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VII. Veľkonočný jarmok: Na prvého príla         vyniesli Morenu, privítali jar a nebol to žart
Počas prvo-aprílovej soboty sa konal už siedmy ročník Veľkonočného jarmoku v Púchove. Tak, ako je 
aj na iných jarmokoch zvykom, aj tu bolo pre návštevníkov pripravených množstvo jarmočných stán-
kov spolu so šikovnými  remeselníkmi a nabitým kultúrnym  programom. Tematika na pódiu aj mimo 
neho bola prevažne veľkonočná a jarná. Krásne zdobené kraslice v košíkoch, kvalitné pletené korbáče, 
či dobré jedlo a pitie boli počas uplynulej slnečnej soboty malou predzvesťou blížiacej sa Veľkej noci. 
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Po raňajšom slávnostnom otvorení 
program odštartoval vystúpeniami, 
ktoré boli venované prevažne det-
ským návštevníkom. Prvé sa pred-
stavilo Divadlo Jaja, ktorého členo-
via odohrali na pódiu rozprávku s 
názvom Hlúpe kura o fantastických 
prírodných úkazoch. Neskôr divadlo 
vystriedali púchovské základné a 
materské školy, základná umelecká 
škola, Centrum voľného času Včielka, 
či Smajlík. Všetky deti mali pri príleži-
tosti nadchádzajúcich veľkonočných 
sviatkov pripravené jarné pásma. 
Najdôležitejším bodom programu 
siedmeho ročníka jarmoku bolo tzv. 
vynášanie Moreny, ktoré malo svoju 
tradíciu aj po minulé roky. Morena 
bola odpradávna symbolom zimy, 
preto naši predkovia verili, že keď sa 
upáli a hodí do Váhu, nastane otep-
lenie a Morena so sebou odnesie 

posledné zvyšky zimy. O tohtoroč-
né vynášanie sa postaral sprievod 
detských folklórnych súborov Pú-
chovček, prípravka pre Púchovček, 
Biela voda spolu s detskou ľudovou 
hudbou Lachovček. Do sprievodu sa, 
samozrejme, zapojili aj samotní ná-
vštevníci jarmoku. Bábková Morena 
oblečená v krásnom ľudovom kroji 
nakoniec skončila vyzlečená, spálená 
a hodená dolu Váhom. 
Posledným bodom programu a zla-
tým klincom Veľkonočného jarmoku 
2017 bolo vystúpenie Pavla Helána, 
ktorý je českým pesničkárom, spe-
vákom, gitaristom a v neposledom 
rade ľudovým zabávačom. Svojim 
koncertom sa postaral o fantastickú 
atmosféru jarmoku, ktorému na ná-
vštevnosti prispelo aj nádherné so-
botňajšie počasie.

B. Krchňavá

VII. Veľkonočný jarmok: Na prvého príla         vyniesli Morenu, privítali jar a nebol to žart
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rozsahu a aj kvality TV programov. Spoplatnené 
šírenie TV programov riešime rôznymi dočas-
nými, zatiaľ bezplatnými náhradami. Na zákla-
de uvedených skutočností sa spoločnosť MsBP 
Servis, s. r. o. rozhodla ukončiť vysielanie MMDS 
k 31. 7. 2017. 
Z tohto dôvodu chceme dostatočne v predstihu 
informovať verejnosť odkázanú prijímať TV iba 
prostredníctvom MMDS, aby rokovala s poskyto-
vateľmi TV vysielania o možnosti zadovážiť si iný 
variant príjmu televízie. 

   V Púchove sú dostupné nasledovné technic-
ké možnosti prijímania TV programov:
- cez anténu (DVBT)
- cez satelit (Skylink, Magio, freeSat-UPC, Antik Sat)
- internet – Antik Sat, Play Max (bezdrôtový)
- operátori: Swan, Orange, atď...
   Spoločnosť MsBP Servis s. r. o. v mesiaci apríl 
rozpošle všetkým platiacim užívateľom stručnú 
informáciu. Ukončenie zmlúv bude zasielané 
užívateľom písomnou formou a vzťahuje sa na 
ne trojmesačná výpovedná lehota, ktorá začína 
plynúť prvý deň v mesiaci po zaslaní výpovede.
Naďalej budú dostupné TV programy vysiela-
né cez anténny DVBT systém (Púchovská TV, 
Šláger, TV Lux, TV Považie).

Kontakt: sekretariát MsBP Servis: 042/46 517 10
e-mail: msbppu.sekr@stonline.sk
Barbora Krchňavá a Ľubomír Čvirik – garant vysie-
lania MMDS

MSBP Servis, s. r. o.

mov pod hrozbou sankcií. Následkom toho ako 
vysielateľ MMDS nie sme schopný plniť zmluvné 
podmienky dohodnuté s našimi klientami čo do 

V čase spustenia mal tento systém kapacitu šíriť 
až 25 televíznych programov. Pravidelne bolo vy-
sielaných 16, zakrátko sa museli uvoľniť 4 kanály 
pre iné služby, akými boli mobilný telefón, či in-
ternet. Spomenuté služby mali za následok časté 
rušenie obrazu a s tým sa samozrejme spájala aj 
oprávnená nespokojnosť. 
   Medzníkom v televíznom vysielaní v rámci Eu-
rópskej únie bol rok 2012, kedy bolo ukončené 
analógové vysielanie prostredníctvom pozem-
ných analógových vysielačov. Nastúpila éra zavá-
dzania novej digitálnej služby (DVB-T) v rádioko-
munikácii. DVB-T je digitálne televízne vysielanie, 
prijímateľné cez anténu - terestriálne. Analógové 
vysielanie dožíva v uzavretých sieťach, teda „káb-
lovkách“ medzi, ktoré patrí aj spomínaný MMDS 
v Púchove. 
   Technická kvalita analógového vysielania,  
s ktorou je spájaný kvalitný obraz, stereofónia, či 
teletext je podstatne horšia, ako pri digitálnych 
formách. Zariadenia sa rokmi opotrebovali, sú 
zastarané a kedykoľvek môžu vypovedať svoju 
funkciu. Adekvátna náhrada za ne už neexistuje. 
Vysielanie MMDS sleduje v Púchove a okolí len 
torzo koncesionárov, ktorí sú prihlásení ako plati-
aci diváci. Ďalšia prevádzka systému je ekonomic-
ky nehospodárna. Okrem zastaranosti, neefektív-
nosti je ďalším negatívnym faktorom prechod 
vysielateľov TV programov na šírenie satelitom 
alebo internetom, kde sú postupne požadované 
poplatky, ktoré sú neúnosné. V minulosti bezplat-
né šírenie mnohých TV staníc postupne zaniká, 
pričom sa množia zákazy na šírenie TV progra-

Multimediálny distribučný systém (MMDS) v Púchove končí 
Multimediálny distribučný systém (MMDS), ktorý bol v meste Púchov zavedený pred sedemnástimi 
rokmi, bol odozvou na požiadavku rozšíriť ponuku televíznych programov. Tento relatívne rýchly a 
lacný analógový spôsob vybudovania bezdrôtovej káblovky s priamou viditeľnosťou medzi vysiela-
cou a prijímacou anténou, však v súčasnosti završuje svoje poslanie.

Poetický Púchov 2017
Mesto Púchov a Centrum voľného 
času Včielka Púchov organizovali 
IV. ročník literárnej súťaže poetov 
Poetický Púchov. Súťaže sa mohli 
zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a 
dospelí z celého Slovenska.

Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách, kde 
prvé miesta získali:
I. kategória: žiaci ZŠ 3. – 5. ročník - Nina Kolčáková, 
CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, II. kategória: žiaci 
ZŠ 6. – 9. ročník - Petra Polnišerová, ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa, III. kategória: študenti SŠ - Barbora Ky-
selová, SOŠ Svit, IV. kategória: dospelí - Emília Fi-
lipová, Svätý Peter a Mária Streicherová, Pezinok.

Zdroj: www.cvcvcielka.sk

ského Hrádku a Jozef Paleník zo Svinnej, cenu ria-
diteľky DK Púchov Emília Múčková z Ilavy, cenu 
poroty Zuzana Marušíková zo Zubáka, cenu lite-
rárneho klubu CVČ Včielka Andrea Kvaššayová 
z Považskej Bystrice, cenu Komisie vzdelávania, 
kultúry a soc. zabezpečenia pri MsÚ Púchov Mária 
Miháliková z  Gymnázia Púchov, cenu Oddelenia 
školstva, kultúry a sociálnych vecí MsÚ Púchov 
Romana Miháliková zo SPgŠ Levoča.

Súťažné práce posúdila odborná porota, ktorá 
udelila tri ceny v každej kategórii a čestné uzna-
nia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa 
uskutočnilo 31. 3. 2017. Zúčastnil sa ho primátor 
mesta R. Henek, konateľ Púchovskej kultúry M. 
Svoboda, poslankyňa I. Kováčiková, vedúca od-
boru školstva R. Holáková a  spisovatelia Ján Po-
chanič a Valentín Šefčík.
Hlavnú cenu získal Alexander Vranič z Bratislavy, 
cenu primátora Mesta Púchov Eva Očkayová z 
Martina, cenu Vladimíra Roya Edita a Judita Ďur-
čové z Nového Mesta nad Váhom, cenu riaditeľky 
CVČ Včielka Púchov Roman Martinský z Liptov-
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obyčajnú, bazu čiernu a svíb krvavý. Na pozemku 
o  veľkosti 6.000 m² bol vykonaný holorub (úplné 
odstránenie drevín) a na ďalších dvoch pozemkoch 
o súhrnnej veľkosti 6.500 m² bol výrub uskutočnený 
prebierkovým spôsobom. Ponechané boli dreviny 
s obvodom kmeňa väčším ako 90 cm (merané vo 
výške 130 cm).
   Žiadateľ do 31. 10. 2017 zabezpečí na vlastné ná-
klady náhradnú výsadbu vrátane náležitej starost-
livosti. Pôvodne navrhovaná výsadba doplnkovej 
zelene v  novom športovom areáli bola z  dôvodu 
nesúhlasu vlastníka pozemkov presunutá na iné po-
zemky v meste, kde vlastníci pozemkov s výsadbou 
súhlasili. Pôjde o  výsadbu nasledovných druhov 
drevín: tuja západná, brečtan obyčajný, borovica 
čierna, jedľa, zlatovka, jarabina durínska, tavoľník, 
pavinič trojlaločnatý.

Text a foto: Slavomír Flimmel

Navštívili sme Mgr. Martinu Knížatovú, ktorá má 
na Mestskom úrade v Púchove na starosti ochra-
nu životného prostredia. Dozvedeli sme sa od nej, 
že majiteľ pozemkov Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p. prenajal tieto pozemky 25. 11. 2016 ob-
čianskemu združeniu ART & SPORT so sídlom v Pú-
chove, Dvory 581. Občianske združenie požiadalo 
o súhlas s výrubom mesto Púchov ako orgán štátnej 
správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 
a  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o  ži-
votné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy. 
Mesto vydalo súhlasné stanovisko 15. 3. a následne 
Okresný úrad 27. 3. vydal povolenie „na stínanie 
a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných 
tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných 
územiach“.
   Žiadateľ odôvodnil svoju žiadosť zámerom vybu-
dovať športový areál pre mládež.  Plánuje postaviť 
futbalové ihrisko a ďalšie ihriská na plážový volej-
bal, tenis, atletiku a  všeobecnú pohybovú prípra-
vu. Tieto zariadenia budú využívané v čase bežnej 
a bezpečnej hladiny vodného toku Váh a Biela voda. 
Vlastník pozemkov Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia Stredného 
Váhu I. Púchov povolil, aby boli vyrezané výlučne 
stromy a krovité porasty potrebné na realizáciu pro-
jektu „Voľno-časový a športovo-oddychový priestor 
– športoviská“. Požadoval v maximálnej miere pone-
chať dreviny, ktoré svojou polohou netvoria prekáž-
ku pre plynulý odtok vody.
   Dreviny, ktoré sa nachádzali v tomto záplavovom 
území, mali prevažne náletový charakter a ich výru-
bom sa dosiahlo zlepšenie plynulého odtoku vôd 
v  čase povodňovej situácie. Išlo o  topoľ osikový, 
agát biely, jaseň štíhly, vŕbu bielu a rakytovú, liesku 

Výrub stromov pri Váhu
kvôli novým ihriskám

Minulý týždeň boli viacerí občania Púchova zhrození, keď videli sútok Váhu a  Bielej vody.  
Nevedeli si vysvetliť, či výrub takmer všetkých stromov a kríkov má na svedomí masová invázia 
bobrov alebo vyčíňanie eurofondových štiepkárov.

Na  výrub stromov pri Váhu nás upozornilo hneď niekoľko čitataľov. 
Jeden z nich pridal aj túto fotografiu z jesene, keď ešte všetky stromy boli na pôvodnom mieste.  
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Pohoda pre Váš nákup

OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

Piatok - Sobota
9:00 - 02:00
Nedeľa 
zatvorené

Kontakt: 0948 489 223

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 1. 3. 2017   10:38:42

Kaderníctvo 
Nikol

Novootvorené pánske, dámske a 
detské kaderníctvo Nikol
vás pozýva a ponúka vám 

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

Poradenstvo
- Strihy - rôzne techniky
- Farbenie - klasické, rôzne techniky
- Melír - odfarbovanie
- Melír - viacfarebný
- Trvalá preparácia
- Svadobné a spoločenské účesy
- Regeneračné a relaxačné masáže hlavy 
s produktami BIOLAGE

Nájdete nás v Púchove na Moravskej 682/3. 
Tešíme sa na každú jednu návštevu.

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

MAJKA  FASHION
Ponúkame: 
- dámsky, pánsky, detský tovar,
- spodnú bielizeň, 
- rifle, mikiny, 
- dámske šaty, blúzky, 
- detské tepláky, súpravy, 
- nohavice, bundy, 
- elegantné ako aj športové kabelky,  
a mnoho ďalšieho tovaru 
za super ceny pre celú rodinu. 

OTVORILI SME 5. 12. 2016

TEŠÍME SA NA VÁS

Domáca cukráreň LG
ZÁKUSKY, TORTY, SLADKÉ, SLANÉ, SYROVÉ...

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

STAVINTEL s.r.o.
združenie stavebných remeselníkov

Moravská 682/3
020 01  Púchov 

Murované  RD za bezkonkurenčné ceny
INFOLINKA: +421 948 612 645 

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

OTVÁRACIE HODINY 
po - pia: 8.00 - 17.30
sobota:  8.00 - 12.00

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SYOSS
farba 

na vlasy

3,99    

2,99 €

4,19 

1,99 €
Kahanec 

olejový 
110 g

  
0,39  

0,29 € 

Lybar 
lak na vlasy
224 ml

2,69 

1,99 €

Clin    
čistiaci 
prostriedok 
na okná 
500 ml

1,69  

1,39 €

Škrobenka Z
tekutý škrob 

500 ml

 
1,79 

1,35 €

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

Pampers
detské plienky
maxi pack

16,99 

11,99  €

Naturella  
hygienické vložky 
classic     
24 ks 

2,19  

1,49 €

Nivea
sprchový
gél 
250 ml

2,19 

1,59 €

Bonux
prací prášok  
20 praní 

Akcia platí od 4. do 18. apríla alebo do vypredania zásob

Silan
avivážny 
prostriedok    
2 l

4,39 

2,59 €
Bělamín 
prací prostriedok 
na záclony  
400 g 

2,85 

1,99 €

Veľkonočné
servítky
20 ks 

0,99 

0,59 €

Chystáte sa stavať, prerábať, kupovať 
či dokonca potrebujete refinancovať úver? 

Je tu pre Vás LIBERTA a. s., ktorá robí aj:
- životné poistenia pre všetky poisťovne 
- neživotné poistenia, PZP, HP,  zodpovednosť 
  sporenie, cestovné  poistenie, 
  poistenie podnikateľov, poistenie domov  
  a bytov
- hypotekárne úvery, spotrebné úvery, 
  refinancovanie úverov 
 Neváhajte nás navštíviť na ulici Moravská  682/3, 020 01  Púchov  
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Mestská polícia

Nehody v okrese si vyžiadali štyri zranenia
Polícia informuje

Vykradnúť potraviny nestihol, vyrušil ho alarm

Nepozornosť vodičky bola príčinou dopravnej nehody vo Visolajoch. Automobil skončil na streche, zranenia utr-
peli vodička a jej spolujazdkyňa.                                          FOTO: KR PZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 12.kalendár-
nom týždni stali tri dopravné nehody. Nikto pri nich 
neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Ľahko sa 
zranili štyri osoby. 

Nevenovanie pozornosti vedeniu motorového vo-
zidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke boli 
príčinou dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu 
20.marca na ceste I/49 v katastri mesta Púchov. Vodič 
osobného motorového vozidla značky Citröen Xsara 
nestihol zabrzdiť za osobným motorovým vozidlom 
značky Škoda Octavia, ktoré zabrzdilo pred lesnou 
zverou. Po náraze do vozidla sa v Octavii ľahko zra-
nila vodička a jej spolujazdkyňa. Skúška na alkohol 
bola u oboch vodičov negatívna.  

