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Do politiky na lokálnej úrovni vstúpil Roman Hvizdák prostredníctvom púchovských ko-
munálnych volieb v roku 2014, kedy kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva za 
štvrtý volebný obvod so ziskom tretieho najvyššieho počtu hlasov zo všetkých kandidátov 
vôbec. Podobný úspech (s druhým najvyšším počtom hlasov za celý okres Púchov) sa mu 
podarilo zaznamenať aj v nedávnych župných voľbách, v ktorých mu voliči opäť dali zelenú 
a pustili ho aj do krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Našiel som sa v komunitnej práci

úť profesionálnu prácu zamestna-
cov úradu a aj skutočnosť, že sme sa
dokázali rýchlo zladiť.

V pondelok (13. 11.) Vás čaká
ustanovujúce zastupiteľstvo
Trenčianskeho samosprávneho
kraja, kde dostanete osvedčenie
o zvolení za poslanca a zároveň
zložíte sľub. Už máte predstavu, v
ktorých komisiách a oblastiach by
ste sa chceli angažovať?
....

...
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NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA DO VÚC

Vážim si, že môžem pre vás pracovať
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Pri práci v teréne s ľuďmi sa cítim dobre

okraji záujmu vedenia mesta, skôr
naopak. Svedčia o tom pomerne vý-
razné investície  (tu by si mohol do-
plniť, čo si spomínal ohľadom Ihríšť
a Hoštinej). Musím sa ale priznať,
že na dôkladné preštudovanie po-
drobných výsledkov volieb ešte ne-
bol čas, ale určite si ho spravím.

Máte za sebou dávnu búrlivú
osobnú minulosť, ktorej súčasťou
bol alkohol a nestriedmy životný
štýl. Tento fakt je o Vás v Púchove
všeobecne známy. Vy sám nemá-
te problém o tejto kapitole Vášho
života rozprávať. Ste s ňou vyrov-
naný, máte ju uzavretú?
Tuto napíš čo chceš, alebo otázka
môže ísť preč.

Spočiatku Vás verejnosť vnímala
ako umelca – výtvarníka, ktorý
sa angažuje prostredníctvom
vlastného občianskeho združe-
nia PUART Galery, napríklad aj
realizovaním malieb s rozprávko-
vými motívmi na steny detských
nemocníc pre potešenie onkolo-
gických pacientov. Ako ste pred
troma rokmi vhupli z tohto ume-
leckého sveta do presných čísiel
a odborných termínov, ktoré so

sebou pôsobenie v samospráve
prináša?
Pri posudzovaní jednotlivých mate-
riálov, z ktorými sa ako poslanec a
viceprimátor stretávam a ku ktorým
treba prostredníctvom hlasovania v
zastupiteľstve vyjadriť svoj názor, po-
užívam sedliacky rozum a riadim sa
hľadiskom ich prospešnosti pre mes-
to a jeho obyvateľov. Nemám síce
ekonomické alebo právnické vzdela-
nie, ale to neznamená, že sa neviem
v prekladaných materiáloch zorien-
tovať. Nehrám sa na supermana, keď
niečomu nerozumiem, požiadam o
vysvetlenie odborníka z mestského
úradu, predkladateľa alebo navr-
hovateľa konkrétneho materiálu. A
moje osobné profesijné skúsenosti
takisto urobili za tie roky svoje.

Iniciovali ste vznik neformálneho
združenia Dobrovoľník mesta Pú-
chov. Pod jeho hlavičkou sa rodia
rozmanité projekty na území mes-
ta, do ktorých sa zapájajú jednot-
livci - nadšenci a organizácie. Ako
funguje v súčasnosti toto združe-
nie?

Tuto by mohlo zaznieť niečo ako som
použila do návrhovo titulku, plus vy-

menovať staré a aj chystané projek-
ty, akcie...

Ste zamestnaný v spoločnosti
Púchovská kultúra ako manažér
Župného domu a súčasne vyko-
návate funkciu viceprimátora.
Aktuálne od leta ste kvôli náhlej
zdravotnej indispozícii primátora
Rastislava Heneka splnomocnený
jeho zastupovaním. Dostávate
teda dva platy?
Som rád, že padla aj takáto otázka,
pretože som sa už stretol s názorom,
že ... (tuto to treba dovysvetliť...).
Funkcia viceprimátora je v pod-
mienkach Púchova bezplatná. A
aj každé plné zastupovanie počas
letnej dovolenky som vykonával v
minulosti bez akejkoľvek finančnej
odmeny.
... Toto dlhé zastupovanie však bu-
dem mať na základe poslaneckého
návrhu a súhlasu zastupiteľstva fi-
nančne ohodnotené (dovysvetliť...)

Keď sme už pri tom zastupovaní
primátora, ako ste sa začlenili do
fungovania mestského úradu?
Plynule, tak ako to vyžadovali pra-
covné povinnosti a úlohy, ktoré bolo
treba riešiť. Chcel by som vyzdvihn-

V ešte stále rezonujúcich župných
voľbách bol doslova pretlak a po-
merne silných kandidátov. Čím
to je, že sa Vám v nich podarilo
uspieť?
Nemám na to sofistikovanú odpo-
veď. Snáď ľudia vyberali na základe
toho, ako sa im ten – ktorý kandidát
javí, či ho poznajú osobne a regist-
rujú jeho prácu. Aj volebnú kampaň,
ak sa to tak dá nazvať, som tlmočil
prostredníctvom komunikácie na
sociálnej sieti a v závere roznosom
letákov, s ktorými mi dobrovoľne
pomáhali kamaráti a známi. Pri tejto
príležitosti by som im chcel ešte raz
všetkým veľmi pekne poďakovať s
prísľubom, že budem aj v rámci kra-
ja pokračovať v doterajšej práci.

Mimochodom, zaujímavosťou
dielčích výsledkov župných vo-
lieb je fakt, že v 16-tich z 18-tich
volebných okrskov Púchova ste
zaznamenali veľmi dobré čísla, až
na dvojicu volebných okrskov vo
Vieske a Ihrišťoch. Zabudli ste na
ne?
No vidíte (smiech), a pritom Ihrište a
Hoštinú som pomerne často navšte-
voval, rozhodne sa nedá povedať,
že by tieto dve mestské časti boli na
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Tuto budú popisky k foto z aktivít...

Dve zlaté Niny Jandušíkovej 
na slovenskom šampionáte 

Schválili zásady podpory
pre podnikateľov

Viceprimátor Roman Hvizdák 
riadi Púchov už piaty mesiac 

Prišiel Martin 
na bielom koni

>> str. 7
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Z jesenných prác Podniku technických služieb mesta

Mnohé realizácie sú odpoveďou na podnety samotných občanov, ktorí sa na technické služby obracajú priamo  
v uliciach mesta. Po prerokovaní s oddelením výstavby a oddelením dopravy MsÚ Púchov technické služby 
osadili nové lavičky na Ulici obrancov mieru a na Sedlišti.

Na podnety poslancov a občanov bolo v časti 
Kolonka realizované odvodnenie časti ulice. 
Dnes aj pri výdatnejších dažďoch už na ulici 
nestoja kaluže vody.

Technické služby pri objekte Materskej školy na  
Chmelinci dali do poriadku prepadnutý terén 
s kanalizačnými šachtami.

