 h / USA / scifi triler / 115 min. 

BOX                                                   
Čo keby vám niekto dal škatuľku s tlačítkom, po 
stlačení ktorého by ste získali milión dolárov, ale 
súčasne by ste pripravili o život niekoho, koho 
nepoznáte?  
Réžia:  Richard Kelly
Hrajú: Cameron Diaz, Gillian Jacobs, Frank 
Langella, James Marsden, Holmes Osborne.
                  

26. 5.  ST o 18, 00 h / USA / dráma / čes. tit. / 105 
min. / MP 15+ / 

BRATIA                                              
Pýchou rodiny Cahillovcov je starší syn Sam, otec 
dvoch malých dcér, vzorný manžel a hlavne - mari-
ňák, ktorý trávi dve tretiny roka na zahraničných 
misiách. Zato mladšiemu synovi, ľahkomyselnému 
Tommymu, ktorý je častejšie vo väzení než doma, 
nemôže otec Cahill prísť ani na meno. 
Réžia: Jim Seridan
Hrajú:  Clifton Collins Jr., Jake Gyllenhaal, Bailee 
Madison, Tobey Maguire, Natalie Portman.

FK REBEL MÁJ 2010
6.mája 2010, 19.00 h, 2008, 94 min.

LOUISE-MICHEL                                                           
Réžia:  B. Delépine, G. Kervern, Francúzsko, 
Ísť na úrad práce alebo zabiť šéfa? Bláznivá fraška 
v tom najlepšom zmysle slova, s ľahko anarchistic-
kou náladou, kde sa strieda jeden dejový zvrat za 
druhým, smeruje k vytúženej vendete.

13.mája 2010, 19.00 h, 2009, 153 min. 

PROROK
Réžia: Jacques Audiard, Francúzsko, Taliansko,         
Príbeh Malika, 19 - ročného mladého muža 
odsúdeného k šiestim rokom väzenia, hodeného 
napospas tvrdej realite každodenného väzenského 
života.

20.mája 2010, 19.00 h, 2008, 96 min.

HLAD                                                        
Réžia: Steve McQueen, Veľká Británia, Írsko, 
Veľmi drsný a realistický príbeh o sedemtýždňovej 
hladovke, ktorá sa zapísala do krvavých dejín brit-
sko-írskych vzťahov a rozdelila spoločnosť na tých, 
ktorí v írskych väzňoch videli obyčajných teroristov, 
a na tých, pre ktorých sa stali novodobými muče-
níkmi.

27.mája 2010, 19.00 h,  2009, 104 min.

ANTIKRIST
Réžia: Lars von Trier, Dánsko,
Najškandalóznejší film festivalu v Cannes 2009 
je príbehom manželského páru, odchádzajúceho 
vyrovnať sa so stratou malého syna na opustenú 
chatu v hlbokých lesoch. 

POKLADŇA OTVORENÁ PO – PIA OD 8,00 H 
– 18,00 H , SO – NE  1  H PRED PREDSTAVENÍM  
Zmena programu vyhradená !!!
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Informácie 
z knižnice
Kreslo pre hosťa
Spisovateľka Lenka Gahérová

Jedným z množstva aprílových 
podujatí v mestskej knižnici bolo 
literárne popoludnie venované 
súčasnej slovenskej ženskej litera-
túre. Staršia generácia čitateliek, 
ale aj študentky literárneho krúž-
ku z Gymnázia a Spojenej školy 
prišli do knižnice, pobesedovať si 
a dozvedieť sa niečo viac o živote 
a tvorbe slovenskej spisovateľky 
Lenky Gahérovej. 
... dozvedeli sa, že žije a tvorí 
v Prievidzi, vo svojich zatiaľ dvoch 
knihách - „A zajtra bude nový 
deň“ a „Čas nových nádejí“ 
čerpala zo svojho nie ľahkého 
života, vyrovnávala sa so stratou 
milovanej osoby, ale aj so svojimi 
zdravotnými problémami. Opisuje 
životné príbehy svojich blízkych 
a priateľov. Sú to smutné príbehy 

o láske, odľahčené humorom, 
„v ktorom je koniec začiatkom 
a nádejou..., ale aj spomienkou 
na tých, ktorých zradilo zdravie 
a opustilo šťastie“. 
Beseda s ňou bola veľmi zaujímavá, 
ladená na humornú nôtu a naše 
čitateľky boli nadšené bezprostred-
nosťou, úprimnosťou, zmyslom 
pre humor, milým rozprávačským 
umením, ale hlavne optimizmom 
Lenky Gahérovej. Odpovedala na 
ich otázky, nevyhýbala sa žiadnej 
téme a porozprávala im aj o 
svojom osobnom živote, o svojej 
chorobe, o svojich deťoch, pria-
teľoch, o svojich koníčkoch- jazde 
na motorke a tanci a hlavne o 
svojich plánoch na literárnom poli. 
Beseda bola doplnená autorským 
čítaním. Čitateľky handlovskej 
knižnice si vypočuli ukážky z jej 
knihy, ktorá je práve v tlači. 
Pani Gahérová je tvorivá a už 
pracuje na ďalšej knihe, o ktorej 
nám prezradila, že je to kniha 
poviedok - smutných, veselých, 
krátkych, dlhých, aby si v nej 

každý našiel to, čo rád číta. 
Spisovateľke Lenke ďakujeme za 
knihy, ktoré darovala do knižnice 
svojim čitateľkám.
Mgr. Daniela Mikulášová 

Pripravujeme:
M. Kukučín (150.výr.nar), 
J.G.Tajovský (70.výr.umrtia)
Handlová-moje mesto 
K 50. výr. udelenia titulu mesta
Deň matiek
Zápis do knižnice. 1. roč.
Kreslo pre hosťa
Beseda s pozvaným hosťom
Gymnazisti v knižnici
Tematické podujatia

D. Mikulášová

Základná umelecká škola 
v Handlovej a mesto 

Handlová pozývajú širokú 
verejnosť na

Otvárací koncert 
IV. ročníka celoslovenskej 

súťaže v komornej hre

Handlovské gitary
štvrtok 10. jún 2010 

o 19.00 h 
Kostol sv. Kataríny v Handlovej

Program:
ARTANNO
TALIANSKO-SLOVENSKÉ 
GITAROVÉ DUO MAREC 
A FERAROO
--------------------------------------
Prijímacie skúšky do ZUŠ
 v Handlovej 
24. máj - 28. máj 2010 
od 13. h do 16.30 h 
v priestoroch školy na Ul. 
Poštová.
Tešíme sa na nových žiakov! 

Urbanský jarmok 2010

Tradičný jarmok s dobrou 
náladou a kolotočmi 

PIATOK 21. mája od 10.00 h
SOBOTA 22. mája od 8.00 h
na Námestí baníkov v Handlovej
Tešíme sa na vašu návštevu!