Druhá dopravná nehoda sa stala 22. marca v Pú-
chove na parkovisku na Royovej ulici. Neznámy vodič 
poškodil zadnú časť osobného motorového vozidla 
Jaguar XE. Vinník si následne nesplnil základnú po-
vinnosť účastníka dopravnej nehody a z miesta uši-
el. 

Tretia nehoda sa stala v piatok 24. marca na ces-
te I/61 v katastri obce Visolaje. Vodička osobného 
motorového vozidla značky Ford Fiesta nevenovala 
dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a nesledovala 

situáciu v cestnej premávke. Pred vjazdom do obce 
Visolaje vyšla mimo cestu, narazila do kovového zá-
bradlia na moste nad vodným tokom. Vozidlo sa od-
razilo späť na cestu a prevrátilo sa na strechu. Pri ne-
hode sa ľahko zranila vodička i spolujazdkyňa, skúška 
na alkohol bola rovnako negatívna.     KR PZ Trenčín 

Poverený  policajt Obvodného oddelenia Policajné-
ho zboru v Púchove vzniesol obvinenie  z  prečinu 
krádeže  v štádiu pokusu voči 39-ročnému mužovi z 
Púchovského okresu. Obvinený muž mal 15. februára 
v skorých ranných hodinách prísť k predajni potra-
vín v obci Nimnica, kde nohou kopol do preskleného 
krídla vstupných dverí. Následkom kopnutia došlo ku 

rozbitiu sklenenej výplne a spusteniu sa zvukového 
signalizačného zariadenia. Muž následne z miesta 
odišiel preč, pričom ku krádeži tovaru nedošlo. Rozbi-
tím sklenenej výplne dverí bola spôsobená poškode-
nej spoločnosti škoda vo výške 193 eur. Obvinenému 
v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody 
až na dva roky.                 KR PZ Trenčín  

Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystri-
ci upozorňuje motoristickú verejnosť,  že v čase od 
7. apríla (piatok) od 23.00 hodiny do 10. apríla 
(pondelok) do 5.00 hodiny bude na ceste II. triedy 
č. 507 od obce Nimnica - koniec časti Kúpele po 
začiatok obce Udiča úplná uzávierka tohto úseku 
cesty z dôvodu výstavby portálu tunela Diel.

Doprava bude vedená po obchádzkových trasách 
v územných obvodoch okresov Púchov a Považ-

ská Bystrica (cesty I/61, I/49) a bude usmerňovaná 
umiestneným dočasným dopravným značením.  

Okresný dopravný inšpektorát žiada motoristickú 
verejnosť, aby pri plánovaní ciest v rámci ktorých 
verejnosť využíva tento úsek cesty II/507, zohľadnili 
dopravné obmedzenie, sledovali dočasné dopravné 
značenie a prípadne  rešpektovali pokyny osôb urče-
ných na riadenie premávky.

KR PZ Trenčín

Cesta medzi Nimnicou a Udičou bude uzavretá

Nemohol byť normálny...
Hliadka mestskej polície preverovala krátko po 

22.00 hodine telefonické oznámenie, podľa ktoré-
ho počas výpadku verejného osvetlenia neznámy 
páchateľ odložil liatinový poklop z kanalizácie na 
Ulici 1. mája pred jednou z bánk. Mestskí policajti 
po príchode na miesto našli kanalizačný poklop 
mimo kanála, neporušený ho vložili späť do obru-
by, keďže hrozilo, že niekto spadne do kanalizácie, 
prípadne utrpí zranenie. 

Nikomu nechýba?
Na oddelenie mestskej polície oznámila žena z 

Púchova, že na detskom ihrisku medzi obytnými 
domami je už dlhší čas odložený detský bicykel, 
bála sa, že by ho mohol niekto ukradnúť. Hliad-
ka na mieste bicykel našla, neboli pri ňom žiadne 
osoby, ktoré by sa k nemu hlásili. Detský horský 
bicykel čierno-striebornej farby umiestnili mest-
ský policajti do pivničných priestorov MsP.  

Opitý Rus zaspal v jedálni
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v jednom z reštaurač-
ných zariadení v Púchove, kde podľa pracovníčky 
prevádzky v jedálni reštaurácie prespával opitý 
muž. U personálu prevádzky vzbudzoval verejné 
pohoršenie. Hliadka zistili, že ide o muža z Ruskej 
federácie, priestupok vyriešili napomenutím a z 
prevádzky ho vykázali.

Nemá rada deti?
Na oddelenie mestskej polície sa ozvala nezná-

ma žena, podľa ktorej na detskom ihrisku v Mar-
czibányiho záhrade deti doniesli na trampolínu 
piesok a nerešpektovali jej výzvu, aby si to upra-
tali. Mestskí policajti našli namieste dve deti, kto-
ré na trampolínu priniesli trochu piesku, po výzve 
ho pozametali, trampolína zostala čistá. Prípad 
neriešili ako priestupok. 

Majú ich na kamere...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Štefánikovej ulici 
pred poštou robí neznáma žena v čiernom odeve 
zbierku peňazí a na Moravskej ulici rómsky občan 
ponúka na predaj obrázky. Hliadka ani jednu z 
osôb na mieste nenašla, na kamerovom systéme 
však zistili, že do osobného automobilu na Ho-
lého ulici nasadol podozrivý muž a dve ženy. Na 
Trenčianskej ulici nastúpili do automobilu ďalší 
dvaja muži a všetci odišli smerom na Dolné Koč-
kovce. Evidenčné číslo vozidla a typ automobilu 
zachytil kamerový systém.  

Chorobnosť opäť stúpla 
Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 

ochorenia stúpla v minulom týždni v Púchov-
skom okrese o takmer 200 prípadov na 100.000 
obyvateľov a dosiahla hodnotu 1747 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Chorobnosť bola o takmer 
300 prípadov vyššia, ako je priemerná krajská 
chorobnosť. Zároveň bola štvrtá najvyššia v Tren-
čianskom kraji. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola minulý týždeň v okrese Trenčín, 
kde dosiahla úroveň 1868 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1143 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov bola minulý týždeň v 
okrese Nové Mesto nad Váhom. Priemerná cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku 
zostala v Trenčianskom kraji približne na rovnakej 
úrovni ako v predchádzajúcom týždni.                (r) 

3. - 9. 4.  J. KRÁĽA: 
  ZÁBREH:  
  POD ZÁBREHOM: 
  VIESKA: 
                                   
18. - 23. 4. HORNÉ KOČKOVCE: 
  

               POZOR! Na tomto mieste len do 21. 4. 2017

24. - 30. 4.  HRABOVKA: 
    
  IHRIŠTE: 
  HOŠTINA: 
    
              
Nahlasovanie objednávok cez spoločenstvá od 20. 3. do 30. 4. 2017
Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk
(NO tak ako v jeseni podľa požiadaviek od občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne časti.)

Harmonogram poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad
pri nemocnici Zdravie
na konci ulice 
na konci ulice
pri nádobách na sep. odpad
na pôvodnom mieste - pri pálenici
na pôvod. mieste - ulica Hurbanova
na pôvod. mieste - ulica Kukučínova
na pôvod. mieste - ulica Hečkova
ul. Železničná (parkovisko)
Vŕšok (pod býv. zbernými surovinami)
dolný koniec pri RD č. 69/55
pri Rivane
pod autobusovou zástavkou
pri požiarnej zbrojnici
pri zástavke pri DK
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slednom bloku ďalších 10 učiteľov z púchovských 
materských škôl.

Barbora Krchňavá

primátora mesta Rastislava Heneka, ktorý učiteľom 
vyjadril svoje uznanie a vďaku. Patrila všetkým pe-
dagógom za ich svedomitú a mnohokrát náročnú 
prácu. „Dovoľte mi poďakovať sa vám za všetko. 
Najmä za to, že ste stále učiteľmi, hoci podmienky 
nie sú vždy ideálne. Ja, ako aj väčšina poslancov 
mesta Púchov, si uvedomujeme váš význam v 
spoločnosti a preto aj väčšina finančných pros-
triedkov z mestského rozpočtu ide počas tohto 
volebného obdobia na školy, ihriská, na ich rekon-
štrukciu. Chceme, aby sa zvýšil komfort výučby 
a mimoškolských aktivít nielen pre deti a ich uči-
teľov, ale aj rodičov detí a všetkých pracovníkov 
školy,“ uviedol vo svojom prejave primátor mesta.
  Spolu bolo počas slávnostného programu ocene-
ných 29 pedagogických pracovníkov - 8 učiteľov 
zo základných škôl, 11 učiteľov z obcí, ZUŠ, CVČ, 
Cirkevnej ZŠ sv. Margity, a Súkromnej MŠ, a v po-

Odmenu za prácu mimoriadneho významu si pri-
šlo prevziať na divadelné dosky 29 pedagógov, a 
to nielen z púchovských materských a základných 
škôl, ale aj z priľahlých obcí. Odmena patrila aj pe-
dagógom zo Základnej umeleckej školy v Púchove, 
Centra voľné času Včielka, Cirkevnej základnej školy 
sv. Margity, či Súkromnej materskej školy. 
  Pripravený program ku Dňu učiteľov bol najmä  
v podaní žiakov zo základnej umeleckej školy, ktorí 
sa predviedli v rôznych tanečných, speváckych a 
recitačných vystúpeniach. O úvodné slovo sa po-
starala vedúca odboru školstva Renáta Holáková. 
„Pri tejto príležitosti mi dovoľte vysloviť pár slov 
úprimnej vďaky za vašu ľudskosť, za vašu náročnú 
a zodpovednú prácu, ktorá je, dovolím si tvrdiť, viac 
poslaním ako povolaním,“ konštatovala vo svojom 
príhovore. 
  Súčasťou slávnostného oceňovania bol aj príhovor 

Samospráva pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila 29 pedagógov 
28. marec je dátum, ktorý je označený v slovenskom kalendári ako Deň učiteľov. Slávi sa ako spo- 
mienka na narodenie učiteľa národov Jána Amosa Komenského. V púchovskom divadle sa slávnostné 
oceňovanie učiteľov primátorom mesta konalo vo štvrtok 30. marca. 

Ocenenia plaketami Jána Amosa Komenského
Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bolo predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom oce-
nených deväť pedagógov a jeden kolektív z Trenčianskeho kraja. Z Púchova boli ocenené dve stredoškolské učiteľky:

„V našom kraji je mnoho skvelých pedagógov a 
preto si myslím, že takéto oceňovanie by mohlo 
byť častejšie, nie iba raz za rok. Veľmi si vážim ich 
prácu, nakoľko v súčasnej hektickej dobe sú uči-
telia často viac rodičmi ako pedagógmi,“ vyslovil 
župan Baška slová úcty smerujúce k učiteľom.

Zdroj: TSK

Ing. Janka Šimáčková - SOŠ Púchov 
V škole pracuje od roku 1992, kde pôvodne nastúpi-
la ako stredoškolská učiteľka pre odborné odevné 
predmety. Od roku 2000 pracuje ako zástupkyňa 
riaditeľa pre odborné predmety a praktickú prí-
pravu. Snaží sa vychovávať budúcich odborníkov 
modernými  a inovatívnymi metódami. Je zástanca 
tvorivého vyučovania, na hodinách využíva príklady 
z praxe. Podieľala sa na významných projektoch, 
stála pri zrode nového študijného odboru styling a 
marketing. Aktívne spolupracuje s reálnymi firma-
mi v praxi, hľadá možnosti aktívnej praxe žiakov vo 
firmách. Jej zásluhou vzniklo na škole Centrum od-
borného vzdelávania a prípravy pre gumárenskú a 
plastikársku výrobu, úzko spolupracuje s firmami pri 
príprave duálneho vzdelávania.  Jej vysoko profesi-
onálna  práca  má  zásluhy na rozvoji  slovenského 
odborného školstva.

Mgr. Danka Školková - Gymnázium Púchov
Ako stredoškolská učiteľka pracuje od roku 1978. 
Od roku 1987 vyučuje nemecký a slovenský jazyk v 
Gymnáziu v Púchove. V rokoch 1991 - 2014 zastáva-
la funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre výchovu a 
vzdelávanie. Vďaka obdivuhodným charakterovým 
vlastnostiam a prirodzenej autorite bez problémov 
riadila prácu pedagógov a významnou mierou pris-
pievala k plánovaniu, organizácii a k hodnoteniu 
života v škole. Ako správny pedagóg kladie veľký 
dôraz na aktívne učenie sa žiaka. Na dosiahnutie 
tohto cieľa využíva inovatívne formy vyučovania. 
Po celý čas pôsobenia v Gymnáziu Púchov je dušou 
pracovného kolektívu. Vďaka svojej dobrosrdečnej 
povahe, životnému nadhľadu, mladistvému a mo-
dernému pohľadu na svet a vycibrenému peda-
gogickému majstrovstvu je veľkou inšpiráciou pre 
žiakov i pre svojich kolegov.

Miroslav Mudrák 
Lenka Schϋgerlová 
Jaromír Flaškár 
Jozef Domanický
Ivan Urban 
Darina Rúčková 
Stanislava Remišová 
Michaela Guzmová 
Eva Želiarová 
Miroslava Húževková 
Alena Zaťková 
Anna Bartošová 
Zuzana Kredátusová 
Lenka Ďuďáková 
Marta Cíbiková 

Ľudmila Bučková 
Janka Hrenáková 
Anna Becincová 
Natália Pojezdalová 
Mária Behrová 
Mária Bednárová 
Eva Žatková 
Tatiana Markovičová 
Renáta Čelková 
Elena Chybová 
Andrea Golejová 
Darina Čeligová 
Elena Havlová 
Adriana Čemešová

Ocenení učitelia ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ: 



školstvo10 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Najvýznamnejšie výsledky školy:

- nezávislá agentúra INEKO hodnotí 
školu s najvyšším počtom bodov  
z púchovských základných škôl,

- v celoslovenskom testovaní piatakov
a deviatakov z matematiky a zo sloven-
ského jazyka a literatúry je na 1. mieste 
z púchovských základných škôl,
- v celoslovenskom testovaní Komparo 
je umiestnená z matematiky, slovenské-
ho jazyka, dejepisu a prírodovedných 
predmetov medzi 2%-15% najlepších 
škôl Slovenska,
- v celoslovenskom hodnotení školského 
networku sa umiestnila na 1. mieste na 
Slovensku,
- výsledky inšpekcie poukazujú na to, že 
veľká väčšina žiakov chodí do školy 
rada.

  
Zápis  

do 1. ročníka  
sa uskutoční: 
08.04. 2017  

(sobota)  
09:00-12:00 
20.04. 2017  

(štvrtok)  
15:30 – 18:00   

Rada chodím do 
našej školy, lebo je 
tu veľa krúžkov a 
rôznych aktivít.                     

         Gabika, 6.A

V našej škole sa mi 
páči vyučovanie na 
interaktívnych tabu-
liach a práca s tablet-
mi. 

Teodor, 8.A

Dar spoločnosti LIDL pre ZŠ Gorazdovu

Hodnotu 1.176 eur, získanú 
podporou zákazníkov 23. 1. pri 
slávnostnom otváraní zrekon-
štruovanej predajne v Púchove, 
spoločnosť LIDL navýšila do sumy 
3.000 eur. Škola si mohla za spo-
mínanú cenu vybrať pomôcky 
pre žiakov, ktoré budú prínosom 
pre skvalitnenie výchovno-vzde-
lávacieho procesu. Dnes si žiaci 
prevzali z rúk projektovej mana-

žérky Zuzany Sobotovej športové 
potreby: volejbalovú sieť, volejba-
lové a futsalové lopty, florbalovú 
výstroj a dresy, bedmintonové a 
ping-pongové sety a kompresor 
na fúkanie lôpt. Interaktívna ta-
buľa, ktorá je súčasťou daru bude 
v najbližších dňoch dodaná a na-
montovaná v škole. Žiaci aj vyu-
čujúci majú z daru veľkú radosť.

-sf-

V stredu 29. marca spoločnosť LIDL odo-
vzdala žiakom ZŠ Gorazdova vecný dar  
v hodnote tritisíc eur. 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
J. A. KOMENSKÉHO PÚCHOV

Budúcim prváčikom a ich rodičom v školskom roku 2017/2018 pon-
úkame profesionalitu, spoluprácu, výborné podmienky na rozvoj 

osobnosti každého dieťaťa,  rodinnú atmosféru a dobrý pocit.

Môžete sa tešiť na:
novú školu a učebne

nový park a arborétum 

nové detské ihrisko

nové dopravné ihrisko

nový športový areál

Máme pre Vás pripravené športové triedy, zahraničných lektorov na výuku 
cudzích jazykov a odborníkov na prípravu talentovaných žiakov, špeciál-
neho pedagóga a asistenta učiteľa pre pomoc zdravotne znevýhodneným 
deťom, krúžky podľa záujmu, zážitkový školský klub v čase mimo vyučova-
nia  a veľa ďalších školských akcií, aktivít, exkurzií a výletov, na ktorých sa 
veľa naučíte a aj sa dobre zabavíte.                                            Tešíme sa na Vás!

www.zskompv.edu.sk        zskomenskeho©centrum.sk         042/4632802, 0903532802

GYMNÁZIUM PÚCHOV

www.gymnazium-pu.sk

 v školskom roku 2017/2018

otvára triedu     PRÍMA    osemročného gymnázia

Rodičia žiakov 5. ročníka!
Využite túto príležitosť a prihláste svoje dieťa do našej školy!

