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Kino Baník  jún 2010
Využívajte  predpredaj vstupeniek, vyhnete sa  
dlhým radom  pred  predstavením  a  neskorším  
začiatkom  filmov! Ďakujeme!

6. 6.  NE o 18,00 h / ČR, SR / thriller / 80 min./ čes. 
verzia / MP 12 +/ 
OKO VE ZDI
Dej filmu sa odohráva zdanlivo počas niekoľkých 
upršaných, ale príjemných dní. Príbeh je nadčasový 
a  mohol sa  stať tu alebo kdekoľvek a kedykoľvek 
inde. Mileneckú dvojicu Ellen a Vincenta spozná-
vame vo chvíli, keď vstupujú na miesto schôdzky. 
V miestnosti je len malé okienko a jedny dvere. 
Z ničoho nič sa dvere zatvoria…. a škárou v stene 
ich pozoruje oko.
Réžia: Miloš J. Kohout, Hrajú: Karel Roden, Soňa 
Valentová, Catherine H. Flemming, Csongor Kassai, 

16. 6.  ST  o 18,00h / USA / triler / 108 min. / čes. 
tit. / MP 15+ / 
NA HRANE TEMNOTY                
Prepracovaný detektívny thriller s Melom Gibsonom 
kombinuje skvelý scenár priamočiarou akciou.
Réžia: Martin Campbell, Hrajú: Mel Gibson, Ray 
Winstone, Danny Hustone, Bojana Novakovic, ,…  
               

20. 6.  NE o 16,00 h / USA / dobrodružný, rodinný 
fantazijný film / 103 min. / slov. dabing / MP 7 / 
vstupné: 2,20 €

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV        
Johnny Depp ako Klobúčnik v nesmrteľnej klasike 
od režiséra Tima Burtona.
Réžia: Tim Burton, Hrajú: Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Helen Bohnam-Carter, Alan Rickman,…. 

23. 6.  ST o 18,00 h / USA / romantická dráma / 128 
min. / čes. tit. / MP 12+ /
NEZABUDNI NA MŇA
Nezabudnuteľný príbeh o moci lásky, sile rodiny 
a o tom, ako je dôležité naplno prežívať každý deň 
nášho života.
Réžia: Allen Coulter  Hrajú:Robert Pattinson, Emilie 
de Rovin, Pierce Brosnan…              

27.  6.  NE o 16,00 h / USA / akčná komédia / 92 
min. / český dabing / MP 12+ / vstupné: 2,00 €
PESTÚNKA V AKCII 
Akčná komédia, v ktorej agent CIA zistí, že byť špió-
nom je vlastne len zábavkou v porovnaní so zložitou 
úlohou  -   postrážiť tri deti…
Réžia: Brien Levant, Hrajú: Jackie Chan, Lucas Till, 
Billy Ray Cysrus,

29. 6.  UT o 18,00 h / USA / horor / slov. tit. / 146 
min. / MP 15+  / 
SEX V MESTE 2                                       
 Zábava, móda, priaťeľstvo: Sex v meste 2 prináša 
všetko a ešte aj niečo navyše. 
Réžia: Michael Patrick King, Hrajú: Sarah Jessica 
Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall,

 30. 6.  ST o 18,00 h / USA / fantasy, dobrodružný / 
106 min. / MP 12 + 
SÚBOJ TITANOV                                       
Súboj titanov je príbehom boja o moc, v ktorom sa 
postavia ľudia proti kráľom a králi proti bohom. Boj 
medzi  samotnými bohmi môže  zničiť celý svet…  
Réžia:  Lous Leterrier, Hrajú: Sam Worthington, Liam 
Neeson, Ralph Mikkelsen

POKLADŇA OTVORENÁ Po – Pia 8,00 h – 18,00 h,  So – Ne  
1  h pred predstavením. Zmena programu vyhradená !!!