„Veľa podnetov od občanov 
čerpáme z webovej stránky 
Odkaz pre starostu. Technic-
ké služby sa snažia na tieto 
podnety promptne reagovať 
a nedostatky, ktoré sú v mož-
nostiach technických služieb, 
aj odstraňovať. Mesto Púchov 
patrí v  štatistikách k  najú-
spešnejším zo všetkých regis-
trovaných miest na Slovensku 
v  riešení podnetov občanov 
na stránke Odkaz pre staros-
tu,“ hovorí riaditeľ Podniku 
technických služieb  mesta Pú-
chov Ing. Miloš Svoboda.               
                                                             -r-

Myšlienka nasvietenia sôch svätých pri ka-
tolíckom kostole a sochy pri parkovisku MŠK 
vznikla už dávno, len jej realizácia sa posúvala 
kvôli súrnejším prácam. 

Pracovníci technic-
kých služieb prečistili 
kanály na pešej zóne 
v Púchove, ktoré 
boli zanesené najmä 
padajúcimi listami 
stromov. 

Veľkú pozornosť 
technické služby 
venujú čisteniu 
kanalizačných šacht, 
ktoré sú po rokoch 
značne zanesené, 
žiaľ, aj vďaka našim 
občanom, ktorí do 
nich najmä pri pre-
rábkach svojich by-
tov vylievajú a sypú 
stavebný odpad.
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Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti a doplnok 
k zásadám podpory malého a stredného podnikania
Vo štvrtok 9.  novembra 2017 sa v  zasadačke mestského úradu stretli poslanci mestské-
ho zastupiteľstva na svojom 9. tohtoročnom zasadnutí. Rokovanie zastupiteľstva viedol  
viceprimátor Roman Hvizdák. Prítomných bolo 16 z 19 poslancov, ospravedlnili sa poslanci 
P. Bílik, M. Bučko a J. Andreánska.

znovu vypracovať zoznam svojich 
požiadaviek, keď neboli splnené ešte 
ani tie z minulých rokov. Viceprimátor 
R. Hvizdák upozornil poslancov, že sa 
pripravuje rozpočet - preto boli vyzva-
ní, aby prehodnotili svoje požiadavky 
a určili priority. Vedúca ekonomického 
oddelenia MsÚ L. Pružinská oznámila 
zastupiteľstvu, že nároky na bežné vý-
davky rozpočtu r. 2018 vplyvom nove-
lizácií viacerých zákonov (napr. o  mi-
nimálnej mzde) neumožnia uspokojiť 
všetky potreby mesta na investičné 
akcie. Bude potrebné pri schvaľovaní 
rozpočtu rozhodnúť o prioritách, kto-
ré budú vykryté finančnými prostried-
kami z príjmovej strany rozpočtu.  -sf-

výšku finančnej podpory každému 
oprávnenému žiadateľovi navrhne 
Ekonomická komisia podľa kritérií: 
počet zamestnancov žiadateľa a výš-
ka výmeru dane z nehnuteľnosti pre 
rok 2017. Podpora bude poskytnutá 
v  mesiaci december 2017 po pred-
chádzajúcom schválení MsZ.

Diskusia o požiadavkách výborov 
miestnych častí
V ďalších bodoch Rôzne a Diskusia po-
slanci hovorili najmä o požiadavkách 
občanov z  výborov miestnych častí 
a  sťažovali sa, že mestský úrad tieto 
požiadavky dostatočne nerieši. Vy-
slovili počudovanie nad tým, že majú 

zdržalo (I.  Kováčiková, M. Kubičár, 
R. Marman, I. Sadloň, H. Šulcová).
Prijímateľom finančnej podpory 
podľa novelizovaných zásad môže 
byť vlastník nehnuteľnosti, ktorá je 
stavbou na podnikanie, zárobkovú 
činnosť, výrobu, skladovanie a ad-
ministratívu z katastrálnych území 
Púchov, Horné Kočkovce, Nosice, 
Vieska-Bezdedov, Ihrište, Hoštiná. 
Podmienkou je, že zamestnáva me-
nej ako 400 zamestnancov, hlavné 
sídlo firmy je zaregistrované na úze-
mí mesta a zároveň vlastník nehnu-
teľnosti podáva daňové priznanie k 
dani z nehnuteľnosti v našom meste. 
Podmienkou poskytnutia finančnej 

podpory ďalej je, že žiadateľ musí 
mať zaplatené všetky svoje záväzky v 
riadnej lehote splatnosti voči mestu 
Púchov a jeho obchodným spoloč-
nostiam, združeniam či inej organi-
zácii, ktorej je mesto členom alebo 
zakladateľom. Zároveň tiež nesmelo 
byť voči vlastníkovi nehnuteľnosti zo 
strany mesta alebo jeho obchodných 
spoločností v uplynulých piatich ro-
koch právoplatne začaté exekučné 
konanie na zabezpečenie vymože-
nia nezaplatených záväzkov. Výška 
finančnej podpory bude stanovená 
v  závislosti na počte oprávnených 
žiadateľov a schválených finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta pre 
rok 2017. Konkrétnu percentuálnu 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta do konca roku
V  prvom bode rokovania vystúpil ve-
dúci právno-organizačného oddele-
nia MsÚ R.  Machan s  návrhom plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolór-
ky mesta do konca roku 2017, ktorý 
vypracovala nedávno zvolená hlav-
ná kontrolórka M. Kavecká. V  návrhu 
plánu kontrolnej činnosti sa uvádza, 
že hlavná kontrolórka vykonáva kon-
trolnú činnosť popri plnení zákon-
ných povinností uvedených v zákone 
o obecnom zriadení a v zákone o roz-
počtových pravidlách územnej samo-
správy. Návrh plánu kontrolnej činnosti 
do konca roka obsahuje tri body:
• kontrola súladu Zásad hospodáre-
nia a  nakladania s  majetkom mesta 
s platnou legislatívou (zákon o obec-
nom zriadení, zákon o majetku obcí, 
zákon o  rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy),
• kontrola súladu Zásad nájmu a sta-
novenie cien nájmu nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Pú-
chov so  všeobecne platnou legisla-
tívou a  so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta,
• kontrola súladu Zásad nájmu a sta-
novenie cien nájmu pozemkov vo 
vlastníctve mesta Púchov so  všeo-
becne platnou legislatívou a  so Zá-
sadami hospodárenia a  nakladania 
s majetkom mesta.
Poslanci plán kontrolnej činnosti bez 
diskusie a jednomyseľne schválili.

Dodatok č. 3 k Zásadám podpory 
malého a stredného podnikania
Dodatok vypracovali poslanci D. Lako 
a  L. Ranik z  ekonomickej komisie. 
Diskusia bola búrlivá – vystúpili v nej 
poslanci I. Sadloň, J. Riško, M. Kubičár, 
H.  Šulcová, M. Trník, I. Kováčiková, 
V. Bršiak a R. Špaček. Vedúca eko-
nomického oddelenia MsÚ L.  Pru-
žinská uviedla, že zatiaľ o  podporu 
písomne požiadalo 33 podnikateľov. 
Na podporu prijatia dodatku vystúpil 
aj V.  Taraba - predseda Združenia 
podnikateľov regiónu Púchov, ktorý 
tiež informoval poslancov o činnosti 
združenia. Mestské zastupiteľstvo 
nakoniec dodatok k zásadám prijalo 
11 hlasmi, 5 poslancov sa hlasovania 

U Z N E S E N I E č. 139/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
ž i a d a
v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov hlavnú kontrolórku mesta 
Púchov vykonať do konca roka 2017 nasledov-
né kontroly:

• kontrola súladu Zásad hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta s platnou legislatívou 
(zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku 
obcí, zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy),

• kontrola súladu Zásad nájmu a stanovenie 
cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníc-

tve mesta Púchov so všeobecne platnou legisla-
tívou a so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta,

• kontrola súladu Zásad nájmu a stanovenie 
cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta 
Púchov so všeobecne platnou legislatívou a so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta.