Termín odovzdania prihlášky
riaditeľovi ZŠ do 10.4.2017, riaditeľovi gymnázia do 20.4.2017 

Termín prijímacích skúšok do gymnázia:  9.5.2017  – písomná skúška zo slovenského jazyka a matematiky.

Ak potrebujete informácie, volajte pani Mgr. Máriu Pastorkovú 042 / 463 14 61.
Ak potrebujete dobré vzdelanie, Gymnázium Púchov je dobrá voľba!

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ
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Zo života Ligy proti reumatizmu v Púchove: Stretnutie pacientov s lekármi bez bieleho plášťa
 V stredu 29. marca naša miest-
na pobočka s polu s Ligou proti 
reumatizmu na Slovensku zor-
ganizovala prednášky o reume 
pod názvom „Stretnutie pacien-
tov s lekármi bez bieleho plášťa“ 
nielen pre svojich členov, ale aj 
pre ostatných záujemcov, ktorí 
sa chceli dozvedieť viac o tomto 
chronickom ochorení. Bola to je-
dinečná príležitosť, aby sme sa v 
neformálnom prostredí s uzná-
vanými reumatológmi dozvedeli 
viac o nových liečebných metó-
dach, ktoré sa za posledné roky 
zdokonalili a aj keď sa reuma za-
tiaľ nedá vyliečiť, hlavnou snahou 
lekárov – reumatológov je dostať 
pacienta do remisie.
     Najskôr na tomto stretnutí bola 
krátka prezentácia o činnosti Ligy 
proti reumatizmu na Slovensku 
za 26 rokov jej trvania a tiež sme 

krátko predstavili činnosť našej 
miestnej pobočky, ktorá v máji 
oslávi už 13 rokov. V tomto čase 
je nás 127 členov a stále sa nám 
hlásia noví záujemci.
  Prvú prednášku mala naša p. 
MUDr. Janíková na tému „Možnos-
ti liečby reumatických zápa-
lových ochorení v reumatologic-
kej ambulancii“. Oboznámila nás s 
úlohou ambulantného lekára, kto-
rý prvý stanovuje diagnózu, urču-
je liečbu a hodnotí jej pôsobenie 
ako i ďaľšie liečebné postupy.
Zdôraznila, že pacienti by mali 
mať trpezlivosť s liečebnými po-
stupmi, pretože účinky liekov sa 
prejavujú až po dlhšej dobe alebo 
vzhľadom na iné pridružené ocho-
renie môžu byť aj neúčinné a 
musí sa zvoliť iná liečebná metó-
da.
  MUDr. Vanda Mlynáriková z NUR-

CHU Piešťany mala tému prednáš-
ky „Úloha reumatológa v centre 
Biologickej liečby“. Oboznámila 
nás s biologickou liečbou: Áno, či  
Nie? Dozvedeli sme sa, 
čo je to biologický liek, aké sú naj-
častejšie komplikácie a riziká, tak-
tiež postup pri zaradení pacienta 
na biologicú liečbu, prečo nemô-
žu všetci pacienti aj pri rovnakej 
diagnóze dostať biologickú lieč-
bu, kedy je nutné ju prerušiť a tiež 
nechýbala téma biologická liečba 
a tehotenstvo. Ďalej výhody aj ne-
výhody, nežiadúce účinky, skrátka 
veľmi zaujímavá prednáška.
  MUDr. Tatiana Péčová z JLF UK 
Martin nám prednášala na tému 
„Nebojme sa biologickej
liečby“ so zameraním aj na kožné 
ochorenia. Tiež veľmi zaujímavé, 
kde nám predstavila konkrétne
výsledky u anonymných pacien-

tov úspešne liečených biologický-
mi liekmi.
Po každej prednáške bola disku-
sia.
  K dobrej pohode prispelo aj prí-
jemné prostredie v novootvorenej 
reštaurácii u Jakuba a následne
kvalitné občerstvenie.
Skrátka, prežili sme príjemné po-
poludnie, kde sme sa dozvedeli o 
najmodernejších metódach lieče-
nia reumatických chorôb tak, aby 
sme ich poznaním prispeli k zlep-
šeniu kvality svojho života.
  Ďakujeme všetkým prednášaj-
úcim, partnerovi podujatia a tiež 
všetkým účastníkom, ktorí si našli 
čas a prišli lebo „vedieť viac, zna-
mená lepšie žiť“.

                                                                                      
Za  výbor LPRe – MP Púchov 

Ing. Jursíková

cena :   30 €
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..................
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Zmena cenníka služieb káblovej televízie
Združenie majiteľov TKR Púchov, s. r. o. 
oznamuje účastníkom KDS, že dňom 01. 05. 2017 nadobudne účinnosť nový cenník služieb
káblovej televízie s nasledovnými zmenami:

Základná programová ponuka 
Cena pre užívateľa - fyzickú osobu nepodnikateľa    4,00,- € / mesiac
Cena pre užívateľa - fyzickú alebo právnickú osobu podnikateľa                      7,00,- € / mesiac

Rozšírená programová ponuka 
Doplnená programová stanica         Prima Plus   (kanál S18)
Cena pre užívateľa - fyzickú osobu nepodnikateľa    8,90,- € / mesiac
(ceny sú vrátane DPH).

V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V  Všeobecných 
podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť 
od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení 
prevádzkovateľovi KDS do dňa účinnosti nového Cenníka.

Cenník a Všeobecné podmienky sú zverejnené v sídle prevádzkovateľa KDS - Združenia 
majiteľov TKR Púchov, s. r. o., Námestie slobody č. 560, Púchov a v kancelárii spoločnosti:  
Swan a. s., Dvory 1933, Púchov).
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Vernisáž Púchovské signály 

Obaja Jurajovia sa venujú plenérovej maľbe, 
ktorej charakteristickou črtou je najmä súčasné 
mestské prostredie. Umelci sa zaujímajú o mesto 
a mestské motívy prevládajú na všetkých vysta-
vených olejomaľbách, ktoré vznikajú takpovediac 
„za horúca“, a práve tým odrážajú autenticitu za-
chyteného momentu. Výstava ponúka niekoľko 

neobyčajných obrazov, ktoré znázorňujú moder-
né umenie a nový uhol pohľadu. Na 16-tich obra-
zoch je vidieť ulice mesta Púchov a všetky vznikli 
priamo počas trojdňovej návštevy, ktorú umelci 
spoločne absolvovali. Kurátorom originálnej vý-

stavy Púchovské signály bol viceprimátor Roman 
Hvizdák. 
Juraj Toman pôsobí na UKF v Nitre ako vysoko-
školský pedagóg. Predtým absolvoval štúdium v 
hlavnom meste a na Akadémii umení v Banskej 
Bystrici. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým 
maľbe, v ktorej reflektuje okolitý svet a priestor.  

V roku 2011 sa stal finalistom Ceny Nadácie VÚB 
za maliarske dielo vo výtvarnej sieni – Dvorana 
Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
Druhý z dvojice Juraj Florek je mladý slovenský 
maliar, ktorý preferuje urbanistickú krajinu a jej 

Predposledný marcový deň sa v podkroví Župného domu ko-
nala opäť vernisáž. Tentokrát mala názov Púchovské signály a 
predstavila tvorbu dvoch mladých a talentovaných umelcov – 
Juraja Floreka a Juraja Tomana. 

čarovná atmosféra sa stala jeho najväčšou záľu-
bou. Pred tromi rokmi, po ukončení štúdia v Ban-
skej Bystrici, získal ocenenie Nadácie VÚB Maľba 
roku 2014. Spoločne s J. Tomanom majú za sebou 
niekoľko výstav - autorských aj skupinových. Die-
la oboch autorov sú naďalej sprístupnené pre ve-
rejnosť v podkroví Župného domu. 

Text: Barbora Krchňavá, foto: Slavomír Flimmel

DDŠ Ochotníček: Iba také nafúknuté nič 
Mama má Emu, Ema má pubertu

Prvá hra „Iba také nafúknuté nič“ je prerobená 
stará klasická židovská legenda Mŕtva nevesta. 
Ochotníčkari sa ju spolu s režisérom Petrom po- 
kúsili oživiť. Mladí divadelníci sa popasovali s od-
poveďami na  otázky o zmysle života, o duši, ale aj 
o smrti. 
„Každá hra bola iná. Pri druhej hre (Ema má mamu, 
mama má pubertu) sa s deťmi robilo trošku ťažšie. 
Predsa len deti hrali sami seba a to je úplne poznať. 
Snažili sme sa spraviť hru, ktorá je v prvom rade 
o ľuďoch, o problémoch, ktoré deti majú, aby sa v 
nich trošku videli. Tiež, aby deti zistili, aké je to pí-
sať  scenár, pretože si ho vytvorili oni,“ hovorí reži-
sér Peter o hre, ktorú si takmer z 90 % pripravili deti 
bez neho. Postarali sa o strih, pripravili si otázky, aj 
videá, ktoré boli súčasťou hry a vďaka ich názorom 
mala hra úplne odlišný odkaz. 

So spomenutou hrou „Iba také nafúknuté nič“ sa 
Ochotníčkari zúčastnili regionálneho kola a po-
stúpili ďalej na krajskú súťažnú prehliadku det-
skej dramatickej tvorivosti. 

Text, foto: B. Krchňavá

Posledný marcový piatok boli v púchovskom Divadle odohrané hneď 
dve premiéry divadelných hier. Detské divadelné štúdio Ochotníček v 
réžii Petra Hudáka predstavilo divákom dvojicu nových hier s originálny-
mi názvami – Iba také nafúknuté nič a Mama má Emu, Ema má pubertu. 
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Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 4. 4.
Zeleninová s hlivami a mrvenicou
1. Gazdovský závitok, varené zemiaky 
2. Slovenské rizoto s tarhoňou, 
kompót
3. Milánske špagety s mäsom a ryžou 

Streda: 5. 4.
Ruský boršč
1. Srbské bravčové rebro, dusená ryža
2. Varené údené koleno, chrenová 
omáčka, varené zemiaky 
3. Moravské koláče

Štvrtok: 6. 4.
Zeleninová so šunkovými knedličkami 
1. Vyprážané kuracie stehno, zemia-
ková kaša 
2. Hovädzie mäso na čínsky spôsob, 
jasmínová ryža 
3. Ovocný šalát Malibu, medová 
zálievka 

Piatok: 7.4.
Paradajková s cestovinou 
1. Pečený bravčový bôčik, červená 
kapusta, knedľa
2. Hydinový perkelt, cestovina
3. Tvarohové pirohy, biela káva 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 4. 4.
Hov. vývar s bylinkovou mrveničkou 
1. Morčací plátok s citrónovo-bazalko-
vou omáčkou, varené zemiaky
2. Hovädzie azu po tatársky, dusená 
ryža
3. Bryndzové halušky so slaninou 
Dezert: Orechový koláč

Streda: 5. 4.
Karfiolovo-šošovicová krémová 
1. Kuracie rezance so slaninou a 
šampiňónmi, dusená ryža
2. Bravčový salašnícky rezeň, zemiako-
vé pyré, čalamáda 
3. Rezance s tvarohom 
Dezert: Pomarančové rezy

Štvrtok: 6. 4.
Polievka: Kurací vývar s mäsom a 
cestovinou 
1. Morčacie medailóniky na bylinkách, 
zemiakové hranolky, zeleninové 
obloženie 
2. Hovädzia pečienka záhradnícka, 
tarhoňa
3. Zapekaná brokolica so syrom, 
varené zemiaky
Dezert: Čokoládový trojuholník 

Piatok: 7. 4.
Polievka: Cuketová s krutónmi
1. Kuracie prsia plnené syrom a suše-
nými paradajkami, dusená ryža
2. Bravčová fašírka, zemiakový 
prívarok 
3. Cestoviny so špenátom a losom 
Dezert: Jogurtové rezy 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 4. 4.
Kapustová s údeným mäsom 
1. Hovädzí Rumpsteak, nivová omáč-
ka, pečené zemiaky 
2. Bravčové „výpečky“, červená kapus-
ta, knedľa 
3. Boloňské špagety so syrom 

Streda: 5. 4.
Morčacia s mäsom a rezancami 
1. Vyprážaný morčací rezeň, zemia-
kový šalát 
2. Čína z bravčové stehna, basmati 
ryža
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 

Štvrtok: 6. 4.
Polievka: Franfurtská, rožok 
1. Grilovaný liptovský oštiepok, brus-
nicová omáčka, opekané zemiaky 
2. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky 

Piatok: 7. 4.
Polievka: Tekvicová krémová 
1. Kuracie plnené šunkou a nivou, 
dusená ryža, hranolky
2. Filé vo vínovom cestíčku, hráškové 
pyré 
3. Špenátové halušky 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 4. 4.
Polievka: Krém z tekvice hokkaido s 
perličkami 
1. Kuracie prsia na masle s bylinkami, 
opekané zemiaky, šalát 
2. Anglické bravčové karé, kari ryža, 
grilovaná zelenina 
3. Grilovaný losos s mandľami na víne, 
varené zemiaky, bylinový dip 

Streda: 5. 4.
Polievka: Karfiolová so zemiakmi a 
čerstvou pažítkou 
1. Bravčové rizoto so zeleninou zastr-
úhané syrom, kyslá uhorka 
2. Morčací špíz s pestrou zeleninou a 
pečeným plneným zemiakom 
3. Pečené kačacie prsia s omáčkou z 
višní a našľahaným zemiakovým pyré 

Štvrtok: 6. 4.
Polievka: Talianska minestrone 
1. Pečená bravčová krkovička na 
cesnaku s rascou podávaná so zemi-
akovou kašou s čerstvým maslom 
a karamelizovanou cibuľkovou 
marmeládou 
2. Domáce tagliatele s kúskami lososa 
a cherry rajčiny, biele vínko, špenát 
3. Dusené kuracie prsia so zelenino-
vým kuskusom a lahodnou omáčkou 
s bazalkou 

Piatok: 7. 4.
Polievka: Pórková mliečna so 
zemiakmi 
1. Kuracie stehienko pečené s duse-
nou ryžou a ovocným kompótom 
2. jarný chrumkavý šalát zo stopkové-
ho zeleru, jablka Grany Smith, ľadový 
šalát s pečenými orechmi a kúskami 
kuracieho mäsa, gorgonzola syr 
3. Černohorský rezeň so syrom, ope-
kané zemiaky, tatárska omáčka 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Demikát s haluškami 
Minestrone 
Cícerová s údeným mäsom  

1. Pečené kuracie stehno, jasmínová 
ryža, ovocný kompót
2. Vyprážaný hermelín v trojobale, hra-
nolky, ľadový šalát, domáca tatárska 
3. Fetuchine z restovanými cherry 
paradajkami a prosciuttom 
4. Obrátený bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, čalamáda 
5. Kuracie prsia plnené špenátom a 
zapekané so syrom, cézar šalát 
6. Králik na smotane, maslové halušky 
7. Pekingské kačacie prsia, cuketovo-
-zemiakové resty (placky), omáčka 
Hoi-Sin 

Ristorante Da Peppe
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 4. 4.
1. Bravčový rezeň na sicílsky spôsob, 
opekané zemiaky 
2. Špagety aglio oglio s rukolou 
3. Pizza so salámou a jarnou cibuľkou 

Streda: 5. 4.
1. Zubáč v omáčke z bieleho vína s 
kaparami a cestovinou
2. Lasagne so sladkých zemiakov a 
špenátu 
3. Pizza s klobásou, feferónkami a čili 

Štvrtok: 6. 4.
1. Ossobuco (teľacia nožina) dusená 
so zeleninkou v rajčinovej omáčke so 
zemiakovo-zelerovou kašou 
2. Concchiglioni s ricottou 
3. Pizza tonno s kukuricou 

Piatok: 7. 4.
1. Losos so šošovicovým šalátom, 
šalotkou dusenou v červenom víne s 
petržlenovou kašou
2. Zeleninový šalát s miešanými 
hríbmi 
3. Pizza s fazuľovými strukmi a 
slaninkou 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 4. 4.
Hubová polievka so zeleninou, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 

1. Kurací rezeň v sezame, pučené 
zemiaky s pórom, kyslá uhorka 
2. Roštenka na šampiňónoch, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Zeleninové rizoto, kyslá uhorka, 
strúhaný syr 
4. Pizza Siciliana (pomodoro, niva, 
údený syr, šampiňóny, kukurica, syr)

Streda: 5. 4.
Fazuľová polievka s úd. mäsom, chlieb 
Hovädzí vývar „Risi Bisi“
1. Kurací perkelt, domáce halušky 
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
domáca knedľa
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky 
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Štvrtok: 6. 4.
Kulajda, chlieb 
Zverinový vývar so špenátovými 
haluškami
1. Morčací steak na fazuľových 
strukoch so slaninkou, dusená ryža, 
zemiakové krokety 
2. Jelenie medailóniky na dubákovej 
omáčke, karlovarská knedľa 
3. Penne „Al Arabiata“
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr) 

