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Kino Baník 
september 2010
Využívajte,  prosím,  predpredaj 
vstupeniek, vyhnete  sa  dlhým 
radom  pred  predstavením  a  nes-
korším  začiatkom  filmov.    

8. 9.  ST o 18,00 h / USA / romant.  
horor / 130 min./ čes. tit./ MP 12 +/ 
TWILIGHT SÁGA ZATMENIE 
Je čas rozhodnúť sa…
Réžia: David Slade, Hrajú: Kristen 
Stewart, Robert Pattinson, Taylor 
Lautner, Dakota Fanning,...
-------------------------------------------------

12. 9.  NE  o 18,00h / USA, 
VB / mysteriózny, sci-fi, thriler 
/ 142 min. / slov. tit. / MP 12+ /  
POČIATOK
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je 
skúsený zlodej, absolútne najlepší 
v nebezpečnom umení extrakcie: 
cenné tajomstvá kradne z hĺbky 
podvedomia počas snenia, kedy je 
myseľ najzraniteľnejšia. 
Réžia: Christopher Nolan, Herci: 
Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, 
Marion Cotlillard, Ellen Page, Tom 
Hardy , Joseph Gordon-Levitt, 
Cillian Murphy , Michael Caine, 

Tululah Riley,
15. 9.  ST o 18,00 h / Slovensko-
Poľsko/ historická dobrodružná 
dráma  / 108 min. / slov. verzia / 
MP 15+ / 
LEGENDA O LIETAJÚCOM 
CYPRIÁNOVI        

Strhujúci príbeh o tajomnom mnícho-
vi, ktorý zostrojil lietajúci stroj podľa 
stratenej knihy Leonarda da Vinciho.
Réžia: Mariana Čengel 
Solčanská, Hrajú: Marko Igonda 
(SK),  Pawel Malaszynski (PL), 
Alexander Domogarov (RUS), 
Radoslav Brzobohatý (CZ) 
-------------------------------------------------

SO 18. 9 o 18,00 a NE 19. 9 o 16,00 
h / USA / animovaná komédia / 92 
min. / slov. dabing / MP  /
SHREK: koniec a zvonec
Čo nás čaká vo štvrtom diele 
Shreka? Omnoho drsnejšia Fiona, 
obtlstlý Kocúr v čižmách a omnoho 
zmätenejší Oslík. A kráľovstvo Za 
siedmimi horami hore nohami. Na 
svedomí to má Shrek, ktorý vypustil 
do sveta jedno veľmi nerozumné 
prianie.
Réžia: Mike Mitchell, Hrajú: Rastislav 
Sokol, Dušan Szabo, Helena 
Krajčiová, Dušan Cinkota

21.  9.  UT o 18,00 h / USA / sci-
fi/akčný horor / 106 min. / Slovenské 
titulky / MP 15+  / vstupné: 2,20 €
PREDÁTORI 
Nová kapitola v dejinách Predátorov. 
Film Predátori je voľným pokra-
čovaním filmov Predátor (r. John 
McTiernan, 1987) a Predátor 2 
(r.Stephen Hopkins, 1990). No 
sám Rodrigez ako veľký fanúšik 
žánru i pôvodného filmu, nechcel 
vytvoriť iba pokračovanie či remake. 
„Predátori nie sú piatym či šiestym 
pokračovaním série, ale prvým. 
Réžia: Nimród Antal, Hrajú: Adrien 
Brody, Laurence Fishburne, Topher 
Grace, Danny Trejo, Walton Goggins, 
Alice Braga, Derek Mears 
-------------------------------------------------

22. 9.  ST o 18,00 h / USA / horor/
sci-fi/thriller / čes. tit. / 101 min. / 
THE CRAZIES                          
      Šialenstvo je nákazlivé
Réžia: Terry Gilliam, Hrajú: Radha 
Mitchell, Timothy Olyphant, Joe 
Anderson , Danielle Panabaker
-------------------------------------------------

26. 9.  NE o 18,00 h / VB, DE, AU / 
životopisná dráma / 124 min. / české 
titulky / MP 12 + /
PÚŠTNY KVET                        
Film Púštny kvet vznikol podľa 

rovnomennej autobiografickej knihy 
autorky Waris Dirie, ktorá do svojich 
13 rokov vyrastala v Somálsku a po 
svojom úteku do Londýna sa stala 
jednou z najznámejších svetových 
topmodeliek. Keď sa kniha v roku 
1998 objavila na pultoch kníhkupe-
ctiev, svet bol šokovaný.  
Réžia:  Sherry Hormann, Hrajú: Liya 
Kebede, Sally Hawkins,                  
-------------------------------------------------