U Z N E S E N I E č. 140/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 k Zásadám podpory malého a 
stredného podnikania v meste Púchov so schvá-
lenou pripomienkou.

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, 
ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2017
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Roman Hvizdák vstúpil do politiky v komunálnych voľbách v roku 2014, kedy bol zvolený 
za poslanca púchovského zastupiteľstva. Podobný úspech sa mu podarilo zaznamenať aj  
v nedávnych župných voľbách, v ktorých bol zvolený za poslanca Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Piaty mesiac plne zastupuje primátora Rastislava Heneka.

Viceprimátor mesta Roman Hvizdák riadi Púchov už piaty mesiac

Kam viedli vaše prvé kroky počas 
zastupovania primátora? 
Jednoznačne na mestský bytový 
podnik, keďže tému energetiky som 
profesijne nikdy neriešil.  Človek na 
čele mesta musí mať okolo seba tím 
ľudí, odborníkov, ktorým dôveruje, 

pretože je veľmi ťažké vyznať sa de-
tailne vo všetkom. Veľmi rád by som 
poďakoval odborníkom a vedeniu 
z MsBP za trpezlivosť  a ochotu od-
povedať na moje otázky a že sme 
mohli spoločne hľadať spôsob ako 
čo najlepšie nastaviť ceny tepla pre 
Púchovčanov.  

Väčšina ľudí vás poznala skôr ako 
umelca, občianskeho aktivistu an-
gažujúceho sa v dobrovoľníckych 
aktivitách. Prečo ste šli do politiky? 
Úprimne povedané, ja som nikdy do 
politiky ísť nechcel. Bol som však ako 
občan tohto mesta veľmi nespokoj-
ný vo viacerých ohľadoch, ale najmä 
s nemožnosťou uplatnenia talento-
vaných a profesijne schopných ľudí, 
dobrovoľníkov a tretieho sektora v 
Púchove. Aby som našiel opäť uplat-
nenie pre seba a aj mnohých ďal-
ších nadaných ľudí, začal som písať 
projekty. Mal som ich pripravených 
niekoľko ešte pred tým, než som šiel 
kandidovať za poslanca mesta. Viace-
ré sa stali aj súčasťou programového 
vyhlásenia mestského zastupiteľstva. 
Budete sa asi čudovať, ale ak ste v 
minulosti chceli v tomto meste po-
máhať, niečo zlepšiť, skrášliť, opraviť 
alebo jednoducho priniesť mestu 
niečo nové bez nároku na odme-

nu a dokonca s ďalšími nadšencami, 
mesto vám vôbec nepomohlo. Skôr 
kládlo nezmyselné prekážky. Teším sa, 
že mojím rozhodnutím vstúpiť do po-
litiky dokážem toto zmeniť. Ak chce 
mesto napredovať, nemôže mať roky 
tých istých ľudí na rôznych pozíciách. 

Treba dať šancu novým nápadom a ja 
sa nesmierne teším z toho, že v tomto 
meste sú kreatívni ľudia, ktorí priná-
šajú nový vietor a pohľad na mnoho 
vecí. Výhodou poslaneckej pozície je 
aj fakt, že na úrovni mesta prinášate 
návrhy na zlepšenie. Som veľmi rád, 
že prešiel napríklad môj návrh na zvý-
šenie jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi, ktorá bola až do konca roku 
2016 smiešnych 30 eur na jednotlivca, 
dnes je to 70 eur. Verím, že i to málo 
dokáže zvýšiť kvalitu života ľuďom, 

ktorí mali možno menej šťastia v ži-
vote ako väčšina z nás. 

Na ktorý projekt a jeho výsledky 
ste doposiaľ najviac hrdý? 
Ťažká otázka, lebo tých projektov 
sú desiatky a možno aj stovka a v 
každom jednom som sa osobne an-
gažoval. Z čoho sa však asi najviac 
teším, je projekt Župný dom. Župný 
dom v Púchove je nádherná histo-
rická budova s neuveriteľnou atmo-
sférou. V časoch predchádzajúceho 
vedenia mesta bol Župný dom pre 
verejnosť zavretý doslova na obrov-
ský zámok - s výnimkou múzea, kto-
ré bolo otvorené raz do týždňa a to 
dve hodiny. Vďaka môjmu projektu a 
vďaka skvelým ľuďom, ktorí priložili 
ruku k dielu a stotožnili sa s mojou 
víziou, sme dokázali vrátiť život do 
prázdnych miestností a urobiť z tejto 
historickej budovy ďalšie kultúrne 
centrum mesta. Vďaka OZ Mŕtva kosť 
a OZ Puchovo dedičstvo sme vypra-
tali podkrovie, vymaľovali, priviedli 
sem internet a začali robiť akcie pre 
občanov mesta. Zhodili sme zámok a 
od tej doby sme tu zorganizovali de-
siatky podujatí a atmosféru Župného 
domu si prišlo užiť len za tento rok už 
viac ako tisíc ľudí z mesta a okolia. 

Mimo centra mesta zarezono-
val najmä projekt Domu kultúry 
Hoštiná. Prečo práve Hoštiná? 
Je to najvzdialenejšia prímestská 
časť, ktorá je tým pádom trošku opo-
mínaná. Keď som tam prišiel, budova 

Ako ste sa stotožnili s plným zastu-
povaním primátora Heneka, keď-
že k nemu došlo takmer zo dňa na 
deň? 
Najvýstižnejšia odpoveď je asi rýchlo, 
v danej situácii sa nedalo inak. Keď-
že zdravotné problémy pána primá-
tora mali rýchly nástup, musel som 
do vecí skočiť okamžite a nebol čas 
špekulovať. Pre mňa to bol vo veľkej 
miere presun z terénu do kancelárie. 
Primátora zastupujem v plnom roz-
sahu kompetencií od začiatku júla 
tohto roku. Mesto má v rámci roka 
obvykle päť plánovaných mestských 
zastupiteľstiev, ja som s kolegami 
za necelých päť mesiacov realizoval 
päť mestských zastupiteľstiev. Kaž-
dý pondelok ráno vediem porady, 
zastupujem ho na stretnutiach,  ko-
munikujem s vedúcimi oddelení, 
spoločne riešime problémy. Primátor 
je v podstate manažér mesta, čiže v 
tomto duchu pracujem aj ja. Zastu-
povanie primátora Heneka som pri-
jal s rešpektom a pokorou, okamžite 
som si domov na noc zobral „haldu“ 
papierov, aby som sa dostal do ob-
razu a mohol s ľuďmi na mestskom 
úrade komunikovať na primeranej 
úrovni. 