Piatok: 7. 4.
Zeleninová krémová, chlieb 
Hovädzí vývar s mäskom a rezancami 
1. Vyprážaný kurací Gordon Bleu, 
zemiaková kaša, čalamáda 
2. Bravčový plátok na hubách, dusená 
ryža, hranolky, zeleninové obloženie
3. Pečený pstruh, maslové zemiaky, 
zeleninový šalát 
4. Pizza Luciano (pomodoro, šunka, 
slanina, šampiňóny, pór, syr)

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 4. 4.
Cesnačka s haluškami
Gulášová
1. Ostrá kuracia čína (shitake, paprika, 
kapusta), dusená ryža, hranolky
2. Vyprážaná bravčová kapsa plnená 
mozzarellou, zemiaková kaša, kapus-
tovo-mrkvový šalát

3. Domáca sekaná pečienka/ 2 ks 
volské oko (výber), zemiaky na kyslo, 
3 ks chlieb
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
nivovými kockami, jogurtovým 
dresingom a toastom

Streda: 5. 4.
Boršč 
Karotkovo-zelerová s hráškom a 
pohánkou
1. Grilovaný bravčový steak na roz-
maríne, dusená ryža, hranolky, jarná 
zeleninka
2. Primátorský kurací rezeň s varenými 
zemiakmi, šalát z čínskej kapusty 
3. Kotlíkový guláš, 3 ks drevorubačský 
chlieb 
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
nivovými kockami, jogurtovým 
dresingom a toastom

Štvrtok: 6. 4.
Držková 
Ružičková krémová (karfiol-brokol.) 
1. Bravčový rezeň so šunkou a vajíč-
kom, dusená ryža, hranolky
2. Černohorský kurací rezeň, zemiaky s 
maslom, tatárska omáčka 
3. Zapekané palacinky s tvarohom, 
teplým lesným ovocím a šľahačkou 
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
nivovými kockami, jogurtovým 
dresingom a toastom

Piatok: 7. 4.
Zlatá šošovicová (vegetariánska)
Morčacia so širokými rezancami a 
mäsom 
1. Zapekané medajlónky (kur. brav. 
špargľa, encián), dusená ryža, zemia-
kové plátky 
2. Pečený pstruh na masle s bylinkami, 
varené zemiaky  
3. Boloňské lazagne s parmezánom, aj 
vegetariánske 
4. Zeleninový šalát s vyprážanými 
nivovými kockami, jogurtovým 
dresingom a toastom

 

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a predajca 
hliníkových rebríkov, prijme pracovníka na výkon  
práce: VYDÁVANIE OBEDOV A UPRATOVANIE. 
Práca je vhodná pre absolventov i dôchodcov. Pracovný 
pomer je možný na dohodu alebo HPP.
Držitelia zdravotného preukazu a osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti na výkon práce pri manipulácii s potravinami 
a pokrmami – nástup možný ihneď.
Nedržitelia zdravotného preukazu a osvedčenia o odbor-
nej spôsobilosti na výkon práce pri manipulácii s potravi-
nami a pokrmami – nástup možný po vykonaní skúšok.
Životopisy posielajte na e-mailovú adresu:
kuchtova@alve.sk alebo volajte na tel. číslo: 
042/ 4650 906. 
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(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov
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(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž
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Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

prijme:    SAMOSTATNÉHO SKLADNÍKA
- práca na dve zmeny
- práca s PC v informačnom systéme
- obsluha VZV 

- nástup dohodou 
- stravné lístky

Kontakt: 042/465 38 43            info@pmb.eu

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Módna show a nielen to
•  Výmena spomaľovačov na Moravskej ulici 
•  Vývoz odpadu v Púchove
•  Učia sa v nových laboratóriách 
•  Duálne vzdelávanie si pochvaľujú
•  Výrazná zmena pre vodičov pri Udiči

•  Trendy barman
•  Oceňovanie učiteľov
•  Hrozby na internete
•  Futbal: V Púchove len remíza
•  Volejbal: Staršie žiačky Púchova nestačili 
    na lídra tabuľky

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

Voľba hlavného kontrolóra mesta
Mestské zastupiteľstvo Púchov vyhlásilo 
voľbu hlavného kontrolóra mesta a určilo deň 
konania voľby na 24. 4. 2017. Termín nástupu 
do funkcie je 1. 5. 2017. Písomnú prihlášku  
s požadovanými dokladmi je potrebné doru-
čiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, 
t. j. do 10. 4. 2017 do 15:00 hod.
Podrobnejšie informácie sú na úradnej tabuli 
MsÚ a webových stránkach mesta.

Púchovskí „minivolejbalisti“ opäť dominovali na turnaji v Bratislave

V  tomto turnaji potvrdili hráči družstva Púchov 
„A“ svoju dominanciu v  skupine a  žiadny zápas 
neprehrali. V prvom zápase sa mladší žiaci z druž-
stva  Púchov „A“ stretli s VKP „C“. Tento zápas mal 
jednoznačný priebeh pre Púchov, keď po setoch 
25:9 a  25:4 jednoznačne naše družstvo vyhralo. 
V druhom zápase sa družstvo Púchova „A“ stretlo 
s Trenčínom. Tento zápas mal rovnaký priebeh ako 
prvý zápas,  pretože naše družstvo po setoch 25:7 
a 25:11 sebaisto vyhralo 2:0. Posledné dva zápasy 
boli pre naše „A“ družstvo rovnako jednoznačne 
a  s  tímami VKP „A“  a VKP „B“ vyhrali takisto 2:0. 
Vo všetkých zápasoch potvrdilo naše áčko nie- 
len výborný výkon, ale aj tímového ducha a hru s 
vysokým nasadením. „Ako aj minule som na svoj 
celok pyšný a musím všetkých chlapcov pochváliť 
za úžasný výkon a treba uznať, že chlapci sa zlep-
šujú v celkovej hre. Som rád, že z Bratislavy si od-
nášame plný počet bodov,“ povedal tréner „áčka“. 
Rastislav Pagáč.

Družstvo Púchov „B“ prehralo na turnaji len je-
den zápas. „Béčkari“ sa v prvom zápase na turna-
ji stretli s družstvom VKP „B“, ktoré v prvom sete 
získalo len 5 bodov a  v  druhom po prestriedaní 
v  oboch družstvách uhralo už 14 bodov, ale aj 
tak zápas prehralo 2:0. Jediný zápas, v ktorom B 
družstvo zaváhalo, bol hneď druhý zápas s Tren-
čínom, v  ktorom získalo  jeden set. Bol to veľmi 
napínavý zápas, no nakoniec sa z tohto zápasu 
viac tešilo družstvo Trenčína. Našťastie sa chala-
ni z prehry rýchlo spamätali. Po dobrých radách 

a  povzbudení od trénera chlapci zvýšili tempo 
hry a zvyšné dva zápasy vyhrali bez straty setu. 
„Som rád, že  môžem chlapcov pochváliť za pred-
vedený výkon. Verím, že aj ďalšie zápasy zvládnu 
chlapci na výbornú a budú hrdo reprezentovať 
Púchov,“ povedal k výkonu tréner Martin Dvorský, 
ktorý svojich zverencov priviedol k zisku ďalších 
cenných bodov.

Družstvu Púchova „C“ sa na turnaji podarilo zno-
va ohúriť všetkých trénerov a divákov svojou bo-
jovnosťou. Dokázalo vyhrať len jeden zápas nad 
domácim celkom béčkarov. Keďže ide o družstvo, 
v ktorom hráči netrénujú veľmi dlho a sú vekovo 
najmladší. No treba vyzdvihnúť ich obrovskú obe-
tavosť a bojovnosť, ktorú predvádzajú na turna- 
joch. Už  nejeden tréner im udelil pochvalu a ob-
div. Aj keď tri zápasy prehrali, išlo o zápasy, kto-
ré sa rozhodli až v tretích skrátených setoch. No 
i tak treba podotknúť, že väčšinu setov prehrali 
len o dva body, čo je výborný ukazovateľ do bu- 
dúcich sezón a aj do budúcnosti či už individuál-
nej kariéry hráčov alebo celkovej kolektívnej hry. 
Pri každom zápase bola cítiť z hráčov dobrá ná-
lada, ktorá im určite pomáhala podať tak vysoký 
výkon a taktiež nesmierna túžba bojovať a vyhrať. 
O ich výkone svedčí aj fakt, že sa nezľakli ani vyso-
kého náskoku súpera, keď niekoľkokrát prehrávali 
a napokon stav zvrátili a duel vyrovnali. „Musím 
chlapcov pochváliť za ich predvedenú bojovnosť 
a obetavosť. Som nadmieru spokojný s výkonom 
chlapcov. Síce prehrali tri zápasy, no prehrali ich 

V sobotu 25. 3. 2017 sa v Bratislave uskutočnilo 3. kolo M-SR mladších žiakov v MINI volejbale. V tomto kole naši najmladší 
žiaci opäť svojou bojovnosťou potvrdili to, že Púchovský volejbal patrí na popredné miesta na Slovensku. Súťaž MINI sa 
hrá turnajovým spôsobom a turnaja, ktorý sa uskutočnil v Bratislave sa zúčastnili naše tri družstvá spolu s troma druž-
stvami z Bratislavy a s jedným družstvom z Trenčína.

v skrátených tretích setoch. Chýbalo nám trocha 
športového šťastia,“ okomentoval tréner „céčka“ 
Roman Cíbik.

Zostavy:
Púchov A: Maslák A., Medňanský T., Kysucký V., 
Pagáčová L.  tréner: Pagáč R.
Púchov B: Mušák V., Martikáň P., Madejski J., Ju-
rovčík J., Mazák M tréner: Dvorský M.
Púchov C: Malina P., Križák M., Šedivý J., Prokop 
R., Kutlík M., Bradáč S., tréner: Cíbik R.
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D. Kočkovce zostupujú do 4. ligy
Krajské a oblastné stolnotenisové súťaže

3. liga muži
Dve kolá pred koncom tretej stolnotenisovej ligy 

mužov sa definitívne rozhodlo o tom, že nováčik
súťaže – Slovan Dolné Kočkovce sa po ročnom pô-
sobení s krajskou stolnotenisovou elitou lúči. V pred-
poslednom dvojkole prehrali Dolnokočkovania obe 
stretnutia, a strata na Starú Turú je už nedostihnuteľ-
ná...

25. kolo: Polstrav Bystričany – Slovan Dolné 
Kočkovce 15:3 (Michalec 1, J. Škrabko 1, P. Majdán1), 
Bošany B – Trenčín B 11:7, Lazany – Považská Bystrica 
8:10, Karpatia Prievidza – Drietoma 12:6, STK Prievid-
za – Stará Turá 8:10, Veľké Uherce B – Nová Dubnica B 
9:9, Partizánske B – Ladce 8:10

26. kolo: UNIMAT Lazany – Slovan Dolné Koč-
kovce 12:6 (Janiš 2, J. Škrabko 2, 2x štvorhra), Bys-
tričany – Považská Bystrica 13:5, STK Prievidza – Drie-
toma 9:9, Partizánske B – Nová Dubnica B 6:12, Veľké 
Uherce B – Ladce 6:12
1. Bystričany  24 24 0 0 349:83 72
2. P. Bystrica 24 22 0 2 336:96 68
3. Ladce   24 14 5 5 246:186 57
4. Trenčín B  24 16 1 7 253:179 57
5. Karpatia PD 23 13 1 8 201:213 49
6. Lazany  24 8 7 9 208:224 47
7. Bošany B  24 9 4 11 203:229 46
8. Drietoma   24 7 6 11 199:233 44
9. STK PD  24 5 7 12 176:256 41
10. Partizánske B  25 7 2 16 171:279 41
11. N. Dubnica B  24 7 2 15 169:263 40
12. V. Uherce B  25 4 7 14 197:253 40
13. Stará Turá  23 5 3 15 160:254 36
14. D. Kočkovce  24 4 1 19 156:276 33
   5. SATES liga
   V záverečnom kole sa stolným tenistom rezervy 
Dolných Kočkoviec podarilo to, v čo pred mesiacom 
už ani sami neverili. Po domácom víťazstve nad rezer-
vou Pruského sa na svojho súpera bodovo dotiahli a 
pri lepších vzájomných zápasoch si udržali šiestoligo-
vú príslušnbosť aj do budúceho ročníka. Víťazstvom 
sa s tohtoročnou sezónou rozlúčili aj stolní tenisti 
Lysej pod Makytou. Za domácimi stolmi podľa oča-
kávania porazili nováčika Medeko Považská Bystrica 
a obsadili peknú tretiu priečku.  
   22. kolo: Dolné Kočkovce B – Pruské B 13:5, J. 
Škrabko, P. Majdán po 4, Chobot 2, Crkoň 1, 2x štvor-
hra – Cibík, Černej po 2, Burdej 1, TTC Považská Bys-
trica C – Pruské A 11:7, J. Bačík 4, L. Bačík 3, M. Bačík 
2, Lednický 1, 1 štvorhra – Jaro Šatka 3, Kopačka 2, 
Ľ. Šatka 1, 1 štvorhra, Pružina A – Nová Dubnica C 
nenahlásený výsledok, Dubnica – Ladce B 9:9, To-
pák 3, Gereg, Eckert po 2, Palček 1, 1 štv. – Hrevuš 
3, Hromek, Gajdošík po 2, V. Popelka 1, 1 štvorhra, 
Nová Dubnica D – Slovan Považská Bystrica A 9:9, 
Pšenková 4, Košík 3, Lászlová 1, 1 štvorhra – Tomá-
nek 3, Šuba, Kvaššay po 2, J. Gálik 1, 1 štvorhra, Lysá 
pod Makytou  – Medeko Považská Bystrica 12:6 
predohrané, Schulcz, Panáček po 4, A. Ladecký 2, 2x 
štvorhra – Lipa, Filípek po 2, Lauš, Herco po 1. 
1. TTC PB C  22 18 1 3 257:139 59
2. Ladce B  22 17 2 3 249:147 58
3. Lysá   22 13 4 5 230:166 52
4. Pruské A  22 10 6 6 227:169 48
5. Dubnica   22 6 9 7 204:192 43
6. Slovan PB   22 9 3 10 188:208 43
7. N. Dubnica C  21 9 2 10 176:202 41
8. Medeko PB   22 7 4 11 194:202 40
9. Pružina   21 5 7 9 168:210 38
10. N. Dubnica D  22 4 6 12 166:230 36
11. D. Kočkovce B  22 5 1 16 158:238 33

12. Pruské B  22 5 1 16 141:255 33
   6. REKONT liga
   22. kolo: Červený Kameň – Zliechov 7:11, Maje-
rech, Ľ. Dohňanský po 2, Jakúbek, P. Dohňanský po 1, 
1 štvorhra – M. Vicen, J. Vicen, D. Mišík st. po 3, Krcheň 
1, 1 štvorhra, TTC Považská Bystrica D - Dolná Ma-
riková 7:11 predohrané, Lieskovský, Ďurana po 2, 
Kulichová, Martaus po 1, 1 štvorhra – Striženec, Belás 
po 4, Žiačik 2, 1 štvorhra, Milochov A – Nozdrovi-
ce A 9:9, Benko, B. Mihálik, Kunovský, Lutišan po 2, 
1 štvorhra – Letko 4, Didek 3, Koštialik 1, 1 štvorhra, 
Ladce C – Šebešťanová 14:4, Pišta, Kvasnica po 4, 
Sňahničan, Jankovský st. po 2, 2 štv. – Šesták, Zau-
kolec, Krasňan, K. Petrík st. po 1, Dolný Moštenec 
– Slovan Považská Bystrica B 11:7, Baláž, I. Bírošík 
po 4, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 1, 1 štvorhra – Ta-
baček, Cedzo, Hlubina po 2, 1 štvorhra, Sedmerovec 
B – Dohňany nenahlásený výsledok.
1. D. Moštenec  22 17 3 2 263:133 59
2. Sedmerovec B  21 16 1 4 238:140 54
3. Zliechov   22 14 4 4 225:171 54
4. Slovan PB B  22 14 2 6 226:170 52
5. Dohňany   21 13 1 7 215:163 48
6. Ladce C  22 8 3 11 199:197 41
7. D. Mariková   22 6 6 10 177:219 40
8. TTC PB D  22 7 4 11 186:210 40
9. Nozdrovice   22 6 5 11 169:227 39
10. Č. Kameň   22 6 2 14 173:223 36
11. Milochov   22 2 6 14 158:238 32
12. Šebešťanová   22 3 1 18 129:267 29
   7. liga
   Rezerve Púchova sa ani v záverečnom kole nepoda-
rilo uhrať čo i len nerozhodný výsledok a súťaž skon-
čili bez víťazstva a remízy. Prvý rok v súťaži bol pre 
mladé družstvo v prvom rade o učení sa, snáď prvé 
body prídu už v druhej sezóne. Prvé mužstvo Púcho-
va si v sezóne pripísalo na svoje konto sedem víťaz-
stiev a tri remízy a obsadilo konečnú desiatu priečku. 
Tretí zástupca Púchovského okresu v súťaži - Dolné 
Kočkovce C skončila o dve priečky vyššie. 
   26. kolo: Miracles Dubnica – TTC Považská Bys-
trica E 12:6, R. Fatrsík 4, P. Fatrsík, Heštera po 3, Ja-
kuš, M. Dohňanský po 1 – Wallenfelsová 2, Kulichová, 
Dujsíková po 1, 2x štvorhra, Milochov B – voľno, Pú-
chov A – Sedmerovec C 6:12, Lefko 3, Ochotnický, 
Kalus, Sitár po 1 – Mišík 4, Minárik, Miloš Šelinga po 
3, 2x štvorhra, Nová Dubnica E – Dolné Kočkovce 
C 11:7, Vinczeová 4, Kulina, Janiga po 2, Palieska 1, 
2x štvorhra – Hudec 3,Crkoň 2, F. Škrabko, Gombár 
po 1, Udiča – 3. ZŠ Dubnica 13:5, M. Vaňko, Ignácik 
ml. po 4, Turiak 3, Ľ. Vaňko 1, 1 štvorhra – Trenčan 2, 
Schmiedl, P. Čilek ml. po 1, 1 štvorhra, Nozdrovice 
B – Pružina B 9:9, Zemanovič 3, Melicher 2, Raček, 
Blažíček po 1, 2 štv. – Topor 4, J. Petrovič 3, Valášek 2, 
JoLa Dubnica nad Váhom – Púchov B 18:0, Zajac, 
Hebr, Bíly po 4, Lalinský, Kminiak po 2, 2x štvorhra
1. JoLa DCA A  24 19 3 2 300:132 65
2. Sedmerovec C  24 19 3 2 274:158 65
3. Milochov B  24 16 3 5 243:189 59
4. TTC PB E  24 14 1 9 241:191 53
5. Miracles DCA A  24 12 2 10 248:184 50
6. Udiča A  24 13 0 11 233:199 50
7. Pružina B  24 10 6 8 239:193 50
8. Dol. Kočkovce C  24 12 1 11 246:186 49
9. Nozdrovice B  24 10 4 10 223:209 48
10. Púchov A  24 7 3 14 180:252 41
11. N. Dubnica E  24 5 3 16 161:271 37
12. 3.ZŠ Dubnica A  24 4 1 19 156:276 33
13. Púchov B  24 0 0 24 64:368 24