29. 9.  ST o 18, 00 h / ČR / dráma / 
čes. verzia / 110 min. / MP 12+ / 
MAMAS & PAPAS
Česká režisérka číslo jeden opäť 
prichádza s príbehom, ktorý sa 
môže dotknúť divákov bez ohľadu 
na vek či postavenie. Každý z vy-
rozprávaných príbehov o túžbe po 
dieťati, osudovom rozhodnutí, či 
dieťa mať alebo snahe vyrovnať sa 
s nástrahami, ktoré pred nás život 
postavil, môže byť práve ten váš. 
Scenár a réžia: Alice Nellis (Tajnosti, 
Výlet)
Hrajú: Zuzana Bydžovská, Martha 
Issová, Fillip Čapka, Zuzana 
Čapková, Michal Čapka, 

POKLADŇA OTVORENÁ PO 
– PIA OD 8,00 H – 18,00 H , SO 
– NE  1  H PRED PREDSTAVENÍM             
Zmena programu vyhradená !!!

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
S ničivou vodou sme sa popaso-
vali aj v knižnici. Povodňová vlna 
zasiahla oddelenie pre dospelých 
a vstupné priestory. Knižničný 
fond našťastie nebol zničený ani 
poškodený a prevádzka knižnice 
tak nebola obmedzená.  Mestská 
knižnica bude od septembra opäť 
otvorená podľa otváracích hodín. 
Pondelok – piatok 8.00 – 18.00 
hod. 
Pripravujeme:
E. Gašparová 1925-2010. 
Spisovateľka pre deti a ml. 
Medailón.
Matka Tereza. 100. výr. nar. 
Medailón.
Knižničné informatické hodiny 
pre študentov 1. roč. SŠ.
Kreslo pre hosťa.
Čítame si. Pravidelné stretnutia. 
Pobočka MC

D. M.

Keď sa povie Handlová....
Keď sa povie Handlová , ja  vidím ochotného a ústretové-
ho pána primátora Ing. Rudolfa Podobu , ktorý si i napriek 
pracovnej zaneprázdnenosti nájde čas na to, aby prijal 
a vypočul zástupcov Detskej organizácie Fénix, pomohol 
im  pri organizovaní podujatí, podporil ich a povzbudil. 
Pána primátora, ktorý je ochotný prevziať záštitu nad 2. 
celoslovenským stretnutím Fénixákov a nepýta sa, koľko 
času, energie a námahy ho to bude stáť. 
Vidím  aj usmiatu predsedníčku Územnej správnej rady 
Detskej organizácie Fénix  Oľgu Karovú, jej kolegov 
a okolo nich veľa detí, množstvo  času stráveného nad 
prípravou a realizáciou podujatí pre ne. Znak Detskej  
organizácie  Fénix nie je nikomu cudzí a to je 
práca tých, ktorí pravidelnými aktivitami  vedú 
deti k tomu, aby zmysluplne trávili svoj voľný čas. 
Vidím najmladšieho člena Slovenskej správnej 
rady DO Fénix Patrika Reindla, ktorý je hnacím 
motorom mladých fénixákov, nielen v Handlovej 
ale vo všetkých územných radách. 
Handlová a Fénix patria k sebe a preto bude  2. 
celoslovenské stretnutie  fénixákov práve v Hand-
lovej.  Na Remate sa stretne v termíne od 15. do 
18. 9. 2010 150 detí, mladých ľudí a dospelých , 
ktorí chcú ukázať ľuďom v hornonitrianskom regió-

ne, prostredníctvom rôznych aktivít, že sú tu, že činnosť 
detských a mládežníckych organizácií je prospešná 
a potrebná. 
Budeme radi, ak sa s Vami stretneme  v uliciach 
Handlovej. Prostredníctvom hry Zbierajte hviezdičky 
sa pokúsime čo najviac dozvedieť o Vašom meste 
a zároveň Vám poskytnúť čo najviac informácií o nás. 
Zmeriame  si sily v rôznych súťažiach, preveríme sta-
točnosť nočným výstupom na Bralovú skalu a už teraz 
máme pocit, že nám nestačí tých pár dní, aby sme všetko 
videli, spoznali a zažili, aby sme sa na chvíľu mohli stať 
súčasťou Handlovej.

Eva Pintérová, predsedníčka DO Fénix
(krátené, viac na www.handlova.sk 


