
ZUMBA - tancom ku zdraviu

Zumba je jedinečná  tanečná aktivita bez rozdielu veku , váhy  či  fyzickej  
kondície. Vznikla spojením tancov cumbia, merengue, mambo, rumba, 
salsa, cha-cha a ďaľších tanečných prvkov a stala sa najpopulárnejšou 
na svete. Pod odborným vedením inštruktorky Zumby, Petry Tomaší-
kovej, si ich pravidelne dvakrát týždenne osvojujeme a zdokonaľujeme, 
v pondelok a vo štvrtok o 18.00 hod v telocvični SPŠ v Handlovej. 
Príďte aj Vy spáliť až 2000 kalorií, spevniť telo a hlavne sa dobre zabaviť.  
Neklopte, len vstúpte a tancujte s nami!   
           Handlovské „zumbošky“

Nech sú aj tieto Vianoce 
plné spokojnosti, radosti, 
bohaté na čarovné chvíle 
a splnené priania. 

A v novom roku nech Vás 
sprevádza úspech, šťastie, 
zdravie a láska.

Srdiečka 2011 – vyhodnotenie
Vyberte víťazné foto a pošlite nám ho: * telefonicky, sms: 0915 769 500 ( PO-PI od 7.00 do 15.00) 
* mailom:  sekretariat_asterion@inkubatorhandlova.sk  * poštou (korešpondenčný lístok...): Asterion, n.o. Námestie baní-
kov č.5, 972 51 Handlová * osobne: Podnikateľský inkubátor, kanc. č. 314.

Každý hlasujúci má možnosť poslať iba 1 hlas, hlas je platný iba po zanechaní tel. čísla hlasujúceho. 
Termín posielania hlasov je do 20.12.2012. Majiteľ víťaznej fotografie získa zdarma foto vo formáte A1.
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Jan Spevár
poslanec MsZ Handlova

Kadeti ŠBK postúpili
Kadeti Školského basketbalového klubu Handlová odohrali základnú časť ligy 
kadetov /mladších dorastencov/ a postúpili do skupiny najlepších 12 družstiev, 
ktorá odohrá ďalšiu časť súťaže dlhodobo každý s každým, z ktorej prvé 4 druž-
stvá budú hrať vo finálovom turnaji /final four/ o titul majstra Slovenska.
O postup sa zaslúžili: tréner Milan Linkeš, ved. družstva František Dolník
Hráči : Miroslav Mátych 274 bodov, Michal Dolník 210, Daniel Javúrek 180,  
Maroš Minárik 99, Andrej Matuškovič 95, Patrik Seleši 69, Peter Vantech 56, 
Milan Linkeš 48, Juraj Šuník 43, Jakub Krnčok 30, Rado Prokein 23, Tomáš 
Krč 8, Jakub Papp 6, Peter Čertík, Viliam Dobrotka a Robo Vantech.
Zo skupiny západ aj východ postúpilo prvých 6 družstiev.
V konečnej tabuľke DL Kadetov skupiny Západ sa ŠBK Handlová umiestnil s 12 
víťazstvami a dvoma prehrami na druhom mieste za MBK Karlovka Bratislava.
Kompletnú tabuľku nájdete na www.handlova.sk. šport – ŠBK Handlová.

Jaroslav Daubner 

IX. ročník -  Maratón v aerobiku
Viete, ako sa môže stať „veľká“ sála za  hodinu „malou“? Nie? 
Nebojte sa, v Handlovej sa žiadne zázraky nekonajú. Vysvetle-
nie je celkom jednoduché.  Prázdninový piatok 28.10.2011 sa 
skoro stovka detí  rozhodla vstať skôr ako pred obedom, stráviť 
deň v pohybe v CVČ Relax a podať hrdinský športový výkon 
v  „aerobikovom“  maratóne. Kúzlo je prezradené, to len veľká 
spoločenská sála v Relaxe pri takom množstve cvičiacich det
a aj divákov zrazu vyzerala maličká. 
Súťažilo sa v štyroch kategóriách a troch kolách po dvadsať 
minút a vo štvrtom 30 minútovom kole. Spotené tričká boli 
dôkazom, že deti cvičili na plný výkon a desaťminútová prestáv-
ka po každom kole bola svetielkom na konci tunela. Prvá 
kategória - deti od 3 do 8 rokov musela zdolať dve kolá, druhá 
kategória od 9 do 10 rokov tri kolá, a tretia a štvrtá kategória 
detí od 11 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov štyri kolá. Víťazov 
určila 5 – členná porota v zložení Mgr. Andrea Ujčeková, Mgr. 
Michaela Lachová, Mgr. Petra Grígerová, Karol Baján, Mária Ko-
tríková. A veru spotila sa aj porota,  pretože vybrať najlepších, 
keď najlepší sú všetci, je tiež obrovský výkon.
Celkovo si na  náročný štvorhodinový maratón prišlo zacvičiť 
98 detí a z toho si prišli s dievčatami zmerať kondičku a odvahu 
aj 16. chlapci.  Predcvičovali skúsené trénerky aerobiku Mgr. 
Andrea Ujčeková, Mgr. Michaela Lachová, Mgr. Petra Grígerová. 
Vďaka mestu Handlová a sponzorom bol odmenený každý, kto 
náročný maratón nevzdal. Víťazi okrem vecnej ceny získali aj 
cennú športovú trofej v podobe bohyne víťazstva „Viktory“. 
Už teraz sa tešíme na X. ročník. Bude nás ešte viac? 

Beáta Déliová, CVČ Relax 

Stretnutie s Mikulášom
5.12 o 17.00
Námestie baníkov

Chcete mať fotku vašich 
detí s Mikulášom?

Návštívte  (po skončení programu na námestí )

Mikulášsky fotoatelíér 
pred Podnikateľským inkubátorom 
(3 euro 1 foto 9x13 cm, každé ďalšie foto 0,35 eur)

Hľadáte miestnosť na koncoročné posedenie?
Podnikateľský inkubátor Handlová - 046 5444 013
09015 769 500,   sekretariat_asterion@inkubatorhandlova.sk

- inzercia - 




