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Deň plný gymnastiky
Námestie baníkov v Handlovej ožilo 
v piatok 18. júna 2010 veselým dža-
votom detí. ZŠ Morovnianska cesta, 
spolu s oddielom športovej gymnasti-
ky TJ Sokol Handlová, sa stala orga-
nizátorom Gymnastického dňa, ktorý 
je súčasťou celonárodnej kampane 
GYM F!T. Akcie sa zúčastnili deti zo 
všetkých ZŠ v meste ročníkov 1.- 4. 
Po slávnostnom otvorení za účasti 
prezidenta Slovenskej gymnastickej 
federácie Mgr. Jána Nováka, pri-
mátora mesta Ing. Rudolfa Podobu 
a riaditeľky ZŠ Morovnianska cesta 
Mgr. Eleny Šoltysovej sa deti rozišli 
na stanovištia. Každé absolvovalo 
testovanie, ktoré pozostávalo zo 
stoja na jednej nohe, skokov do 
strán, hlbokého predklonu, chôdzi 
vzad na obrátenej lavičke, skoku do 
diaľky z miesta, kľukov, 6 min. behu 
a výpočtu BMI /hmotnostný index/. 
Všetky deti odchádzali z testovania 
s diplomom a za svoje výkony 
a snahu získali smajlíkov a sladkú 
odmenu. Po absolvovaní testovania 
sa deti mohli zabaviť na rôznych 

stanovištiach, kde prekonávali pre-
kážky a  vyskúšali si svoju odvahu 
a obratnosť. Deťom neprekážal ani 
dážď, ktorý nás niekoľkokrát zahnal 
pod stromy. Dopoludňajšie akcie si 
vyskúšalo 350 detí.

V popoludňajších hodinách pre-
behla Gymnaestráda /prehliadka 
pódiových skladieb/. Nakoľko bolo 
nepriaznivé počasie, nemohla byť 
Gymnaestráda na pódiu na námestí, 
museli sme sa presunúť do kinosály 
v DK. Predstavilo sa 200 športovcov 
a tanečníkov z Holíča, Ružomberka, 
Banskej Bystrice, Závažnej Poruby, 
Duloviec a Handlovej. Najväčší 
potlesk zožali „Elišky“ z Ružomber-
ka, ktorých vekový priemer je 60 
rokov. Celú sálu postavili na nohy so 
svojou skladbou: „Tancuj, tancuj...“. 
Najmladšími učastníčkami zase boli 
naše dvojičky Gazdíkové, ktoré majú 
iba tri roky. Veľkú zásluhu na vydare-
nom podujatí mali naši komentátori 
– Igor Suchý a Braňo Čukan, ktorých 
nám všetci závideli a fotografovanie 
s nimi nemalo konca. Ďakujeme za 
podporu mestu Handlová, domu kul-

túry a všetkým, ktorí nám pomáhali.
V tento deň Handlová cvičila, tanco-
vala a spievala.

Kotríková

Rekordná účasť gymnastiek
Posledný májový víkend sa v Han-
dlovej stretli gymnastky z 10-tich 
oddielov a klubov celého Slovenska. 
Divákom sa predstavilo 150 malých 
i veľkých gymnastiek. Súťažilo sa 
v kategóriách: predškoláčky, mladšie 
žiačky, staršie žiačky, juniorky a že-
ny. Oddiel športovej gymnastiky TJ 
Sokol Handlová mal zastúpenie vo 
všetkých katagóriách okrem žien. 
Veľký úspech dosiahla Alexandra 
Strížencová medzi najmladšími 
gymnastkami, keď obsadila veľmi 
pekné 3. miesto. Naša juniorka 
Nikola Reichmannová získala za 
svoje výkony v sokolských pretekoch 
„Martinov putovný pohár“. 
Aj touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať našim štedrým sponzo-
rom a rodičom, ktorí nám pomáhali 
pri organizácii a zabezpečení pre-
tekov.  
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Linkeš a Struhárová 
úspešní
V prvej polovici chodeckej sezóny 
má za sebou chodecká nádej Milan 
Linkeš tri vydarené štarty. Najskôr 
vo svojej kategórii v chôdzi na 3 km 
zvíťazil v Dubnici a 2. miesto obsadil 
na pretekoch v Považskej Bystrici. 
Vekom ešte starší žiak sa úspešne 
uviedol medzi dorastencami. Na 
5 km časom 28:12 min. v Dubnici 
získal výborné 2. miesto.
Mladšia žiačka Aneta Struhárová v 3. 
ročníku žiackej chodeckej ligy 2009/
2010 v konkurencii 15. základných 
škôl z celého Slovenska zvíťazila 
v Banskej Bystrici aj v záverečnom 
5. kole súťaže. S piatimi víťazstvami 
na 500 m dlhej trati obhájila vlaňaj-
šie celkové prvenstvo a stala sa 
najúspešnejšou chodkyňou.
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Odstúpim zabehnutý a dobre 
vybavený bufet v nemocnici 
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