FK REBEL jún 2010
3.júna 2010,19.00 h
PARÍŽ 36
Francúzsko, 2008, 120 min. Réžia Christophe 
Barratier 
Hŕstka zanietených hercov, spevákov a komikov, pre 
ktorých je divadlo všetkým, sa rozhodne vrátiť život do 
slávneho kabaretného divadla Chansonia a na vlast-
nú päsť pripraviť predstavenie, aké tu ešte nebolo!
10.júna 2010, 19.00h
RICKY
Francúzsko, Taliansko, 2009, 90 min. Réžia François 
Ozon
Dvom obyčajným ľuďom, slobodnej matke Katie pra-
cujúcej v továrni a Pacovi sa narodí Ricky, dieťa, u 
ktorého sa veľmi rýchlo prejaví jeho výnimočnosť.

REBEL PRAJE KRÁSNE LETO.

Furmanské preteky 
Morovnianska podkova 2010
Sobota 15. mája 2010 v Handlovej – v mestskej 
časti Morovno, patrila v poradí už 5. ročníku 
furmanskej súťaže pod názvom „Morovnianska 
podkova“. Jediné preteky tohto druhu na hornej 
Nitre mali nielen početnú, ale i medzinárodnú 
účasť. Súťaže sa celkom zúčastnilo 22 furmanov 
(každý so svojím párom koní). Úroveň tohto tradič-
ného podujatia zvýšila účasť niekoľkonásobného 
majstra Európy Jána Bliznáka s koňmi Neros a N. 
Salazar z Českej republiky.
Furmani bojovali nielen o víťazstvá v jednotlivých 
disciplínach: furmanský slalom, práca s drevom 
a ťažký ťah, ale hlavne o celkového víťaza, kto-
rým sa pre tento rok stal Patrik Játy z Pšurnovíc so 
svojimi koňmi Bandym a Litvorom. O víťazstvo pri-
pravil Ľubomíra Dobrotku z neďalekého Chrenovca 
– Brusna s koníkmi Jambom a Gaštanom. Tretie 
miesto si odniesol Milan Podolan z Lubiny s koňmi 
N. bečvanom 1 a N. bečvanom 2. Víťaz získal z 
rúk zástupcu primátora mesta Handlová Dušana 
Klasa finančnú odmenu vo výške 100 € , súťažiaci 
umiestnený na druhom mieste 70 € , a na treťom 
50 €. Všetci ocenení obdržali vecné dary od 
sponzorov. Tento rok si do prírodného „hľadiska“ 
morovnianskych lúk našlo cestu viac ako 1100 
návštevníkov a bolo sa načo pozerať. Hlavný 

rozhodca František 
Grácz sprevádzal 
podujatie ako 
komentátor, ale aj 
ako aj odborník na 
slovo vzatý. 
Zlepšujúca sa 
kvalita pretekov, 
ako i narastajúci 
záujem verejnosti 
o netradičné špor-
ty, boli dôvody, 
prečo sa rozhodlo 
vedenie mesta 
preteky furmanov 
podporiť aj v dobe, 
kedy sa zháňajú 
peniaze v rozpočte 
mesta veľmi ťažko. 
Hlavnými orga-
nizátormi sa stali 
Mesto Handlová, 
CVČ Relax, Zväz 
chovateľov koní 
Slovenska, MOS Morovnianski furmani, HATER 
Handlová  s.r.o, za podpory sponzorov Makita, 
Apko a ďalších. Veľkú zásluhu na organizovaní 
majú dlhoroční nadšenci furmanov z Mikroregiónu 
handlovskej doliny a osobitne pani Chalásová, 
ktorá prebrala záštitu nad organizáciou podujatia 

po svojom nebohom manželovi Jánovi Chalásovi, 
ktorému zároveň vyjadrujeme úctu a obdiv za 
nadšenie, akým sa vkladal do predošlých ročníkov 
Morovnianskej podkovy. 
Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na www.han-
dlova.sk. Fotogalériu nájdete v odkliku o meste.

Ladislav Nagy