Slovan Bratislava, Dukla Trenčín, HC Košice a 
MŠK Púchov si od štvrtku do soboty (6. – 8. apríla) 
zmerajú sily na Zimnom štadióne Pavla Demitru v 
Trenčíne v boji o titul majstra Slovenska v hokeji 
starších žiakov. Mladí hokejisti MŠK Púchov si vy-
bojovali právo účasti na majstrovstvách Sloven-
ska po víťazstve v jednej z troch skupín dlhodo-
bej súťaže starších žiakov. Púchovčania budú mať 
česť na vrcholnom slovenskom fóre hrať otváracie 
stretnutie, v ktorom sa vo štvrtok na pravé polud-
nie stretnú s bratislavským Slovanom. Majstra 
Slovenska a medailistov budeme poznať v sobotu 
podvečer. 

Vyžrebovanie majstrovstiev Slovenska star-
ších žiakov:

Štvrtok 6. apríla: Slovan Bratislava – MŠK Pú-
chov (12.00), Dukla Trenčín – HC Košice (15.30)

Piatok 7. apríla: MŠK Púchov – Dukla Trenčín 
(12.00), HC Košice – Slovan Bratislava (15.30)

Sobota 8. apríla: HC Košice – MŠK Púchov 
(11.00), Dukla Trenčín – Slovan Bratislava (14.30)

Starší žiaci MŠK Púchov 
na majstrovstvá SR

V dňoch 11. - 12. 3. 2017 organizoval Krasokorču-     
liarsky klub mesta Nitra svoje premiérové preteky, 
ktoré  boli pre pretekárky Krasoklubu Púchov veľmi 
úspešné. Krasoklub Púchov reprezentovalo päť pre-
tekárok, ktoré pre svoj klub vykorčuľovali výborné  
umiestnenia. V kategórii IK C3 Gold si víťazný pohár 
za prvé miesto odniesla Janka Novacká (na snímke 
vpravo). Pretekárka Lilianka Drábová (Nádeje 10) si 
vykorčuľovala krásne štvrté miesto. Sofinka Motolo-
vá (Nádeje 7) si vybojovala piatu priečku, ktoré bolo 
zároveň aj jej najlepšie umiestnenie v tejto sezóne, 
nakoľko sezónu začínala po zranení ruky. Najmenšia 
súťažiaca Natálka Masariková (Hviezdičky) obsadila  
siedme miesto a  Žofka Kubíková  obsadila deviate 
miesto  v kategórii IK C1. Preteky  boli započítané do  
Slovenského  pohára  v krasokorčuľovaní a boli to  zá-
roveň aj  posledné preteky v tejto sezóne.                             

(r)

Janka Novacká prvá 
na Nitrava CUP-e
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú 
liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.  MP - USA - Itafilm - 98´ - sloven-
ský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  1.   17.30 h 

MASARYK (historická dráma)     
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojo-
vala nespútanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Veľkú časť 
života precestoval, ale nikdy nezabudol na krajinu, z ktorej pochádzal, na republiku, ktorú založil jeho 
otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana Masaryka je dodnes zahalená tajomstvom. Mnohé tajomstvá sa však 
skrývali i v jeho živote! Hrajú: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Jiří 
Vyorálek, Milton Welsh, Paul Nicholas, Zuzana Kronerová, Emília Vášáryová, Ady Hajdu, Ján Greššo. MN 
12 rokov - ČR/SR - Garfieldfilm  - 106´ - pôvodné znenie. Vstupné 3,50 €.

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný Samuel si užíva bezstarostný život na francúzskej Riviére. jedného dňa ho však navštívi víkendový 
flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel 
vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť 
prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na 
to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. 12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzné-
ho, alebo blízkej osoby.

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

KULTÚRA KINO
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú 
liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.  MP - USA - Itafilm - 98´ - sloven-
ský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  1.   17.30 h 

MASARYK (historická dráma)     
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojo-
vala nespútanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Veľkú časť 
života precestoval, ale nikdy nezabudol na krajinu, z ktorej pochádzal, na republiku, ktorú založil jeho 
otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana Masaryka je dodnes zahalená tajomstvom. Mnohé tajomstvá sa však 
skrývali i v jeho živote! Hrajú: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Jiří 
Vyorálek, Milton Welsh, Paul Nicholas, Zuzana Kronerová, Emília Vášáryová, Ady Hajdu, Ján Greššo. MN 
12 rokov - ČR/SR - Garfieldfilm  - 106´ - pôvodné znenie. Vstupné 3,50 €.

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný Samuel si užíva bezstarostný život na francúzskej Riviére. jedného dňa ho však navštívi víkendový 
flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel 
vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť 
prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na 
to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. 12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzné-
ho, alebo blízkej osoby.

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

5.4.2017
o 18:00

MYŠLIENKOVO: 
DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU

 

8.4.2017
o 19:30

KONCERT:
I AM PLANET

9.4.2017
o 15:00

Z PÚCHOVA DO 
VLADIVOSTOKU a späť

20.4.2017
o 15:30

21.4.2017
o 20:00

POSEDENIE 
PRI ŽIVEJ HUDBE

23.4.2017
o 18:00

FILMOVO:
PREMIETANIE FILMU

29.4.2017
o 18:00

NA CESTE:
NÁRODNÉ PARKY V USA

Viete ako sa tvorí odpad? Čo odpad spôsobuje v životnom prostredí? 
Ako vieme tento dopat ovplyvniť? Na tieto otázky vám odpovie 
odborník v danom smere Branislav Moňok z OZ Priatelia Zeme – SPZ.

I am Planet, vlastným menom Patrik Korinok, je slovenský neo-
klasický skladateľ a hudobník. V svojej hudbe spája modernú 
klasickú hudbu s prvkami minimalizmu a komponuje zväčša pre 
klavír a sláčiky. 

O svojej minuloročnej ceste z Púchova cez strednú Áziu do 
Mongolska, Vladivostoku a späť na starých motorkách prídu 
porozprávať Roman Kudroň a Miloš Vrábel.

Čo vás čaká: kultúrny program, športové aktivity,  tvorivé dielničky 
pod lipami, ekokvíz v kaviarničke Podivný barón, astronomické 
pozorovania, fotoprehliadka „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, 
výstava detských prác „Strom na dvorčeku našej škôlky“, stretnutia s 
veselými ľuďmi, odmeny.

Posedenie, ktoré vám  spríjemní krásny spev v sprievode klavírnej 
hudby.

Premietanie klasických diel svetovej kinematografie so sprievodným 
lektorským úvodom.

APRÍL

V USA sa nachádza 58 chránených území klasifikovaných ako národné 
parky. My vás v rámci cestovateľského večera zavedieme na západné 
pobrežie do parkov ako Yellowstone či Zion.
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16.4.2017
o 20:00

POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE
Jam Session

Si hudobník a rád improvizuješ na hudobnom nástroji? Alebo miluješ 
klebetiť s priateľmi pri živej hudbe? V takom prípade je Jam Session 
pre teba!

25.4.2017
o 17:30

KREATÍVNY WORKSHOP
MAĽOVANIE TAŠIEK

Pri príležitosti Dňa Zeme si spolu vyzdobíme plátenú tašku farbami, 
šablónami a razítkami, aby sme boli inšpirovaní brávať so sebou na 
nákupy vlastné dielo a vyhli sa tak plastovým taškám.

www.kultura.puchov.sk                www.kino.puchov.sk

       

PROGRAM

KINO

apríl 2017 

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM porozpráva príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra 
Polnišová) je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, 
ktorá má všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža 
svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude 
práve expertka na trapasy, Cuky?  MN 7 rokov - SR - Itafilm - minutáž dodadočne - originálna verzia - 
komédia. Vstupné 4 €.

Piatok 21.    20.00 h

STRATENÉ MESTO Z (dobrodružný)
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett (Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do Amazónie. Počas 
expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti podplukovník Fawcett   a jeho asistent Henry 
Costin (Robert Pattinson) zmapovali dosiaľ neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti 
prúdu Rio Verde. Výprava čelí kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a nedostatku potravín, ale 
Fawcett sa nevzdáva. Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o existencii neznámej, veľmi vyspelej 
civilizácie... MN 12 rokov - USA - Magic Box -141´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

BABY ŠÉF (animovaná komédia)
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás pozýva do kina na animovanú komédiu Baby šéf, v ktorej sa 
zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí hlbokým hlasom 
a má vždy „po ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A  tiež sa správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho príchodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. Doteraz bol jediná-
čikom, ktorý mal všetku rodičovskú lásku, a to mu samozrejme vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli. A tak sa Tim snaží odhaliť túto záhadu. MP - USA - CinemArt - 97´ 
- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Streda  26.    19.30 h

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
(dráma, komédia)
Ústredným bodom rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v 
Cannes, kde mali traja zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári 
na čele s  Jean-Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž 
predčasne ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských 
tankov do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. MN 
12 rokov - ČR, SR, Fr. - ASFK - 68´- česky - dráma, komédia . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA ZA MŇA
(životopisný, dráma)
Keď teenager z Buenos Aires pocíti náboženské volanie, ešte netuší, že je to prvý krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde sa stane hlavou katolíckej cirkvi. Mladá španielska novinárka Ana (Silvia 
Abascal) spoznala muža menom Jorge Mario Bergoglio (Darío Grandinetti) na konkláve v roku 2005, kde 
začalo ich priateľstvo, ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom, dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci 
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami, začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú cestu Jorgeho Ber-
goglia... MN 12 rokov - Arg., Šp.,Tal. - Continentalfilm - 104 ´, titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

THE CIRCLE (thriller, sci-fi)
Svet bez hladu. Svet bez vojen. Svet bez chorôb. Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a najväčšej high-
tech spoločnosti The Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Jej technológie majú moc 
doslova zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania snov, nastupuje mladá a ambiciózna žena Mae (Emma 
Watson). ZDIEĽAŤ ZNAMENÁ STARAŤ SA! Receptom na pokrok a na šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez 
tajomstiev, úplná otvorenosť a transparentnosť všetkých ľudí, zdieľanie všetkého. . . a sledovanie.... MN 12 
rokov - USA - Bontonfilm - 105 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - TEMNÁ NOC V KINE
vstupné 2 €/1 film

Sobota  29.    17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčši-
nou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených 
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Personál 
liečebne, kam sa pred časom uchýlil poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú 
liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľ-
ný…  MN 15 rokov - USA, Nem. - CinemArt - 146 ´- titulky - mysteriózny thriller. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     20.05 h

CHLAPEC (horor, thriller)
Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracovať ako pestúnka v odľahlej 
dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlapec, o ktorého sa má starať, je porce-
lánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rovnakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu 
živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Gréte 
je list povinností pripravených rodičmi chlapca spočiatku na smiech a robí si z prísných pravidiel srandu. 
Až po rade rušivých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine 
bude asi jej najhoršou nočnou morou... MN 15 rokov - USA - Continentalfilm -  97 ´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota  29.     22.05 h

V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (horor)
Filmoví nadšenci sa  môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov Eda a Lorraine 
Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga (“Up In the Air,”) 
a Patrick Wilson (“Insidious”) ako Lorraine a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších pa-
ranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch 
detí, v dome plnom zákerných duchov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm - 134 ´- titulky. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Sobota  1.   15.30 h -  3 D       Nedeľa  2.   15.30 h      17.30 h

ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
(animovaná rozprávka)
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva na dobrodružnú 
výpravu a náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.  MP - USA - Itafilm - 98´ - sloven-
ský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Sobota  1.   17.30 h 

MASARYK (historická dráma)     
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojo-
vala nespútanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Veľkú časť 
života precestoval, ale nikdy nezabudol na krajinu, z ktorej pochádzal, na republiku, ktorú založil jeho 
otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana Masaryka je dodnes zahalená tajomstvom. Mnohé tajomstvá sa však 
skrývali i v jeho živote! Hrajú: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Jiří 
Vyorálek, Milton Welsh, Paul Nicholas, Zuzana Kronerová, Emília Vášáryová, Ady Hajdu, Ján Greššo. MN 
12 rokov - ČR/SR - Garfieldfilm  - 106´ - pôvodné znenie. Vstupné 3,50 €.

Streda  5.    19.30 h 

DIERA V HLAVE (dokumentárna esej)     
O tragédii Rómov a Sinti v Druhej svetovej vojne sa nikdy a nikde príliš nehovorilo. Boli vraždení v 
desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, 
puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o nich, lebo dlhé roky boli a sú na spoločenskom okraji. 
Prežili, no každý z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa náš svet opäť fašizuje, sú 
jednými z posledných svedkov holokaustu. Žijú s dierou v hlave ako s pečaťou, znamením z minulosti. 
MN 15 rokov - SR/ČR - ASFK -  90´- slovensky, česky, nemecky, poľsky, francúzsky,srbsky, chorvátsky, 
so slovenskými titulkami. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

RANDE NA SLEPO (romantická komédia)     
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš za ním ísť…Vzrušujúca práca v luxusnom hoteli - to je vysnená budúc-
nosť, ktorú si predstavuje Saliya (Kostja Ullmann) už od detstva. Ako teenager však začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné obrysy. Svet vidí akoby naň pozeral cez mliečne sklo. Saliya 
aj napriek svojmu handicapu postupne získava väčšie sebavedomie, vracia sa do normálnej školy a 
nakoniec sa dokonca odváži poslať prihlášku na stáž do päťhviezdičkového hotela. Vďaka dôkladnej 
príprave, pozitívnemu prístupu a hlavne s podporou veľkého blafovania uspeje a miesto získa. Len niko-
mu neprizná, že vlastne tak trochu skoro vôbec nevidí... MN 12 rokov  Nem. - CinemArt  - 111´- český 
dabing.  Vstupné 4 €.

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

POWER RANGERS (akčný, sci-fi)     
Fanúšikovia televízneho seriálu sa môžu tešiť – legendárni hrdinovia prichádzajú na plátna kín. Nudný 
život pätice stredoškolákov sa obráti naruby v okamihu, keď objavia starú vesmírnu loď. Každý z nich 
vďaka tomu získa nejakú superschopnosť a stanú sa z nich Power Rangers – Strážcovia vesmíru. Oni 
jediní  môžu zachrániť svoje malé mestečko i celú planétu pred inváziou mimozemskej civilizácie. Ale 
predtým musia prekonať množstvo osobných problémov a spojiť svoje sily, aby dokázali odvrátiť hrozbu 
skôr ako bude neskoro. MN 12 rokov - USA - Fórumfilm - 124´- český dabing. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    17.30 h

CHIPS (akčná komédia)     
Jon a Frank práve nastúpili do Californskej motorizovanej dialničnej hliadky - California Highway Patrol 
(CHP), každý však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova do poriadku svoj život I manželstvo a Frank 
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci mimoriadnu lúpež v ktorej môže mať prsty niekto zvnútra CHP. 
Množstvo humorných i “trápnych” situácií, nadávok, krkolomných motorkárskych kúskov a šťastný ko-
niec. Dax Shepard (Jon) si okrem réžie a hlavnej postavy, napísal i scenár, podľa populárneho TV seriálu 
zo 70-rokov. MN 15 rokov - USA - Continentalfilm  - 101 ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota  8.    19.30 h       Nedeľa  9.   19.45 h  - 3D

GHOST IN THE SHELL (akčný, sci-fi)     
Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu 
trilógiu Matrix. Teraz prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na filmovom plátne. Vy-
užila na to režiséra Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek svojej 
generácie, ktorá naviac v Lucy a Avengers predviedla, aké dokážu byť jej hrdinky nebezpečné. MN 12 
rokov - UIP - Paramount USA - CinemArt - 106´ - titulky - akčný, sci-fi. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D. €.