Takže skok rovnými nohami do 
vody? 
Dalo by sa to povedať aj tak, ale 
samozrejme s touto možnosťou 
som funkciu viceprimátora prijímal 
už v roku 2015. Primátor musí mať 
určeného zástupcu v prípade, že je 
na dovolenke alebo má iné dôvody 
neprítomnosti . Na rozdiel od iných 
miest  bola funkcia viceprimátora v 
Púchove až donedávna len repre-
zentačná a neplatená. V minulosti 
ma mrzelo, keď som sa stretol s 
výčitkami ľudí, či sa nehanbím brať 
toľké tisíce ako viceprimátor a ja 
som nemal energiu im vysvetľovať, 
že funkciu viceprimátora robím za-
darmo. Kto by vám to aj uveril? Od-
mena mi bola priznaná mestským 
zastupiteľstvom až od septembra 
tohto roku a len v rámci zastupo-
vania primátora Heneka počas jeho 
práceneschopnosti. Zároveň je ko-
rektné povedať, že som zamestna-
ný na trvalý pracovný pomer ako 
manažér Župného domu v mest-
skej spoločnosti Púchovská kultúra.
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Ako sú financované dobrovoľníc-
ke projekty, ktoré spomínate?
Mesto dalo bezplatne k dispozícii 
priestory Župného domu. Samotné 
projekty už väčšinou mesto nefi-
nancuje, ale peniaze zháňame cez 
sponzorov tak, ako to robia všetky 
dobrovoľnícke skupiny na Slovensku 
aj vo svete. Využijeme každé jedno 
euro efektívne a so spoločným cie- 
ľom. Chcem sa týmto srdečne poďa-
kovať sponzorom, ktorí podporujú 
aktivity združenia Dobrovoľník mes-
ta Púchov, ktoré sme založili. Mojou 
prítomnosťou v politike sa zmenilo 
napríklad to, že naše projekty sú na 
očiach širšej verejnosti, čo prilákalo 
oveľa viac nadšencov. 

Vás a „vašich“ dobrovoľníkov 
mohli vidieť ľudia kľačiac pri 
múriku plota detského domova 
v Púchove špinavých od farby a 
hrdze. Nebolo by jednoduchšie 
nájsť viac sponzorov a najať na  
realizáciu rekonštrukcií firmu? 
(Smiech.) Áno, to určite bolo. Ale 
dobrovoľníctvo nie je o manažova-
ní ľudí od stola v teplej kancelárii a 
podľa mňa ani politika by určite o 
tom byť nemala. Si politik a hovoríš, 
že pracuješ pre ľudí? Dobre teda, vy-
bav, čo treba, ale potom choď medzi 
nich, počúvaj ich problémy a pomôž, 
veď máš dve ruky a dve nohy. Dob-
rovoľníctvo je o konkrétnej pomoci, 

o dobrom pocite z dobre odvedenej 
práce. Je to životný štýl. Byť osobne 
účastný všetkých projektov je mož-
no občas trošku kontraproduktívne, 
kolegovia a zrejme aj mnohí občania 
môžu mať zo mňa pocit, že musím 
byť všade. Už to bude zrejme taká 
diagnóza, ja iný život nepoznám, som 
workoholik. 

Mimochodom, prečo ste začali pí-
sať projekty práve pre detský do-
mov? Mnohí to označujú za prvo-
plánové a predvolebnú kampaň. 
Prvé projekty som začal písať a rea- 
lizovať ešte v roku 2010 a to som 
nebol poslancom. Okolo rozpadajú-
ceho múrika a hrdzavejúceho plotu 
detského domova som chodil peši 
takmer každý deň a už som sa jedno-
ducho nevedel na to pozerať. Mesto 
nemohlo v blízkej budúcnosti urobiť 
žiadnu investíciu do detského domo-
va, pretože spadá pod ministerstvo a  
tak som prišiel za pani riaditeľkou a 

ponúkol jej pomoc a spoluprácu cez 
Dobrovoľníka mesta Púchov. A po-
darilo sa. Zapojili sa občania, školy, 
dobrovoľníci, samotní zamestnanci 
a okrem zrekonštruovaných pries-
torov, nového múrika o natretého 
plotu sme vytvorili aj veľmi užitočnú 
komunitnú záhradu, kde si môžu deti 
dopestovať svoju vlastnú zeleninu. 
Je to pre nich zábava a zároveň sa aj 
niečo praktické naučia a samozrejme 
dôjde aj k malej úspore prevádz- 
kových nákladov. Naviac som mal 

šancu spoznať deti, zamestnancov 
aj ich náročnú situáciu, v ktorej sa 
nachádzajú. Ak to niekto označuje 
za predvolebnú kampaň, pokojne 
mohol prísť skôr ako my, vymaľovať 
a opraviť plot či múrik sám. 

Politika vo všeobecnosti a zvlášť tá 
púchovská prináša aj to, že dobré 
výsledky pritiahnu aj hlasy kri-
tikov. Často účelových, s cieľom 
poškodiť, keďže na Slovensku sa 
úspech akosi neodpúšťa. Ako zná-
šate ohováranie zo strany (nazvi-
me to) opozície? 
Snažím sa byť nad vecou, i keď ma 
to občas zamrzí ako človeka. Sme 
síce konkurencia, ale stále sme ľudia 
a občania rovnakého mesta. Ja mám 
plné ruky reálnej práce v teréne a 
reálnej pomoci tam, kde ju treba. 
Nemám čas, chuť ani snahu reagovať 
na výmysly a polopravdy prekrútené 
tak, aby to niekomu pasovalo a brá-
niť sa odpovedaním cez púchovské 

média na trápne ohovárania. Svoj 
čas venujem ľuďom a projektom 
v tomto meste. Myslím, že to je už 
dosť veľký extrém, ak vám opozíciou 
„naočkovaný“ regionálny redaktor 
komerčnej televízie povie, že ak sa 
nevyjadríte na kameru, dá si do re-
portáže čo chce, lebo aj tak pravda 
nikoho nezaujíma. Kam sme sa to 
dostali? Ak má niekto so mnou pro-
blém, budem rád, ak príde napríklad 
pomôcť do komunitnej záhrady. Tam 
sa o všetkom môžeme porozprávať.

Vo voľbách do krajského zastupi-
teľstva ste sa prekrúžkovali až do 
kresla poslanca. Čo očakávate od 
tejto funkcie? 
Viac možností rozvíjať projekty, a 
tým pádom aj mesto Púchov, ako aj 
pomáhať občianskym združeniam 
a tretiemu sektoru v celom našom 
regióne. Rád v tejto téme poskyt-
nem akékoľvek poradenstvo. Je mi 
cťou pracovať pre toto mesto, jeho 
občanov a ďakujem za prejavenú 
dôveru aj obrovskú podporu, či už 
osobnú alebo na mojej facebooko-
vej stránke.                                                            

-red-

tamojšieho kultúrneho domu v ha-
varijnom stave ma okamžite zaujala. 
Vtedy sa tam stretávali dobrovoľní 
hasiči a niekoľko miestnych obyva-
teľov zhruba na štyroch akciách do 
roka. V rámci projektu Dom kultúry 
Hoštiná, ktorý som napísal, sa mi po-
darilo spojiť ľudí pre jeden cieľ a myš-
lienku a začali sme viac vnášať kultúr-
ny život do tohto krásneho miesta. 
Ako prvé som chcel naplno oživiť 
kultúrny dom, aby sme zohnali finan-
cie na rekonštrukciu. Nie som stavbár 
a preto ďakujem všetkým odborní-
kom, ktorí pomohli. Momentálne je 
realizovaná výmena okien a verím, že 
určite dokončíme aj veľmi potrebné 
kúrenie. Stretávajú sa tu okrem hasi-
čov aj členovia Púchovského eko-as-
tro klubu, seniori z denného centra, 
či deti z CVČ Včielka. 

