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Kino Baník pozýva v januári 2011

4. 1. UT o 16,00 h, USA, dobrodružný, fantasy, 146 min. slov. dabing, MP 7 
HARRY POTTER A DARY SMRTI 
Najočakávanejšia siedma a posledná časť zo série filmov „Harry Potter“ prichádza 
v dvoch častiach pod názvom „ Harry Potter a Dary smrti“.                  
Réžia: David Yates, Hrajú: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Maggie 
Smith a ďalší … / 

9. 1.  NE  o 18,00h, Francúzsko, akčný, 118 min., čes. tit. , MP 15+
22 VÝSTRELOV               Jean Reno stvárňuje Charlyho Matteia bývalého 
mafiána, ktorý posledné tri roky vedie kľudný a pokojný život v ústraní a v kruhu svo-
jej rodiny. Jedného rána ho na parkovisku prepadnú maskovaní muži a zasiahnu 22 
guľkami. On však streľbu prežije a jeho krutá pomsta na seba nenechá dlho čakať. 
Réžia: Richard Berry,  Herci: Jean Reno, Kad Merad, Gabriella Wright,…  /

11. 1.  UT  o 18,00h, USA, kriminálny, thriller, 125 min., MP 15+, slov. tit.
MESTO                                                   
V Bostone sa udeje 300 bankových lúpeží ročne a zo štvrti Charlestown vyšlo viac 
lupičov bánk a obrnených vozidiel ako kdekoľvek inde v USA. Jedným z nich je aj 
Doug MacRay (Ben Affleck), ktorý je vodcom jednej takejto bandy. Pri jednej z lúpeží 
Jem (Jeremy Renner) na úteku zoberie za rukojemníčku manažérku banky Claire 
Keesey (Rebecca Hall). Po tom ako zistia, že Claire býva práve v Charlestowne, 
Jem znervóznie a chce zistiť, čo všetko môže o nich vedieť.
Réžia: Ben Affleck,  Herci: Ben Affleck, Joan Hamm, Rebecca Hall,…  

16. 1.  NE o 18,00 h, USA, horor, 80 min., slov. tit., MP 15+
DIABOL                                      
Obyčajné ráno všedného dňa. Päť ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú, nastúpi 
do toho istého výťahu, ten sa rozbehne a nečakane zastaví na medziposchodí. 
Spočiatku pokojná atmosféra začne s pribúdajúcimi minútami hustnúť. „Keď idete vo 
výťahu, väčšinou si spolucestujúcich neprezeráte. Lenže keď sa v takom malom a 
uzavretom priestore zaseknete na dlhší čas, nevyhnutne dospejete k otázke: „ Kto 
sú tí, čo uviazli so mnou?“ A keď sa potom začnú diať nepríjemné veci.....ľudia vo 
výťahu začnú totiž postupne umierať. 
Réžia: John Eric, Hrajú:  Geoffrey Arend, Joe Cobden, Matt Craven, Caroline 
Dhavernas, Logan Marshall-Green, Chris Messina, Bojana Novakovic, Jenny O‘Hara, 
Jacob Vargas, Bokeem Woodbine,…. 

18.  1.  UT o 18,00 h, USA, dráma, 121 min.,slov. tit., MP 12+
SOCIÁLNA SIEŤ 
Na jeseň v roku 2003 si Mark Zuckerberg, ktorý má za sebou Harvard 
a je géniom v oblasti počítačového programovania, sadá k počítaču a 
vzrušene začína pracovať na novej myšlienke. To, čo v návale blogovania 
a programovania začína v jeho pracovni, sa čoskoro stane prevratom v 
komunikácii - globálna sociálna sieť. Za necelých šesť rokov a s 500 miliónmi 
priateľov sa Mark Zuckerberg stáva najmladším miliardárom v histórii ... ale 

tomuto podnikateľovi spôsobuje úspech osobné aj právne komplikácie.
Réžia: David Fincher, Hrajú: Jesse Eisenberg, Rashida Jones, Justin 
Timberlake, Brenda Song, Liam Fergusson, David Selby, Mark Saul,… 
                    

23. 1.  NE o 18,00 h, ČR, SR, dráma, 146 min. , MP 12+
POUTA                                                 
Film režiséra Radima Špačka je napínavým príbehom s temnou atmosférou 
a nepredvídateľným hlavným hrdinom. Odohráva sa v roku 1982 v totalitnom 
Československu, kde si polícia môže dovoliť omnoho viac ako bežní občania. 
Využíva to Antonín, príslušník štátnej bezpečnosti s takmer neobmedzenou mocou, 
rozporuplná postava idúca za svojím cieľom sebazničujúcim spôsobom. Upína sa na 
Kláru, ktorá je pre neho nedosiahnuteľná. Je to sociopat, ktorý nemá rád ľudí, ale na 
druhej strane túži žiť úplne iný život ako žije, uvedomuje si, že to nie je to, čo by ho 
napĺňalo.