Streda 12.    19.30 h

CEZ KOSTI MŔTVYCH  (thriller)     
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena  - Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa zvierat. V jej 
okolí dôjde v krátkom čase k sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená 
o tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna 
zápletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa rozhodla  Agnieszka Holland, spolu s autorkou 
predlohy a spoluscenáristkou Olgou Tokarczuk, rozohrať s divákom. MN 15 rokov Pol.,Nem.,ČR,ŠV.,SR  
– 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

RÝCHLO A ZBESILO 8  (akčný)     
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje. V  jednej z  najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb 
je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mra-
kodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! 
Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi re-
kordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili. Teraz napríklad o skvelé 
herečky Charlize Theron a Helen Mirren, alebo o automobilovú naháňačku s ponorkou. MN 12 rokov 
- USA - CinemArt  - 136 ´- titulky.  Vstupné 4 €.

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

CHATRČ  (dráma)     
Príbeh, ktorý mnohým ľuďom utíšil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí 
niečo s bolesťou a zlom tohto sveta.Mack Phillips (Sam Worthington) za tragických okolností príde 
o svoju milovanú dcérku Missy. V stave hlbokého zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na 
stretnutie presne tam, kde sa tragédia odohrala. Mackov hlboký žiaľ je konfrontovaný s večnosťou a on 
zrazu prežité utrpenie vníma úplne inak. Láska a odpustenie, náročná cesta zmierenia a milosrdenstvo 
nakoniec prinesú radosť do duše otca, ktorý sa so stratou dcéry zmieri a vyrovná. MN 12 rokov - USA 
- Fórumfilm - 132´- titulky - dráma.  Vstupné 3,50  €.

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

ŠPUNTI NA VODE  (komédia)     
Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta 
ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo 
vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. 
Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti... MP - ČR - Magic Box - 83´ - české znenie - komédia. 
Vstupné 3,50 €.

Pondelok 17.    19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

AJ DVAJA SÚ RODINA (komédia)
Komédia s Omarom Sy v hlavnej úlohe, chytí za srdce mnoho divákov, rovnako ako jeho Nedotknuteľní, 
v ktorej zažiaril v úlohe netradičbného ošetrovateľa imobilného,depresívneho milionára.Vtipný a nonša-
lantný Samuel si užíva bezstarostný život na francúzskej Riviére. jedného dňa ho však navštívi víkendový 
flirt Kristin a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náručí – je jeho. Odovzdá mu dievčatko a utečie. Samuel 
vyráža s malou Glóriou do Londýna, kde Kristin márne hľadá. Nakoniec mu nezostáva nič iné, než si nájsť 
prácu a vo veľkomeste sa usadiť. Samuel sa očarujúcim spôsobom púšťa do výchovy malej Glórie...  MN 
12 rokov - Fr. - Continentalfilm - 118  ´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  19.    19.30 h 

OSPALÁ ZÁTOKA (komédia)
Divoká komédia a zároveň retro detektívka v jednom. Najnovšia snímka Bruna Dumonta sa odohráva 
v lete 1910. Niekoľko turistov na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu komunita rybárov. Medzi nimi sa 
vyníma zvláštna rodina, Brefortovci, a na jej čele otec „Večný“, ktorý vládne ako sa len dá nad svojimi 
huncútskymi synmi, najmä nad nerozvážnym Ma Loute. Vysoko nad zátokou stojí dom Van Peterghemsov-
cov. Každé leto táto degenerovaná buržoázna rodina zahníva vo vile a vo voľných chvíľach sa premiešava 
s miestnymi obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a zákernou Billie 
Van Peteghem, zmätok a mystifikácia doľahnú na obe rodiny, otriasajúc ich základmi. MN 15 rokov - Fr. - 
ASFK - 122´- titulky - komédia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

VÍTANIE JARI:
VII.VEĽKONOČNÝ JARMOK
Spolu s Mestom Púchov Vás srdečne pozývame spestriť si víkend záplavou  maľovaných  kraslíc, 
korbáčov, medoviny, zdobených  medovníkov so symbolikou Veľkej noci a jari. Súčasťou komorného  
kultúrneho programu bude i koncertné vystúpenie Pavla Helána (vľúdny pesničkár, CZ).  Bližšie info 
na osobitných plagátoch. Vstup voľný.

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2017                                                                                    
Krajská súťažná prehliadka detských divadelných súborov Trenčianskeho kraja. Súťaž divadla hra-
ného deťmi je prezentáciou súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.  

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

MILOŠ RÁC: INOTAJE                                                                                    
Vernisáž výstavy maliara a sochára Miloša Ráca, čerstvého držiteľa ocenenia Roma Spirit 2016 v 
kategórii kultúra. Výstava v galérii vestibulu divadla potrvá do 8. 5. 2017. Vstup voľný.

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

NA KOHO TO SLOVO PADNE                                                                                    
Bláznivá komédia, groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jed-
ného revolvera... Hrajú: Róbert Jakab, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinak, Juraj Kemka. 
Vypredané.

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

DEŇ ZEME                                                                                    
Okrášlime si Zem pestrým kreslením na chodníky spolu so 6.zborom skautov a skautiek v Púchove. 
Kreslí sa od 15:00 do 16:30 hod, „po skautsky“ - za každého počasia. Kriedy budú k dispozícii, de-
tičky by mali mať športové oblečenie.

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
POSLEDNÝ DINOSAURUS                                                                                    
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus...a keďže je na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodi-
nu. Putuje po svetadieloch, spoznáva ich veselé pesničky, príhody, priateľov. Príďte mu pomôcť nájsť, 
čo hľadá...Veselé bábkovo-činoherné predstavenie DIVADLA NA HOJDAČKE pre deti  (a rodičov) od 
3 rokov. Vstupné: 3 €

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

ANETA LANGEROVÁ - NA RADOSTI 2017                                                                                  
Aneta pokračuje v úspešnom turné Na radosti k jej rovnomennému, dvakrát platinovému albumu. Spolu 
s klaviristom, hudobným skladateľom a producentom Jakubom Zitkom pracovali na piesňach, pôvod-
nej hudbe a textoch. Za inšpiráciou sa vydali na Šumavu, kde objavili dnes už neexistujúcu osadu Na 
Radosti. To miesto im učarovalo a pomohlo im priviesť na svet album plný príbehov. Koncertné turné s 
kapelou a sláčikovým triom aj u nás v Púchove. Vstupenky v predaji. Vstupné: 22 €, 21 €. 

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

ČAJ PRE SENIOROV                                                                                    
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Púchov. O dobrú 
náladu sa postará: Maja Velšicová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 3.4. 2017. Vstupné 1 €.

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

7 + 2                                                                                    
Premiéra detektívnej hry DŠ Červené vankúše. Príbeh navonok ideálnej rodiny, bohatej a spokojnej, 
kde, zdá sa, nechýba nič. Emotívna výpoveď jedinca však svet rodiny celkom otočí. DŠ Červené van-
kúše ponúkne hrou náhľad na citovú existenciu iného a jeho potreby, odhodlanie prekročiť konvenciu 
spoločnosti, predznačí netoleranciu netolerovateľného a  toho, čo rodina/y vníma/jú ako NE-zdravé, 
NE-normálne, NE-prirodzené, NE... Vstupné: 2 €

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, 
STAVANIE MÁJA                                                                                    
Stavanie mája a jeho roztancovanie folklórnym súborom VÁH. Aj tento rok späté s podujatím MAJ-
STROVSTVÁ SLOVENSKA SILNÝCH MUŽOV 2017. Bližšie informácie na osobitných plagátoch.

KURZY, KLUBY:
Streda 5.     tanečná sála     18.00 hod.  

ORIENTÁLNY TANEC                                                                                 
1x v týždni 1 hodinu, platba dvojmesačne. Info: 0908 718 662.So sebou si prineste kurzový poplatok 
27 € do 31.5.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica Intisar 
Kodčíková.

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

LATINO LADY S RADKOU                                                                                 
Bachata, merengue, samba, čača, rumba jive...Otvorenie a prvá lekcia. Do kurzu je nutné prihlásiť sa 
na dkpuchov1@gmail.com, t.č.0908 718 662. Kurzový poplatok 3,50/1 hod., spolu 10 hodín.

Piatok 7.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod. 

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                  
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na 
to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek...Vstup voľný.  

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

VÝNIMOČNÉ ŽENY 20.STOROČIA
Mali všetko, krásu, slávu, bohatstvo o akom bežný smrtelník ani nesníva.No chýbala im láska, bez 
ktorej sú všetky poklady sveta len bezcenným prachom. Túžili po nej, hľadali ju, obetovali pre ňu 
spoločenské postavenie, rodinu a napokon aj vlastný život....

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi. Čakáme Vás. Vstup voľný.

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 12 lekcií, cena kurzu 30 €.

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

VYUŽÍVANIE POZNATKOV V PRAXI
Využitie poznatkov z  prednášok v Klube zdravia v  praxi. Beseda spojená s posedením s  lektorku 
p.Činčuriakovou Antóniou. Vstup voľný.

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

POZNATKY A NOVÉ TRENDY 
V LIEČBE OSTEOPORÓZY
Liečba osteoporózy dostupnými prostriedkami fyzioterapie, rehabilitácie a fitoterapie. Na záver pred-
nášky ukážka nových cvičení. Prednáša Mgr. Kožúriková, fyzioterapeutka a  certifikovaná lektorka 
ŠKOLY CHRBTA.

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON 
Štvrtkovečerný Al – anon. 12-krokový program pre ľudí, ktorí sú ovplyvnení pitím alkoholu príbuzné-
ho, alebo blízkej osoby.

 6. 5.  od 17:00   - NOC S LITERATÚROU, info na osobitných plagátoch

 14. 5.  od 14:00 - MOHENDŽODARO: TANTRA JOGA PRE ŽENY, 
                         5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch

 15. 5.  o 19:00  - RODINNÝ PRIEVAN, divadelná hra, vstupenky v predpredaji.
      Vstupné 12€, 10€

 1. 6.  o 18:00  - MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA – vernisáž výstavy

 2. 6.  o 19:00  - SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM, predpredaj od 4.4., vstupné 12 €, 10 €

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch

       

PROGRAM
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KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

8.4.2017 o 15:30 h. futbalový štadión
MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
FC Neded

vs.

III. Tipos liga Príď nás aj TY podporiť!
Platinový partner:

Reklamní partneri: Mediálny partner: Partner ligy:

Vstupné: 1€

Avizovaný Večer na kolene s Ankou Šiškovou v Župnom dome (7. 4. 2017 ) sa kvôli náhlym pracovným 
povinnostiam herečky ruší. Pani Šišková ale 7. apríla do Púchova zavíta, aby sa v dopoludňajších hodinách 
ako členka odbornej poroty zúčastnila hodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže Krídla fantázie 2017.
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Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk
Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia 
zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. 
Ponuka platí do 31. 12. 2016, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby 
spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na 
nonstop linke 0650 123 456 alebo na www.swan.sk.

rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L WiFi router ZDARMA (pri 24-mesačnej viazanosti)

SWAN CENTRUM

Dvory č. 1933 / 20, priestor č. 7, Púchov 

0650 123 456 – nonstop linka, puchov@swan.sk

Viac informácií: tel. 042/ 461 3452, 2633, email: praca@conti.sk
alebo príď na Deň otvorených dverí v Continental 1. mája 2017 

OPERÁTOR
GUMÁRENSKEJ 
VÝROBY
STABILITA
  Práca v tradičnej firme, pôsobiacej 67 rokov v Púchove, 
  ktorá je súčasťou celosvetového koncernu 
BENEFITY 
 Mzda po zaškolení od 800 € brutto
 13. a 14. plat
 Prepracovaný systém zaškoľovania 
 Doprava do zamestnania zdarma zo smerov Pov. Bystrica – 
 Beluša – Púchov a Tren. Teplá – Lednické Rovne – Púchov
 Stravovanie – dotované zamestnávateľom v areáli firmy
 Úrazové pripoistenie
 Liečebno-rehabilitačné pobyty
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Návratné bezúročné pôžičky 
 Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Staň sa súčasťou silnej značky
v spoločnosti s tradíciou! 

PRIJÍMAME PRIAMO                                                        
do spoločnosti                                                      

Continental Matador Rubber v Púchove
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Domáci brankár pochytal aj nemožné

II. liga mladší dorast - U17

I. liga starší žiaci - U15
16. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 0:1 
(0:0), Zlaté Moravce – Nitra 1:3, Myjava – Inter Brati-
slava 3:0, Petržalka – Trenčín 1:2, Levice – Dunajská 
Streda 3:0, Horná Nitra – Senica 0:4, Trnava – Slovan 
0:3
1. Senica 16 15 0 1 56:9 45
2. Slovan 16 12 3 1 66:7 39
3. Nitra 16 12 2 2 50:10 38
4. Trenčín 16 11 2 3 53:17 35
5. Trnava 16 9 1 6 30:21 28
6. Karlova Ves 16 8 3 5 19:14 27
7. D. Streda 16 7 2 7 31:29 23
8. Petržalka 16 6 4 6 15:27 22
9. Inter 16 5 3 8 10:14 18
10. Levice 16 3 4 9 17:31 13
11. MŠK Púchov 16 3 3 10 17:36 12
12. Myjava 16 3 1 12 19:47 10
13. Zl. Moravce 16 3 1 12 12:48 10
14. Horná Nitra 16 0 1 15 7:92 1

II. liga starší dorast - U19
21. kolo: MŠK Púchov – MFK Topvar Topoľčany 

1:0 (0:0), 82. Marman, Skalica – Nové Zámky 5:1, In-
ter Bratislava – Považská Bystrica 2:2, Lokomotíva Tr-
nava – Levice 6:0, Prievidza/Handlová – Petržalka 2:2, 
SDM Domino – Dubnica 3:1, Komárno – Gabčíkovo 
4:1, Myjava – Malacky 9:0
1. Myjava 21 18 3 0 91:15 57
2. Skalica 21 16 0 5 83:21 48
3. Inter 21 12 4 5 59:26 40
4. P. Bystrica 21 11 5 5 57:30 38
5. Malacky 21 9 6 6 35:36 33
6. Karlova Ves 20 10 2 8 36:35 32
7. Petržalka 21 10 2 9 36:46 32
8. Zl. Moravce 20 9 4 7 36:36 31
9. MŠK Púchov 21 9 3 9 51:40 30
10. Loko. Trnava 21 9 3 9 46:40 30
11. Horná Nitra 21 9 2 10 57:50 29
12. Gabčíkovo 21 8 5 8 46:39 29
13. Topoľčany 21 9 0 12 26:45 27
14. Dubnica 21 7 5 9 42:35 26
15. Komárno 21 6 4 11 51:69 22
16. Domino 21 4 3 14 26:50 15
17. N. Zámky 21 4 0 17 16:105 12
18. Levice 21 2 1 18 15:91 7

I. liga starší žiaci - U14
16. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 0:2 
(0:1), Myjava – Inter Bratislava 2:1, Zlaté Moravce 
– Nitra 0:5, Petržalka – Trenčín 2:3, Levice – Dunajská 
Streda 0:1, Horná Nitra – Senica 0:1, Trnava – Slovan 
0:0
1. D. Streda 16 15 0 1 71:6 45
2. Trnava 16 13 2 1 69:15 41
3. Nitra 16 13 1 2 72:12 40
4. Slovan 16 12 1 3 55:11 37
5. Inter 16 9 1 6 37:21 28
6. Trenčín 16 8 2 6 29:31 26
7. Zl. Moravce 16 8 0 8 26:41 24
8. Senica 16 6 5 5 28:16 23
9. Karlova Ves 16 5 4 7 19:26 19
10. MŠK Púchov 16 3 2 11 13:62 11
11. Myjava 16 2 3 11 8:40 9
12. Horná Nitra 16 1 4 11 14:67 7
13. Levice 16 2 1 13 12:68 7
14. Petržalka 16 1 2 13 8:45 5