V čom vidíte najväčší potenciál 
mesta Púchov?
Rád hľadám potenciál tam, kde ho 
ostatní už dávno zavrhli a aj preto 
chodím po Púchove zásadne peši. 
Občas treba vidieť veci zblízka. Ne-
mám rád prázdne kvetnaté slová po-
litikov, ja som skôr za akciu a najmä 
efektivitu. Treba zobrať montérky, lo-
patu či farby a štetce a ísť reálne niečo 
urobiť. Hovorím to všetkým mladým 
ľuďom, s ktorými spolupracujem. 
Slová nikdy nestačia, ak chceme reál-
nu zmenu, na ktorú nebudeme čakať 
mesiace, ba aj roky, kým sa vybaví fi-
nancovanie. Nájdime si radšej podni-
kateľov a sponzorov zapálených pre 
rovnakú vec a dajme hlavy a ruky do-
kopy. Stretnime sa, porozprávajme 
sa a vytvorme pri tom niečo nové. 
Tretí sektor, teda dobrovoľnícke i ob-
čianske združenia a malé neformálne 
skupiny sú najmä o spoločnom cieli 
a vzťahoch. Vo všeobecnosti sa ľudia 
dnes medzi sebou málo rozprávajú. 
Dobrovoľníctvo je populárne aj vo 
svete najmä preto, že vytvára silnú 
komunitu. Najväčší potenciál a silu 
mesta vidím v ľuďoch, ktorí v meste 
žijú a sú v podstate jeho energiou, 
jeho dušou. 
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Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa rozhodla oceniť najlepších v cestovnom 
ruchu. Ocenenie „TOP V CESTOVNOM RUCHU TRENČIANSKEHO KRAJA“ získa najlepšie ubytovacie zariade-
nie, gastro zariadenie, inovácia a výnimočná osobnosť cestovného ruchu.

Ocenenia pre najlepších v cestovnom ruchu

biehať od 10. decembra 2017 do 10. 
januára 2018 na webstránke www.
trencinregion.sk prostredníctvom 
on-line formulára. Meno víťaza, čiže 
TOP GASTRO ZARIADENIE, bude 
známe 11. januára 2018, kedy sys-
tém vyberie zariadenie s  najvyšším 
počtom bodov.

TOP ubytovacie zariadenie, 
TOP inovácia a osobnosť CR
Nominácie v  kategóriách TOP uby-
tovacie zariadenie, TOP inovácia 
a  osobnosť cestovného ruchu (CR), 
o  ktorých bude rozhodovať odbor-

ná porota, podávajú Oblastné orga-
nizácie cestovného ruchu (OOCR) 
pôsobiace na území Trenčianskeho 
kraja. OOCR poznajú svoj región 
najlepšie a preto dokážu objektívne 
zhodnotiť kvalitu, úroveň a odborno-
sť jednotlivých adeptov na ocenenie. 
O víťazoch rozhodne odborná poro-
ta zložená zo 7 členov - podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK), predsedu komisie regionál-
neho rozvoja a CR pri zastupiteľstve 
TSK, štyroch zástupcov jednotlivých 
OOCR a  jedného zástupcu KOCR 
Trenčín región.

Jeden z hlasujúcich získa odmenu
K účasti na predkladaní nominácií a 
k hlasovaniu bude verejnosť motivo-
vať atraktívna výhra. Spomedzi tých, 
ktorí sa zapoja do predkladania no-
minácií a hlasovania v kategórii TOP 
GASTRO ZARIADENIE, bude vyžre-
bovaný jeden výherca  darčekového 
poukazu na wellness pobyt pre dve 
osoby na dve noci v  Hoteli Panora-
ma**** v  Trenčianskych Tepliciach. 
Darčekový poukaz zahŕňa ubytova-
nie v izbe Komfort s balkónom a ra-
ňajkami formou bufetových stolov. 
Počas pobytu je možný neobmed-
zený vstup do zážitkového bazéna, 
fitness centra a vstup do saunového 
sveta pre dve osoby. Výhercu určite 
potešia aj zľavy na procedúry podľa 
vlastného výberu a zľava v hotelovej 
reštaurácii. Žrebovanie spomedzi 
hlasujúcej verejnosti bude prebiehať 
po 11. januári 2018.
 Všetky ocenenia pre TOP v  cestov-
nom ruchu budú slávnostné odo-
vzdané dňa 25. januára 2018 v  pre-
zentačnom stánku KOCR Trenčín 
región na 24. ročníku medzinárod-
ného veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR, ktorý sa uskutoční 
v Bratislave.

KOCR Trenčín

„Cieľom ocenenia je motivovať za-
riadenia v  cestovnom ruchu k  ne-
ustálemu rastu kvality a  podpore 
tvorby takých produktov, ktoré 
zatraktívňujú turistickú ponuku. 
O udelení ocenení rozhodne odbor-
ná, ale i laická verejnosť. S pomocou 
odbornej poroty bude ocenené TOP 
ubytovacie zariadenie v  Trenčian-
skom kraji, TOP inovácia v  cestov-
nom ruchu a  osobnosť cestovného 
ruchu,“ uviedla výkonná riaditeľka 
KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.  

TOP gastro zariadenie
O  kandidátoch na ocenenie v  ka-
tegórii TOP GASTRO ZARIADENIE 
rozhodne široká verejnosť. Pred-
kladanie nominácií na ocenenia 
odštartovalo 8. novembra 2017, 
pričom možnosť zasielať návrhy 
potrvá až do 8. decembra 2017. 
Návrhy môže verejnosť zasielať via- 
cerými spôsobmi, a  to: e-mailom 
na adresu: info@trencinregion.sk, 
prostredníctvom Facebook fanpage 
Trenčín región alebo písomne na 
adresu: KOCR Trenčín región, K dol-
nej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. 
Zaslané nominácie budú následne 
posunuté do ďalšieho kola, verej-
ného hlasovania, ktoré bude pre-

Nominujte a hlasujte
od 8.  11. do 8. 12. 2017

V sobotu 11. 11. od rána do večerných hodín odstraňovali ošarpaný betónový pamätník pred Základnou 
školou Gorazdova, ktorý zrekonštruovanú a vynovenú školu len špatil.                                                                       -r-

Ostránenie pamätníka pred ZŠ Gorazdova
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Púchovský Martin na bielom koni je prihlásením sa 
k tradíciám, tešia sa 
z neho najmä deti 
V sobotu 11. novembra večer sa na pešej zóne 
konala akcia vítania zimy pod názvom „Martin na 
bielom koni“, ktorú organizovala mestská spoloč-
nosť Púchovská kultúra, s. r. o. Deti so svojimi ro-
dičmi mohli vidieť okrem samotného Martina na 
bielom koni aj koncertné vystúpenie Karin a Bron-
ky Riljakových a Martina Šafaříka s bandom.
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Mestská polícia

spravodajstvo    9

Na ceste do Hoštinej a v Zubáku budú do 
konca mesiaca dopravné obmedzenia 

Chorobnosť na ARO rapídne stúpla

Ženu ani kvetinou...
Na oddelenie mestskej polície prijali krátko pred 

polnocou telefonické oznámenie, podľa ktorého 
v byte na Royovej ulici vychádza z bytu hluk ako-
by sa tam hádzalo nábytkom, podľa oznamova-
teľa tam mal muž byť ženu. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že ide o obmedzovanie osobnej 
slobody a fyzické napadnutie, ktorého sa mal do-
pustiť muž s trvalým pobytom na  Svätoplukovej 
ulici. Poškodená žena išla s hliadkou mestskej 
polície na oddelenie, odkiaľ pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu obmedzovania osobnej 
slobody informovali mestskí policajti o prípade 
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Púcho-
ve. Poškodená žena sa sťažovala na bolesti hlavy 
a zlý zdravotný stav, a tak jej privolali zdravotných 
záchranárov. Posádka záchrannej zdravotnej služ-
by poškodenú prevzala okolo 0,45 hodiny. Prípad 
vyšetrujú štátni policajti.  