25. 1. UT o 18,00 h, ČR, čierna komédia, 100 min., čes. jaz.verziam, MP 15 
+ vstupné: 2,20 €
TACHO                                                   
Nová čierna komédia jedného z naúspešnejších českých spevákov súčas-
nosti. Réžia: Mirjam Landa

Dom kultúry Handlová pozýva
Príďte s nami otvoriť plesovú sezónu v Handlovej...
Pozývame na tanečnú zábavu
NOVOROČKA
29. januára 2010 v DK Handlová.
Bližšie informácie sledujte na stránkewww.handlova.sk, alebo www.dkhand-
lova.sk.

FK REBEL – január 2011
13.januára 2011,19.00h
SVÄTÁ TRÁVA
Réžia: Andrzej Wajda, Poľsko, 2009,  
85 min.          
Príbeh starnúcej Marty, ktorá kvôli 
večne zaneprázdnenému manželovi 
zápasí 
s nudou a samotou. Nečakane stretáva 
mladého muža a začína prežívať druhú 
mladosť.

20.januára 2011, 19.00h
LISTY PRE JÚLIU
Réžia: Gary Winick, USA, 2010, 105 
min.
Romantická road movie po krásnom 
Taliansku, plná slnka, viníc a lásky. 
Mladá Američanka nájde vo Verone 

list adresovaný bájnej Júlii a žiadajúci 
o radu v otázke mladej beznádejnej 
lásky. List je z roku 1957. Rozhodne sa 
naň odpovedať a naštartuje poetickú 
jazdu talianskou krajinou s veľmi 
zvláštnou posádkou.

27.januára 2011, 19.00h
ZMLUVA S VRAHOM
Réžia: Aki Kaurismäki, Fínsko/
Švédsko/Francúzsko, 1990, 80 min.
Protagonistom príbehu je osamelý 
francúzsky úradník Henri Boulanger, 
ktorý po pätnástich rokoch oddaných 
služieb v kráľovských vodárniach  v 
Londýne dostane hodinovú výpoveď. 
Po dvoch nevydarených pokusoch o 
samovraždu si najme zabijaka, aby 
ukončil jeho život, ktorý pre neho stratil 
zmysel.

Hvezdáreň Handlová
pozýva na pozorovanie
čiastočného zatmenia Slnka
4.1.2011 
pri priaznivom počasí 
pozorovanie od 8.00 ráno do 11.00
 V dopoludňajších hodinách 4. januára 
2011 budeme môcť sledovať pozoru-
hodný úkaz, čiastočné zatmenie Slnka. 
V regióne hornej Nitry  Slnko vyjde už 
čiastočne zakryté Mesiacom po ôsmej 
hodine ráno. Maximálna fáza čiastočné-
ho zatmenia Slnka je približne 79 per-
cent, kedy Slnko bude necelých desať 
stupňov nad juhovýchodným obzorom.  
V tejto maximálnej fáze, cez slnečný filter  
uvidíme  úzky kosáčik Slnka, pripomína-
júci rozprávkový slnečný kočiar myto-
logického boha Hélia, pretože Mesiac 

prekrýva Slnko zhora.  Úzky kosáčik 
slnečného kotúča je svojou nezakry-
tou oblou časťou natočený k obzoru.
Zatmenie bude viditeľné z Európy, zo 
západnej časti Ázie až po 90. poludník a 
zo severnej časti Afriky. 
Z nášho územia budeme môcť pozoro-
vať celý priebeh úkazu. 
Priebeh zatmenia :
Začiatok čiastočného zatmenia :   
08 hod.  05 min. SEČ
Najväčšia fáza zatmenia :              
09 hod.  20    min. SEČ
Koniec čiastočného zatmenia :      
10 hod.   56 min. SEČ
Hvezdáreň je vybavená ďaleko-
hľadom typu Newton  s priemerom 
270mm na vidlicovej montáži.
Vstup na vlastné riziko. 
Kontakt 0944 236209