21. kolo: MŠK Púchov – Topvar Topoľčany 1:1 (1:1), 
Mičúch, Prievidza/Handlová – Petržalka 1:3, Loko-
motíva Trnava – Levice 6:0, Skalica – Nové Zámky 
4:1, Inter Bratislava – Považská Bystrica 3:1, SDM Do-
mino – Dubnica nad Váhom 2:1, Karlova Ves – Zlaté 
Moravce/Vráble 1:1, Myjava – Malacky 5:0, Komárno 
– Gabčíkovo 0:3
1. Myjava 21 18 3 0 83:13 57
2. Inter 21 16 2 3 67:23 50
3. Petržalka 21 15 3 3 57:24 48
4. Loko. Trnava 21 13 5 3 44:16 44
5. Gabčíkovo 21 14 1 6 59:23 43
6. Horná Nitra 21 12 3 6 56:45 39
7. Domino 21 12 1 8 47:29 37
8. Zl. Moravce 21 11 3 7 32:31 36
9. Topoľčany 21 10 4 7 57:34 34
10. Karlova Ves 21 8 5 8 47:42 29
11. Dubnica 21 7 1 13 42:39 22
12. Komárno 21 5 5 11 25:46 20
13. Malacky 21 4 6 11 24:48 18
14. Skalica 21 3 8 10 21:36 17
15. P. Bystrica 21 5 1 15 25:50 16
16. N. Zámky 21 3 2 16 20:82 11
17. MŠK Púchov 21 2 3 16 21:63 9
18. Levice 21 2 2 17 16:99 8

MFK Topoľčany - MŠK Púchov 1:0 (0:0) 
V Topoľčanoch sa hralo stretnutie solídnej úrovne, 

domáci nastúpili s niekoľkými mladými hráčmi a pod 
vedením nového trénera sa chceli ukázať. Púchov-
čania mohli ísť do vedenia už po šiestich minútach, 
ale dravý prienik Gamboša zastavil v poslednej chvíli 
domáci obranca. Na druhej strane mohol o tri minú-
ty neskôr otvoriť skóre domáci Anis, ale jeho snahu 
prekazil púchovský brankár Letko. Potom si vypra-
covali domáci dve solídne šance, v jednom prípade 
zachránil Letko, v druhom mieril Iranzi nad brán-
ku. Päť minút pred prestávkou po nádhernej strele 
Mynářa vytlačil loptu mieriacu do šibenice domáci 
brankár Senecký. V druhom polčase Púchovčania 
pritlačili, vypracovali si niekoľko výborných šancí, no 
skvelý Senecký v domácej bránke vychytal Mynářa, 
Zavadzana i Brezničana. Šance si vypracovali aj do-
máci futbalisti, no Letko bol vždy na mieste. Štvrť 
hodinu pred koncom po krásnej individuálnej akcii 
trafil domáci Omborenga len spojnicu bránky MŠK.
Desať minút pred koncom zmaril Mynářovu tutov-
ku Senecký, ktorý o päť minút neskôr zmaril ďalšiu 
tutovku Púchova. Otrepané nedáš – dostaneš zafun-
govalo aj tentokrát. V predposlednej minúte nariadil 
rozhodca penaltu proti Púchovu za faul v šestnástke 
a Mohamed Anis Lounis ju premenil – 1:0. Záverečný 
nápor už vyrovnanie nepriniesol, dvakrát sa vyzna-
menal domáci brankár.    

Gól: 89. Mohamed Anis Lounis (11 m). R Valent, ŽK: 
Luzin, Sabo – Mynář, Brezničan, 120. 

Zostava Topoľčian: Senecký – Laouzai, Fotias, Lu-
zin, Omborenga, Iranzi, Mikula (76. Ľ. Kováčik), Nwo-
ko, Sabo, Rusnák, Anis (90. Slovák), tréner J. Strna. 

Zostava MŠK: Letko – M. Gajdošík (28. Sibanda, 46. 
Buček), Luhový, Kopiš (78. Svorada), Iheme, Mynář, 
Gamboš, Vanák, Pilát, Zavadzan, Brezničan, tréner J. 
Vágner. 

Ostatné výsledky 23. kola: Veľký Meder – Komár-
no 1:2, FC Horses – Nové Zámky 1:3, Šaľa – Nemšo-
vá 2:0, Zlaté Moravce/Vráble B – Galanta 2:0, Neded 
– Gabčíkovo 2:0, Veľké Ludince – Beluša 5:0, Šurany 
– Dubnica 0:3, Dunajská Streda B – L. Rovne 0:0, Prie-

vidza/Horná Nitra mala voľno
1. Komárno 23 18 3 2 57:17 57
2. L. Rovne 23 14 5 4 44:25 47
3. MŠK Púchov 23 13 6 4 41:16 45
4. Beluša 23 11 5 7 30:27 38
5. Zl. Moravce B 23 10 5 8 36:29 35
6. Topoľčany 23 11 2 10 32:32 35
7. Galanta 22 10 4 8 38:29 34
8. D. Streda B 23 9 7 7 29:23 34
9. V. Ludince 23 9 7 7 34:32 34
10. Šaľa 23 8 7 8 28:24 31
11. Gabčíkovo 23 8 5 10 23:25 29
12. FC Horses 23 8 4 11 28:42 28
13. Nemšová 23 8 3 12 27:37 27
14. Dubnica 23 7 5 11 27:34 26
15. Šurany 22 7 5 10 35:44 26
16. V. Meder 22 7 4 11 23:37 25
17. Horná Nitra 22 6 4 12 24:41 22
18. Nové Zámky 22 5 4 13 28:36 19
19. Neded 23 3 3 17 22:56 12

Futbalistom MŠK Púchov sa nepodarilo v nedeľu prekonať skvelého gólmana Topoľčian a gólom z pokutového 
kopu v predposlednej minúte prehrali. Reparát môžu zložiť na domácom trávniku už v sobotu, kedy privítajú po-
sledný Neded.            Ilustračná fotka: Milan Podmaník
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Podmanín – Dulov 3:0 (2:0)
Favorizovaní Podmanínci začali náporom a Dulov-

čania len za cenu faulov zastavovali ich lavínovíté 
útoky. Odolávali až do 26. minúty, kedy sa domáci 
ujali vedenia gólom z pokutového kopu. Jeho úspeš-
ným exekútorom bol Peter Gardian – 1:0. Dulovča-
nia aj naďalej bránili, no dve minúty pred koncom 
prvého polčasu neustrážili Martina Gardiana, ktorý 
zvýšil na 2:0. Po obrátke zvýšil v 56. minúte na 3:0 
svojim druhým gólom Peter Gardian. Osem minút 
pred koncom šli po červených kartách za vzájomné 
napadnutie predčasne pod sprchy domáci Miroslav 
Kostelanský a hosťujúci Radovan Sanitrík.  

Jasenica – Papradno 2:2 (2:2)
O výsledku derby Papradnianskej doliny sa roz-

hodlo už v prvom polčase. Hostia šli do vedenia po 
štvrť hodine gólom Tomáša Lokšíka – 0:1, Jaseniča-
nia vyrovnali už o šesť minút gólom Heldesa – 1:1. V 
28. minúte sa ujali vedenia domáci, no necelú štvrť 
hodinu pred koncom prvého polčasu vyrovnal Lok-
šík – 2:2. Pri odchode do kabín vyvrcholili vášne, do 
seba sa pustili domáci Kozáčik s hosťujúcim Jánoší-

ŠPORT20 PÚCHOVSKÉ NOVINY

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži - 16. kolo o 15.30
Bolešov – Košeca (R, Pastorek, Orálek), Horná Poru-

ba – Podmanín (R, E, Kováčik), Dulov – Tuchyňa (Zvak, 
Uhrín, Hriadel), Ilava – Dolné Kočkovce (Brundza, Me-
luch, Kapila), Považská Bystrica – Udiča (o 10.00 – Ko-
leno, Mihálik, Galbavý), Košecké Podhradie – Jaseni-
ca (Juríček, O. Komorník, Sklenár), Papradno – Lysá 
pod Makytou (Folučka, Rojko, Koleno)

7. liga muži - 16. kolo o 15.30
Lazy pod Makytou – Kolačín (Migát, Kováč, Petru-

šek), Dolná Breznica – Pruské (Zigo, D. Janček), Dol-
ná Mariková – Podvažie (Mihálik, Bušovský), Kvašov 
– Pružina (v sobotu v Dulove – Lamžo, Brna), Svere-
pec – Visolaje (Brno, Proč), Praznov – Dohňany (Mako, 
Blaško), Šebešťanová má voľno

8. liga muži - 12. kolo o 15.30
Kameničany – Mikušovce (Tomášek), Vrchteplá 

– Lednica (v sobotu – Brundza), Prejta – Bolešov B (D. 
Komorník), Červený Kameň – Bodiná (R), Orlové – Fan 
Club Púchov (Cabaj), Tŕstie – Horovce B (Lamžo)

4. liga starší žiaci SEVER – 10. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Plevník (o 12.45 – Bušovský), Pru-

žina – Domaniža (Mako), Sverepec – Jasenica (Vavrík), 
Papradno – Udiča (Rojko), Prečín má voľno

4. liga starší žiaci JUH – 10. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Košeca (o 12.45 – Kováč), Ilava 

– Horná Poruba (D. Janček), Borčice(Bolešov – Ladce 
(v Bolešove – Meluch), Beluša – Dohňany (v sobotu o 
10.00 – Vavrík), Lednica má voľno

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 9. APRÍLA

6. liga muži

Dolné Kočkovce uchmatli dva body lídrovi súťaže

Aj keď na snímke sa zdá, akoby lopta smerovala do považskobystrickej siete, napokon skončila v náručí hosťujú-
ceho brankára.  Futbalisti Dolných Kočkoviec (v modrých dresoch) napokon dokázali olúpiť lídra šiestej ligy  o dva 
body.                FOTO: Milan Podmaník

7. liga muži
15. kolo: Kolačín – D. Breznica 1:3 (0:2), Patrik Ilav-

ský 3, Pruské – Dolná Mariková 6:0, Šebešťanová – 
Pružina 1:2, Kvašov – Sverepec 3:0, Visolaje – Praznov 
5:0, Dohňany – Lazy pod Makytou 2:1
1. Kvašov 14 11 3 0 37:10 36
2. Kolačín 14 9 1 4 31:22 28
3. Pruské 13 8 2 3 41:18 26
4. Visolaje 14 7 5 2 36:15 26
5. Podvažie 13 6 4 3 25:24 22
6. Pružina 14 6 3 5 26:22 21
7. Dohňany 14 6 3 5 27:25 21
8. Lazy 14 5 2 7 27:31 17
9. Šebešťanová 14 4 3 7 23:28 15
10. D. Breznica 14 4 3 7 21:28 15
11. Sverepec 14 3 4 7 13:28 13
12. D. Mariková 14 2 3 9 22:40 9
13. Praznov 14 0 2 12 13:51 2

1. P. Bystrica 15 11 3 1 41:14 36
2. Košeca 15 9 5 1 46:17 32
3. Podmanín 15 9 3 3 46:22 30
4. K. Podhradie 15 8 4 3 26:20 28
5. D. Kočkovce 15 7 5 3 38:28 26
6. Tuchyňa 15 6 5 4 49:32 23
7. H. Poruba 15 6 2 7 43:28 20
8. Bolešov 15 5 4 6 27:32 19
9. Jasenica 15 5 4 6 22:36 19
10. Papradno 15 4 4 7 23:38 16
11. Udiča 15 4 3 8 23:28 15
12. Dulov 15 4 3 8 13:34 15
13. Ilava 15 1 3 11 16:57 6
14. Lysá 15 1 2 12 20:47 5

kom. Rozhodca oboch schladil červenými kartami. 
V druhom polčase opadli vášne, ale aj úroveň hry a 
skóre sa už nemenilo. 

  Tuchyňa – Ilava 8:1 (6:0)
Tuchyňa si urobila z Ilavčanov trhací kalendár a už v 

prvom polčase im nadelila poltucet. Do streleckej lis-
tiny sa štyrikrát zapísal kanonier Ján Štefula, po jed-
nom góle pridali Mikoláš, Adamovič a Bartoš, jeden 
gól si dali Ilavčania sami (Švitel). Čestný úspech hostí 
vsietil štvrť hodinu pred koncom Pagáč.  

Dolné Kočkovce – P. Bystrica 1:1 (0:0)
Líder predviedol v Dolných Kočkovciach moderný 

útočný futbal, domáci kontrovali enormným nasade-
ním a až do 70. minúty sa im darilo držať favorita na 
dištanc. Až v 71. minúte nechali po zablokovanej lop-
te trochu viac priestoru Valientovi, ktorý otvoril skóre 
– 0:1. Hostia mali aj potom prevahu, domáci hrozili 
dlhými nakopávanými loptami. Po jednej z nich chy-
bovali hosťujúci zadáci a dve minúty pred koncom 
Martin Kvocera vyrovnal – 1:1. Za bojovnosť si domá-
ci bod zaslúžili.   

Lysá pod Makytou – Bolešov 0:0
Lysania stratili na domácom trávniku ďalšie dva 

body, i keď snahu o skórovanie im uprieť nemožno. 
Bolešovčania sa zamerali na zisk bodu, čo sa im po-
darilo. Remíza priklincovala Lysú ešte pevnejšie na 
dno šiestoligovej tabuľky spolu s Ilavou.  

Udiča – Košecké Podhradie 1:2 (1:0)
V prvom polčase nedokázali technickejší hostia 

nájsť recept na nadšenie Udičanov. Tí sa ujali vedenia 

v 35.minúte gólom Dáneka a mali i ďalšie šance. Po 
obrátke sa prejavili väčšie skúsenosti hostí a gólmi 
Mareka Kozíka a Patrika Staňa (v záverečnej minúte) 
otočili výsledok.  

Košeca – Horná Poruba 1:1 (1:1)
Košečania nevyužili zaváhanie Považskobystričanov 

a na domácej pôde s Hornou Porubou iba remizovali. 
Horná Poruba dokonca viedla, keď v 23. minúte otvo-
ril skóre Jánoško – 0:1. Domáci vyrovnali osem minút 
pred prestávkou gólom Kaššu. Hostia presvedčili, že 
vedia potrápiť aj najväčších favoritov...
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HOKEJ 

Streženice stále bez výhry, Horovce na jar naplno

Kadeti
MŠK Púchov – HK ŠKP Poprad 3:6 (3:1, 0:3, 0:2), 

3. Kašlík (Krajč, Putala), 9. Rusnák (Januščák, Krajčo-
vič), 12. Pobežal (Kmošena, Urban)

Žilina – Nitra 5:6, Liptovský Mikuláš – Zvolen 8:4
MŠK Púchov – HK ŠKP Poprad 4:3 (2:1, 1:2, 1:0), 

9. Rusnák (Januščák, Martiniuc), 14. Krajč, 28. Urban 
(Rusnák, Januščák), 43. Osacký 

Liptovský Mikuláš – Zvolen 1:4
1. Zvolen 20  11  4  5  71:56  26 
2. Žilina  19  11  1  7  82:61  23 
3. Poprad  20  10  3  7  63:61  23 
4. MŠK Púchov  20  11  1  8  67:72  23 
5. Nitra 19  7  3  9  66:66  17 
6. L. Mikuláš  20  2  2  16  53:86  6 

I. liga starší žiaci
8. HT
35. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 

10:2 (4:1, 3:1, 3:0), 3. Hajas (L. Halušková), 5. Huba, 
12. Moravanský, 20. Moravanský (Bubela), 25. Bubela, 
32. Papán (Kuriš), 35. Hajas (Moravanský), 43. Bubela 
(Moravanský), 52. Kuriš (Moravanský), 60. Moravan-
ský

Žilina – Lučenec 7:4, Banská Bystrica – Zvolen 3:3, 
Martin – Považská Bystrica 7:2, Brezno malo voľno

Konečná tabuľka:
1. MŠK Púchov  32  23  3  6  179:79  49 
2. Martin 32  21  0  11  162:111  42 
3. Zvolen 32  19  1  12  167: 129  39 

4. B. Bystrica  32  14  7  11  168:121  35 
5. Žilina  32  14  5  13  120:111  33 
6. P. Bystrica 32  14  2  16  140:171  30 
7. Brezno  32  13  3  16  161:161  29 
8. L. Mikuláš  32  12  4  16  156:173  28 
9. Lučenec  32  1  1  30  49:246  3
   7. HT
   35. kolo: MŠK Púchov – MHK Liptovský Mikuláš 
4:0 (2:0, 2:0, 0:0), 8. Bednár (M. Pobežal), 16. F. Pobe-
žal, 26. Krajčoviech (Bednár), 39. Lezzani (Ondrášik)
   Žilina – Lučenec 6:3, Banská Bystrica – Zvolen 0:10, 
Martin – Považská Bystrica 17:1
   Konečná tabuľka:
1. Martin 32  28  1  3  234:56  57 
2. Zvolen 32  22  4  6  208:78  48 
3. Brezno  32  21  2  9  191:98  44 
4. MŠK Púchov  32  20  3  9  168:78  43 
5. Žilina  32  13  4  15  122:121  30 
6. Lučenec  32  14  0  18  157:204  28 
7. B. Bystrica  32  6  4  22  71:189  16 
8. L. Mikuláš  32  6  2  24  102:202  14 
9. P. Bystrica  32  3  2  27  84:311  8 
6. HT
   I. liga mladší žiaci 
   6. HT
   35. kolo: MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
1:4 (1:1, 0:2, 0:1) – predohrané 8. 3.
Góly MŠK: 7. Urban (Bodjan), 31. Škultéty, 38. Vráblik 
(Škultéty), 43. Škultéty (Kováčik)