Policajtov zavolala na manžela
Na oddelenie mestskej polície sa obrátila žena 

z Námestia slobody, ktorá potrebovala na pomoc 
hliadku, nevedela si poradiť so svojim manželom, 
ktorý sa nevhodne správal v jednej z púchovských 
pivární. Hliadka našla v pivárni muža, ktorý sa 
správal vulgárne nielen voči personálu, ale aj voči 
svojej manželke. Keďže nevedel hliadke preuká-
zať svoju totožnosť, mestskí policajti ho pred-
viedli na oddelenie. Svojim konaním sa dopustil 
priestupku proti verejnému poriadku – vzbudzo-
vania verejného pohoršenia. Mestskí policajti ho 
potrestali desaťeurovou pokutou.  

Deti alkohol nezvládli...
Hliadka mestskej polície preverovala telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého pred jedným 
z púchovských pohostinstiev ležia na zemi dve 
osoby. Hliadka našla pred vchodom do pohos-
tinstva spať dve mladistvé osoby. Nemali pri sebe 
doklady totožnosti a keďže boli evidentne pod 
vplyvom alkoholu nedokázali preukázať ani svoju 
totožnosť. Hliadka chlapcov predviedla na odde-
lenie mestskej polície, kde zistili, že ide o mladist-
vých z obcí Lúky a Vydrná. Mestskí policajti kon-
taktovali telefonicky rodičov, ktorí si ich prevzali 
na oddelení osobne. 

Nevládal chodiť a hovoriť...
Krátko pred desiatou hodinou dopoludnia kon-

taktovali mestských policajtov s tým, že na Ulici 
obrancov mieru leží na rampe domu kultúry muž. 
Hliadka zistila, že ide o bezdomovca z obce Dol-
ná Poruba, ktorý však pri sebe nemal doklad to-
tožnosti. Keďže bol taký opitý, že sa nemohol ani 
postaviť na nohy a nevedel komunikovať, privola-
li mu mestskí policajti zdravotných záchranárov. 
Hliadka zostala pri mužovi až do príchodu posád-
ky rýchlej zdravotnej pomoci. Priestupok proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta vyriešili 
napomenutím. 

Doma po špičkách?
Takmer štvrť hodinu sa žena z Ulice obrancov 

mieru sťažovala na suseda, ktorý ju podľa nej 
rušil tým, že po 22.00 hodine chodil po byte a 
jeho kroky a kroky jeho priateľky ju mali rušiť. Od 
mestských policajtov žiadala, aby mu dohovorili, 
že má chodiť domov pred 22.00 hodinou. Keďže 
oznamovateľka uviedla, že susedia v bytovke ne-
vykrikujú, hlasno nebúchajú, ani iným hlučným 
správaním nerušia nočný kľud, bolo oznámenie 
vyhodnotené ako neopodstatnené a oznamova-
teľke bolo doporučené, že sa má o svojich výhra-
dách porozprávať priamo so susedom.   

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej 
Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že až do 
30. novembra budú na cestách III. triedy v Púchov-
skom okrese dopravné obmedzenia. Týkajú sa cesty 
III/1941 v úseku Púchov – Hoštiná a cesty III/1951 
v obci Zubák. Dôvodom čiastočných dopravných 
obmedzení je realizácia prác na súvislých opravách 
uvedených úsekov ciest a to striedavo v obidvoch 
jazdných pruhoch. Doprava bude vedená vo  voľnom 
jazdnom pruhu striedavo pre obidva jazdné smery a 

bude usmerňovaná umiestneným prenosným do-
pravným značením a riadená náležite poučenými a 
spôsobilými osobami. 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici žiada 
motoristov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi ciest 
III. triedy dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali 
vedeniu vozidla, sledovali prenosné dopravné znače-
nie a rešpektovali pokyny správcov cesty. 

KR PZ Trenčín 

Napriek tomu, že v celokrajskom priemere sa cho-
robnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom prakticky ne-
zmenila, v Púchovskom okrese, paradoxne, rapídne 
stúpla. Kým predchádzajúcom týždni sa chorobnosť 
v okrese Púchov pohybovala na úrovni 1484 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov, v minulom týždni stúpla 
na 1913 ochorení na 100.000 obyvateľov.  Chorob-
nosť na akútne respiračné ochorenia v Púchovskom 
okrese bola zároveň druhá najvyššia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom 
týždni 5091 akútnych respiračných ochorení, čo 

predstavuje priemernú chorobnosť 1520 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najvyššia chorobnosť v Tren-
čianskom kraji bola minulý týždeň v okrese Bánovce 
nad Bebravou (1929 ochorení na 100.000 obyva-
teľov), najnižšia v okrese Myjava (930 ochorení na 
100.000 obyvateľov).

Z celkového počtu ochorení bolo  375 ochorení na 
chrípku. Chrípková chorobnosť v kraji v porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom klesla o takmer desať 
percent. Pre chrípku nemuseli v minulom týždni pre-
rušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom 
zariadení. 

RUVZ Trenčín 

Na cestách Púchovského okresu bol aj 43. kalen-
dárny týždeň mimoriadne pokojný. Nestala sa na 
nich žiadna dopravná nehoda ani napriek tomu, že 
v dušičkovom čase ich býva neúrekom. Podobne aj 
na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja bol 
relatívny pokoj. Stalo sa na nich iba 15 dopravných 
nehôd, nevyžiadali si žiadnu ľudskú obeť, dvaja ľudia 
sa ťažko zranili. 

Tohtoročné štatistiky dopravnej nehodovosti sú 
však napriek všadeprítomným dopravným kontro-
lám alarmujúce. Na krajských cestách sa tento rok 
stalo 1041 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich už 
29 ľudí, čo je o 13 viac, ako v rovnakom období mi-

nulého roku. Počet obetí dopravných nehôd tak na 
cestách Trenčianskeho kraja stúpol medziročne o 
viac ako 80 percent. 

Nemenej hrozivá je bilancia dopravnej nehodo-
vosti aj v celoslovenskom meradle. Na slovenských 
cestách sa od začiatku roka stalo 11.580 dopravných 
nehôd (medziročný nárast o 262). Zomrelo pri nich 
217 ľudí, čo je o 20 viac, ako v rovnakom období roku 
2016. Najviac obetí si tento rok vyžiadali nehody na 
cestách Banskobystrického a Trnavského kraja, kde 
zomrelo zhodne po 34 ľudí. Najmenej obetí – 15, 
majú tento rok cesty Bratislavského samosprávneho 
kraja.                  KR PZ Trenčín  

Polícia informuje

Na okresných a krajských cestách bol pokoj

Jesenné cesty sú zradné. Mokré, niekedy namrznuté cesty, ale aj letné pneumatiky môžu mať aj takéto následky.
 Ilustračné foto: KR PZ Trenčín

biť
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NAJ mestom Slovenska 2017 
je Liptovský Mikuláš

Cieľom súťaží bolo poukázať na krá-
sy slovenských krajov, miest a obcí, 
a v neposlednom rade na snahu pri-
mátorov a starostov o rozvoj miest a 
obcí. Oficiálne verejné odovzdáva-
nie cien bude na výstavisku Incheba 
Bratislava na výstave ITF Slovakia-
tour v januári 2018.

Púchov sa umiestnil na peknom 6. 
mieste. Z obcí nášho okresu dosiah-
la najlepší výsledok obec Vydrná – 8. 
miesto, na 73. priečke skončila obec 
Beluša, 100. miesto získalo Záriečie, 
131. Dolné Kočkovce a 293. Lazy pod 
Makytou.