   Lučenec – Žilina 1:16, Zvolen – Banská Bystrica 4:7, 
Považská Bystrica – Martin 4:8, Brezno malo voľno
1. Martin 32 24 1 7 204:87 49
2. MŠK Púchov 32 22 3 7 157:66 47
3. Žilina 32 20 2 10 173:117 42
4. Zvolen 32 16 5 11 209:133 37
5. P. Bystrica 32 15 4 13 213:178 34
6. B. Bystrica 32 14 4 14 124:110 32
7. L. Mikuláš 32 11 7 14 120:113 29
8. Brezno 32 4 2 26 107:279 10
9. Lučenec 32 4 0 28 85:313 8 
   5. HT
   35. kolo: MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
1:10 (0:1, 1:3, 0:6) – predohrané 8. 3.
   Góly MŠK: 16. Koncový (Štrbáň), 29. T. Pobežal, 31. 
Žondor, 39. T. Pobežal, 42. Žondor, 43. Cebo, 48. La-
decký (Štrbáň), 52. T. Pobežal, 58. Hazala (T. Pobežal), 
60. Palan
   Lučenec – Žilina 2:7, Zvolen – Banská Bystrica 1:8, 
Považská Bystrica – Martin 3:5, Brezno malo voľno
1. MŠK Púchov 32 26 3 3 343:125 55
2. B. Bystrica 32 24 4 4 256:113 52
3. Žilina 32 24 2 6 231:149 50
4. Martin 32 15 4 13 194:173 34
5. Zvolen 32 12 3 17 193:193 27
6. L. Mikuláš 32 12 3 17 165:217 27
7. P. Bystrica 32 6 3 23 105:204 15 
8. Brezno 32 6 3 23 118:239 15
9. Lučenec 32 6 1 254 110:299 13

FUTBAL - 5. LIGA MUŽI, SKUPINA SEVER

Piataci a ôsmaci zavŕšili prvú ligu prvenstvami

Streženice – Plevník 0:1 (0:0)
Ani v 19. kole 5. ligy nedokázali futbalisti Streženíc 

zvíťaziť. Naopak, na domácom trávniku nestačili v ob-
lastnom derby ani na nováčika z Plevníka a podľahli 
mu gólom zo záveru stretnutie 0:1. Streženičania za-
čali aktívne, ale hosťujúcu bránku vážnejšie ohroziť 
nedokázali. Po štvrť hodine mohol poslať Streženice 
do vedenia Fedor, no peknú akciu zakončil nepres-
nou strelou. Na druhej strane o chvíľu neskôr nedo-

čiahol hosťujúci Dodek na center Pajgera. Domáci 
pridali, Lamžo mohol otvoriť skóre, no Smataník v 
bránke Plevníka vytlačil loptu zázračne na tyč. Päť 
minút pred koncom polčasu mieril Loduha hlavou 
nad. V druhom polčase nedokázal skórovať Medňan-
ský, ktorého strelu Smataník vyrazil. Hostia v závere 
pridali a Michal Buday päť minút pred koncom ne-
chytateľnou bombou pripravil domácich o všetky 
body – 0:1. Zúfalý tlak Streženíc už v závere vyrovna-

nie nepriniesol.     
Zostava Streženíc: 

Hrišo – Jozefovič, Michal 
Šesták, Šprta, Filiač (42. 
Bernhauser), Fedor, Mi-
chal Šesták, Martin Lamžo 
(58. Struhárňanský), Ha-
fera, Marián Loduha (81. 
Vavrík), E. Medňanský.

Zostava Plevníka: T. 
Smataník – Hrubo, I. Čiž-
márik (84. J. Kremeň), 
Butko, Martin Zelenák (46. 
M. Smataník), Kamas, L. 
Pajger, A. Buday, Dodek, 
Kušnier (69. Babínec), Mi-
chal Buday.

Ladce – Horovce 
1:2 (1:1)

V ďalšom oblastnom der-
by naplno bodoval favorit, 
no pomohol mu k tomu 
gól v záverečnej minúte 
stretnutia. Hostia šli do ve-
denia v 32. minúte gólom 

Balockého – 0:1. V druhom polčase mali domáci viac 
z hry, prievan v obrane Horoviec robil najmä Pšenák, 
ktorý sa v 67. minúte postaral o vyrovnávajúci gól – 
1:1. Ladčanom sa bod málil, vrhli všetky sily do útoku 
a napokon prišli o všetky body. V záverečnej minúte 
spečatil výhru Horoviec striedajúci Pejčič – 1:2. Ho-
rovčania sú tak na jar stopercentní...

Zostava Ladiec: Machala – J. Váň (77. Bonan), Eli-
aš, F. Váň, Mojto, Kučera, Polacký (46. P. Oťahel), Kušík 
(46. Kvasnica), Martinka, Pšenák, Mokrička.

Zostava Horoviec: Žilka – Buček, Balocký, P. Štrbák, 
M. Štrbák (80. Smiljkovič), Kočka, R. Brix, A. Brix, Kos-
tič, Miladinovič (77. Pejčič), Körmendy (70. Škrapko)

Ostatné výsledky 19. kola: Z. Kostoľany – Bošany 
0:1, Chocholná-Velčice – Cígeľ 6:0, Kanianka – Opato-
vá nad Váhom 4:0, Trenčianska Turná – Uhrovec 0:3, 
Veľké Uherce – Podolie 2:0

Tabuľka po 19. kole:
1. Kanianka 19 13 3 3 46:15 42
2. V. Uherce 19 13 3 3 50:20 42
3. Horovce 19 12 4 3 48:19 40
4. Uhrovec 19 11 3 5 43:31 36
5. Cigeľ 18 12 0 6 40:32 36
6. Chocholná 19 9 2 8 35:34 29
7. Opatová 19 8 3 8 36:31 27
8. Bošany 19 8 2 9 31:29 26
9. Brvnište 18 6 7 5 32:34 25
10. Plevník 19 5 6 8 34:49 21
11. Zem. Kostoľany 19 6 3 10 27:50 21
12. Podolie 19 6 2 11 29:38 20
13. Ladce 19 5 4 10 17:27 19
14. Tr. Turná 19 6 1 12 23:43 19
15. St. Turá 19 4 4 11 23:37 16
16. Streženice 19 0 7 12 20:45 7

Futbalisti Streženíc (v bielych dresoch) po prehre doma pred dvomni týždňami s Ho-
rovcami (na snímke), nestačili v nedeľu ani na nováčika z Plevníka. 

FOTO: Milan Podmaník 
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 

RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti čo nám vzal. Zostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 3. 4.  sme si pripo-
menuli prvé výročie úmrtia nášho otca, dedka a 
pradedka Emila DVORSKÉHO z Horných Koč-
koviec. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku. 

Dcéra Anna s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 19.  4. 2017  si pripo- 
menieme štvrté výro- 
čie, čo nás navždy opus-
til Miroslav KOSTKA  
zo Zubáka. 
S láskou spomínajú otec 
a súrodenci s rodinami.

SPOMIENKA
Už len kytičku kvetov 
Ti na hrob môžeme dať 
a ticho spomínať. Dňa  
9. 4. 2017 si pripomína-
me 25. výročie úmrtia 
našej drahej Irenky 
OZIMEJ z Púchova.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým prí- 
buzným, susedom a 
známym za prejavy 
sústrasti, kvetinové dary 
a účasť na poslednej 
rozlúčke s našou dra-
hou mamou, babkou, 
prababkou Katarínou  
MIŠÚNOVOU z Mestečka, ktorá nás opustila  
dňa 21. 3. 2017. 
Naša vďaka patrí aj kňazovi a pohrebnej službe 
ADVENT a taktiež ďakujeme folklórnym súborom 
z púchovskej doliny za dôstojnú rozlúčku.

Syn s rodinou , vnuci  a vnučky s rodinami.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plamienku svie-
čok sa za Teba modlí-
me. Čas veľmi rýchlo 
plynie, no spomienka 
na Teba nikdy nevy-
mizne. Dňa 4. 4. 2017 
uplynie 10 rokov, čo nás vždy opustila naša dra-
há manželka, mama, babka a prababka Anna 
KOSTKOVÁ, rod. Turzová zo Zubáka.
S láskou a úctou spomínajú manžel  a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. 4. 2017 uplynie 5 rokov a 1 rok od úmrtia 
mojich rodičov a starých rodičov Emila a Anny 
OKRAJKOVýCH.
S láskou a úctou na nich spomína dcéra Iveta 
s manželom, vnučky Simonka a Romanka s pria-
teľmi a  Vaneska. 

SPOMIENKA
Dňa 7. 4. 2017 uplynuli 
tri roky, čo nás navždy 
opustil manžel, dedko  
a pradedko  Milan 
KVOCERA  z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

 S láskou spomína  
manželka, synovia a nevesta s rodinami.

SPOMIENKA
Spi sladko, snívaj svoj 
sen, v spomienkach sme 
pri Tebe každý deň.
Dňa 4. 4. 2017 si pri-
pomíname 8. výročie, 
čo nás navždy opustil  
Miroslav ŠTRBÁK.

S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou, 
sestra s rodinou a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomien-
kach sme pri Tebe každý 
deň.
Dňa 30. 3. 2017 sme si 
pripomenuli 9. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý tatinko a ded-
ko Ondrej JUNGA.

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 28. 3. 2017 si pripo-
míname 1. výročie, čo 
nás navždy opustila  na- 
ša  drahá mama Terézia  
KOČINCOVÁ, rod. Kan-
derková.
S láskou a úctou spo- 
mínajú deti, vnúčatá a  
pravnúčatá. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

SPOMIENKA
Spomienka Dňa 2. 4. 2017 uplynul rok, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný otec Jozef PALIESEK 
z Horných Kočkoviec a 31. 3. 2017 by sa dožila 
79 rokov naša drahá mama Anna PALIESKOVÁ 
rodená Koncová. Kto ste poznali našich rodičov, 
venujte im tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína dcéra, syn s rodinou 
a najbližšia rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. 4. 2017 si pripo-
míname prvé výročie, 
čo  nás navždy opustila 
naša drahá mama, bab-
ka a prababka Valéria 
ZBORANOVÁ z Púchova 
- Nových Nosíc.
S láskou spomínajú syn 

a dcéra s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

POĎAKOVANIE
Drahého človeka nám 
osud vzal a v srdci zane-
chal hlboký žiaľ. Stíchlo 
navždy srdce zlaté, zha-
sol v Tvojich očiach svit, 
ťažko sa nám bude žiť.
Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomienke 
sme pri Tebe každý deň.
Dňa 15. 3. 2017 nás opustil vo veku 65 rokov 
náš drahý manžel, ocko, deduško Pavel KRAJČI  
z Nosíc.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a zná-
mym za účasť na poslednej rozlúčke, kvetinové 
dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.
Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe Advent za 
dôstojnú rozlúčku.                             

Smútiaca rodina.
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám pozemok v chatovej oblasti v Led. Rov- 
niach, časť Biele Hliny. Tel. 0902 761 006.
• Predáme pozemok v Púchove - Vieska (sady),  
3267 m², extravilán, rovinatý v blízkosti vodného 
toku, na hranici pozemku voda, plyn, kanalizácia, el. 
prípojka 150 - 200 m, nespevnená prístupová komu-
nikácia. 20 €/ m². Tel. 0948 278 107.
• Ponúkam na predaj pozemok 1 329 m² v obci Lazy 
pod Makytou. Pozemok je mierne svahovitý. Info 
0911 295 200.
• Predám slnečný 4-izb. byt na Námestí slobody 
v Púchove, komplet prerobený. Voľný od sep-
tembra 2017. Cena: 95.000 eur. Dohoda možná.  
Tel. 0902 688 460.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim STAVEBNý POZEMOK, alebo RD s väčším 
pozemkom v PU alebo okolí. Tel. 0917 102 671.
• Kúpim záhradu s chatkou na Potôčkoch, najlepšie  
s vodou a elektrinou. Tel. 0902 214 344.
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove. Tel. 0950 667 444.
• Kúpim 1-izbový alebo 2-izbový byt v PU. Tel. 0944 
106 750.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do nájmu priestranný slnečný dvojizbový byt 
na pešej zóne v Púchove (Moyzesova ulica), voľný  
od 1.  5.  2017. Tel. 0904 717 001.
• Dám do prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený  
byt (dve vstavané skrine, manž. posteľ, kuch. linka)  
na 1. poschodí s balkónom s výhľadom na pešiu 
zónu , ul. Moravská. Voľný od 1. 5.,  cena dohodou.
Tel. 0915 223 884.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 32 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo 
kanceláriu. Tel. 0905 262 820.

VýMENA NEHNUTEĽNOSTI
• Vymením 2-izbový byt s balkónom na Obrancov 
mieru za 1-izbový v podobnej lokalite. Tel. 0911 450 
188.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2017. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.                                   
• Opravy elektrospotrebičov, pračiek, elektrického 
ručného náradia, elektroinštalačné práce. Kontakt 
na č. tel. 0918 902 593.

• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.
com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 
478.
• Odborná masáž – odblok. bolesti. 0908 183 215.  
• Kompletne rekonštrukcie domov, bytov, byt. ja-
dier, kúpeľní, nebyt. priestorov, panelákových scho-
díšť, maľby, nátery, stierky, omietky, sadrokartón. 
Tel. 0911 689 723.
• Tesárske a pokrývačské práce, altánky, prístrešky. 
Tel. 0918 427 134.
• Rekonštrukcie bytových jadier,  kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
•  ADVOKÁT Mgr. Michaela URBANOVÁ, právne 
služby online i osobne, www.advokatka-online.sk, 
0903 689 941.
• Reštaurácia v PU zabezpečí stravu pre zamestnan-
cov menšej firmy (cca 50 ľudí) v PU  alebo blízkom
 okolí. Tel. 0905 481 419.

PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce zemiaky, 25 kg vrecko  za 10 € a 
sadziaky 1 kg za 0,55 centov. Tel. 0904 474 899.

PONUKA PRÁCE
• Podnik technikých služieb mesta, s. r. o., prijme do 
zamestnania pracovníkov na údržbu verejnej zele-
ne a závozníkov na vývoz odpadu. Podmienkou je 
manuálna zručnosť a práca s krovinorezom. V prí-
pade záujmu o bližšie info kontaktujte Ing. Halasa: 
0905 770 140. Žiadosť a štruktúrovaný životopis za-
šlite na adresu spoločnosti: Podnik technických slu-
žieb mesta, s. r. o., Športovcov 890, 020 01 Púchov 
alebo na e-mail: ptsmpu@ptsmpu.sk.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme 
do zamestnania: pracovníkov na strojové doje- 
nie oviec, pastierov oviec, traktoristu. Kontakt:  
pdmestecko@pdmestecko.sk, telefón 0903 458 
890.
• Hľadám pomocníka na prácu pri vykladaní zeleni-
ny. Tel. 0904 474 899.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656.
• Ponúkame prácu predavačky v butiku s dámskym 
textilom v Kúpeľoch Nimnica vhodnú aj pre vitálnu 
dôchodkyňu/inval. dôchodkyňu. Požadujeme: ko-
munikatívnosť, zodpovednosť a príjemné vystupo-
vanie. Kontakt: 0904 839 821.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656. 

PRÁCU HĽAHÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka alebo opatrova-

teľka detí na 2 - 3 hod. denne v čase od 9,30 – 12,30 
hod. Tel. 0944 341 880.

OZNAMY 
• Výbor LPRe-pobočka Púchov pozýva všetkých 
svojích členov dňa 24. 4. na kúpanie sa do liečeb-
neho domu Afrodita v Rajeckých Tepliciach.  Zraz a 
odchod z parkoviska ul. Hollého o 9.00 hod. Hláste 
sa u p. Márie Jánoškovej každú stredu v telocvični na 
ZŠ Gorazdova alebo na tel. 0903 421 451.
• Zákl. organizácia Jednoty dôch. Slovenska Pú-
chov vás pozýva do klubu. Každú nepárnu nedeľu 
sa členovia ZO JDS Púchov stretávajú v klubovni nad 
plavárňou MŠK Púchov od 15.00 do 18.00 h.
• ZO SZZP v Púchove oznamuje,  že poriada zájazd 
na výstavu kvetov do Bratislavy 5. 5. 2017. Poplatok 
na os. 10 eur. Odchod autobusu o 6.00 z parkoviska za 
starým DK. Nahlásiť sa môžete na tel. 0949 103 709. 

RÔZNE
• Odstupujem prevádzku v Dohňanoch - Pohostin-
stvo u Matúša. Cena dohodou. Tel. 0949 642 449. 

STRATY A NÁLEZY 
• V St. Nosiciach pri zastávke blízko elektrárne bola 
nájdená retiazka zo žltého kovu. Majiteľ si ju môže 
vyzdvihnúť v Kancel. prvého kontaktu MsÚ Púchov.

BLAHOŽELANIE
Aj keď už „okrúhliny“ na krku máš,
vôbec na to nevyzeráš. 
Krásna mama, skvelá učiteľka, 
angličtina je jej silná stránka. 
Čo ti  popriať, milá Renka? 
Veľa zdravia, lásky od Katky 
a more šťastia od mamky. 
Aj deti ťa zbožňujú, 
a preto s lásku ti spievajú: Živió, živió, živió.  
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PODÁVAME

denné menu od 11:00 do 15:00 od 3,90 €

NOVINKA – INDICKÉ DENNÉ MENU – 4,90 €