-r-

Vedľa ZUŠ-ky inštalovali 
ďalšiu drevenú sochu  

Celoslovenský informačný portál slovakregion.sk 
vyhlásil výsledky súťaží „NAJ mesto a obec Sloven-
ska 2017“ a „Primátor/Starosta Slovenska 2017“.

Pri Základnej umeleckej 
škole v Púchove pribud-
la minulý štvrtok druhá 
socha miestneho dre-
vorezbára Ing. Jaroslava 
Martiša. Sochu „dievča 
s kontrabasom“, kto-
rá bola na námestíčko 
pri škole osadená pred 
rokom, doplnila socha 
cimbalistky. Osadenie 
vykonali pracovníci Pod-
niku technických služieb 
mesta.                                r-
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Deň 4. november je vyhlásený na 
Slovensku ako Deň materských škôl. 
Tento významný deň pre materské 
školy sa aj Materská škola Požiarna 
1292/5 a naše elokované pracovisko 
na Komenského 50 rozhodli pod-
poriť v rámci spolupráce rodiny a 
MŠ. Spoločne sme s rodičmi a deťmi 
zorganizovali tvorivé popoludnie vo 
všetkých triedach MŠ. Tvorivé dielne 
sme zamerali na výrobu svetlonosov, 
jesenníčkov, obrázkov z prírody a 
rôznych iných kreatívnych nápadov.
Rodičia si priniesli tekvice rôznych 
druhov a veľkostí, k tomu potrebné 
náradie. A aby sa im lepšie pracovalo, 
pani učiteľky spolu s deťmi pre nich 
pripravili kultúrny program utkaný z 
piesní a básní s jesennou tematikou. 

Ručičky každého dieťaťa boli usi-
lovne zamestnané pri vydlabávaní 
tekvíc. Spoločne s rodičmi dotvárali 
a dozdobovali svetlonosov rôznymi 
prírodninami a ozdobami, čím sa 
prejavila ich kreativita. Popoludnie 
sme si spríjemnili voňavým čajom, 
kávou a koláčikmi, ktoré nám na-
piekli šikovné mamičky. Takto mali 
rodičia možnosť navzájom sa poroz-
právať a lepšie sa spoznať. Všetci sme 
boli na záver milo očarení hotovými 
výrobkami, ktorými sme si vyzdo-
bili vstupné haly a okná materskej 
školy. Blikajúce svetielka nám budú 
ešte dlho pripomínať toto vydarené 
popoludnie a potešia oči nejedného 
okoloidúceho. 

A.Šibíková, D. Labantová

Deň materských škôl 
A opäť je to tu. Naši prváčikovia, ne-
dávno ešte škôlkari, sa stretli so svo-
jimi kamarátmi z materských škôl. 
Tešili sa na nich, aj sa riadne pripravili. 
Počas dvoch dní, kedy nás škôlkari 
navštívili, pracovali na krásnych šar-
kanoch. Šarkany vyšli z dielne spo-
ločnej spolupráce prváčika a škôl-
kara. Vyrobili nádherných šarkanov, 
ktorých si deti odniesli do svojich 

Šarkaniáda kamarátov
škôlok. Ani deti z materských škôl 
sa nedali zahanbiť a ukázali nám 
krásne spevácke vystúpenie. Opäť 
krásne, milé a srdečné stretnutie. 
Tešíme sa na Vás, milí škôlkari, po- 
čas Medového dňa. Pani riaditeľ-
kám a učiteľkám materských škôl 
ďakujeme za stretnutie a veríme vo 
výbornú spoluprácu.

PaedDr. Miroslava Lapšová

Ako každý rok, ani tentokrát ne-
zabudli žiaci ZŠ J. A. Komenského 
Púchov na našich seniorov v CSS 
– Chmelinec Púchov pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Pripravili si 
pestré kultúrne pásmo od najmen-
ších až po najstarších žiakov. Nechý-
bal prednes poézie i prózy, spev, hra 
na hudobný nástroj, tanec aj akro-
bacia. Ponuka bola naozaj široká pre 

Školáci potešili seniorov
potešenie a pohladenie duše našich 
klientov. A k tomu všetkému nád-
herné a vkusne vyrobené darčeky. 
Ďakujeme p. riaditeľke PaedDr. Mi-
roslave Lapšovej a p. učiteľkám Mgr. 
Janke Brišovej, Mgr. Janke Mikušo-
vej, Bc. Monike Šidlíkovej a účinku- 
júcim žiakom za čas, ktorý venovali 
príprave na vystúpenie.

-mv-
V pondelok 6. novembra navštívil ZŠ 
Gorazdovu lektor Paul Heighway z 
Veľkej Británie, pretože škola splnila 
podmienky na portáli EnglishOne 
a vypracovala správne požadovaný 
počet úloh. Prítomnosť zahraničné-
ho lektora v škole nadväzovala na 
vzdelávací program učiteľov anglic-
kého jazyku EnglishOne. Žiaci z tried 
6. B a 7. C oživenie typických hodín 
angličtiny hodnotili veľmi pozitív-
ne. Mohli si otestovať porozumenie 

cudzincovi v reálnom živote a vy-
skúšali si s ním rôzne konverzačné 
situácie, napr. objednávanie jedla v 
reštaurácii, konverzáciu na letisku 
alebo sa museli spýtať na cestu. Za-
hraničný lektor Paul pracoval na ho-
dinách s interaktívnym vzdelávacím 
obsahom EnglishOne. Žiakom sa 
nechcelo odísť ani po skončení ho-
diny a pýtali sa ho, kedy príde opäť 
na vyučovanie.

Mgr. Gabriela Klinovská

Zahraničný lektor zaujal
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SPRIEVODNE: 
ANDY LOUŽECKÁ a BAND  
VÝSTAVA BÁBOK 

BONUS:   
Popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre 
tých, čo vydržia až do konca 

Noc v divadleNoc v divadleNoc v divadleNoc v divadle
veľká sála Divadla Púchovveľká sála Divadla Púchovveľká sála Divadla Púchov

13:30 IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda, 
          MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná výpoveď DDŠ Ochotníček,                        
                                                                                                         réžia: Perer Hudák, vstupné  2 €
15:30 POMÁDA – muzikál detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová,                        
                                          vstupné 1 €
17:15 BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €

18:30 7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné  1 €

20.30 KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE – komédia,  Divadlo Makyta, 
                                                                                                                réžia: Jarka Botošová, vstupné  2 €  

22.30 VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
                                                                                               réžia: Alexander Bako, vstupné  2 €

18.11.2017/sobota/

14. - 16. 11. od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet 
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne 
nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničo-
mu - a sme v tom dobrí. Nedôverujeme 
susedom, súdom, politikom, cudzincom, 
médiám. Tohoročný festival Jeden svet 
by chcel svojim programom prispieť k 
hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery u nás. 

25. 11. (sobota) o 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay
Loopata Makay z Brezna je jediný a naj-
známejší predstaviteľ horehronského 
dancehallu. Známy je svojimi nezameni-
teľnými textami, ktorými opisuje bežný 
život, od vážnych vecí až po srandu, od 
lásky po smútok. Tvorí novodobé  „ľudov-
ky“, nezabúda na slovenské korene, ktoré 
rád spája s iným hudobnými štýlmi  ako sú reggae, dancehall, dub a 
hip hop. 

30. 11. (štvrtok) o 18. 00 hod.
Afrika na pionieri s Marekom Slobodníkom
Video, slide show a rozprávanie bansko-
bystického cestovateľa Mareka Slobod-
níka z cesty naprieč Afrikou na Jawách 
Pionier. Piati cestovatelia, 5 mesiacov na 
cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných 
z najhorších jednostopých motorových 
dopravných prostriedkov. 

NOVEMBER
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

Snažíme sa ich zverejňovať na našej 
webovej stránke www.puchovské-
noviny.sk, kde na rozdiel od papie-
rových novín máme priestor takmer 
neobmedzený. Dajú sa tu zverejňovať 
dlhšie texty, väčší počet fotografií, 
tabuliek, grafov a  pod. V  článku je 
tiež možné hypertextovými odkazmi 
uvádzať pramene zverejnených infor-

mácií, prípadne odkázať na staršie 
články k danej téme.
V  týždenníku R.  Vargu Púchovské 
listy a na webovej stránke www.pu-
chov.in bolo v uplynulých týždňoch 
zverejnených niekoľko textov, ktoré 
obviňujú Púchovské noviny z útokov 
na Gymnázium v  Púchove. Keďže 
táto téma si vyžaduje väčší priestor 

Púchovské noviny
na internete
V  poslednom čase v  redakcii PN pribúdajú nevy- 
žiadané príspevky od čitateľov, ktoré sa svojím ob-
sahom, ale najmä rozsahom nehodia do tlačenej 
verzie Púchovských novín.

ŽUPNÝ DOM 
PROGRAM - NOVEMBER 2017

4. 11. 2017, sobota - 18. 00 hod. 
Herný večer 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách 
od starého Egypta až po súčasnosť /mlyny, šachy, tafl, kubb, až po najnovšie spoločenské a konzolové hry ako bang, 
activity, scrabble, dixit, monopoly, Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Duch, Hra o tróny, atď. Vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

8. 11. 2017, streda - 16. 00 hod.
Večer výskumníka 
Podujatie s populárno-vedeckými prednáškami zamestnancov a študentov FPT, Gymnázia Púchov a SOŠ 
Púchov za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty.

9. 11. 2017, štvrtok - 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: maľovaný darček 
Vianoce sa blížia a vy stále dumáte aké darčeky kúpiť, poprípade vyrobiť? Príďte si s deťmi vyrobiť a zrelaxovať sa 
pri maľovaní kamienkov s vianočnou a zimnou témou. A ktovie, možno práve váš výtvor poputuje pod stromček 
aby niekomu urobil radosť.

14. - 16. 11. 2017,  od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet v Púchove
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničomu - a sme v tom dobrí. 
Nedôverujeme susedom, súdom, politikom, cudzincom, médiám. Tohoročný festival Jeden svet by chcel svojim 
programom prispieť k hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery u nás.

25. 11. 2017, sobota - 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay 
Loopata Makay z Brezna je jediný a najznámejší predstaviteľ horehronského dancehallu, veselý, šialený a kontro-
verzný spevák. Známy je svojimi nezameniteľnými textami, ktorými opisuje bežný život, od vážnych vecí až po 
srandu, od lásky po smútok. Jeho cieľom je tvoriť novodobé "ľudovky" a nezanevrieť na slovenské korene, ktoré rád 
spája s iným hudobnými štýlmi, ktoré má rád, ako sú reggae, dancehall, dub a hip hop.

30. 11. 2017, štvrtok - 18. 00 hod.
Afrika na pionieri s Marekom Slobodníkom
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty naprieč Afrikou na 
Jawách Pionier. Piati cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jednostopých 
motorových dopravných prostriedkov.

Otváracie hodiny múzea: Ut: 14.00 - 18.00
Št: 14.00 - 18.00
Ne: 16.00 - 20.00

Župný dom 
Nábrežie slobody 552/1
Púchov

Kontakt: Roman Hvizdák
0910 191 898
romanhvizdak@gmail.com

Partneri: Mediálni partneri:

na vysvetlenie, venujeme sa jej po-
drobne na našej webovej stránke. Tu 
si prípadní záujemcovia o problema-
tiku nájdu všetky relevantné informá-
cie a  nemusíme čitateľov tlačených 
novín obťažovať dlhými polemikami.
Viacerí používatelia Facebooku si 
možno všimli, že sa v Novinkách od 
minulého mesiaca nezobrazujú od-
kazy našich Púchovských novín. Face-
book testuje nový spôsob ukazovania 
príspevkov. V Novinkách už ukazuje 
len príspevky od priateľov, rodiny a 
sponzorované odkazy. Vytvoril mož-
nosť Prieskumníka (ikonka ružovej ra-
kety), ktorý zobrazuje príspevky strá-

nok ako je aj naša stránka Púchovské 
noviny. Ak chcete vidieť novinky 
z našej facebookovej stránky, musíte 
si prepnúť Novinky na Prieskumníka. 
Existuje aj riešenie, pri ktorom nemu-
síte používať Prieskumníka. Použite 
starší facebookový nástroj Zoznamy 
priateľov, ktorý umožňuje vytvoriť 
vlastný zoznam priateľov, sledova-
ných osôb a stránok. Potom nemusíte 
chodiť do Noviniek alebo Prieskum-
níka, ale vo vami vytvorenom zozna-
me uvidíte chronologicky zoradené 
príspevky zo stránok a  od ľudí, kto-
rých si sami vyberiete.

Slavomír Flimmel

www.puchovskenoviny.sk

www.facebook.com/puchovskenoviny

       

PROGRAM

KINO

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 – 285 2404

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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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 – 285 2404

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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

PRIPRAVUJEME:

október 2017 

Pondelok  2.   veľká sála  19.00 hod.

MENO
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár 
a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. Kostýmy: Stredná umelecká 
škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Ka-
tarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, 
Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan 
Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter 
Trmík, Stanislav Kozáčik.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov- USA – Itafilm – 90´-  titulky. Vstupné 4 €.

Nedeľa 1. 19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia, dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
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KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN
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Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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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 – 285 2404

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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk
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KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Župné voľby 2017
•  Pošta v Lednických Rovniach zmenila adresu
•  Poslanci rokovali na mestskom úrade
•  Uvítanie detí do života
•  3. ročník okresnej výtvarnej súťaže
•  Viaceré novinky na Gymnáziu v Púchove
•  Digitalizácia v doline
•  Zveľadenie pietneho miesta
Šport magazín:  •  Hokejový turnaj štyroch krajín
              •  Hokejisti cez víkend privítali súperov z Prievidze
Spektrum: •  Výchovný koncert trinásta komnata

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

       

PROGRAM

KINO

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 – 285 2404

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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

PROGRAM
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PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
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V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

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. 

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
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KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 14. 11.
Zeleninový boršč
1. Kuracie prsia Caprese, dusená ryža,
zeleninová obloha
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky
3. Cuketové rizoto krémové 
Dezert: Pudingové rezy

Streda: 15. 11.
Hrachová s párkom
1. Morčací zapekaný steak s herme-
línom a brusnicami, dusená ryža, 
zeleninová obloha
2. Hovädzie kocky na červenom víne a 
dubákoch, žemľová knedľa 
3. Lievance s tvarohom a broskyňou 
Dezert: Kivi zákusok

Štvrtok: 16. 11.
Kelová so zemiakmi 
1. Kurací perkelt, maslové halušky 
2. Černohorský bravčový rezeň, 
zemiakové pyré, uhorkový šalát
3. Šalát z grilovanej zeleniny s balkán-
skym syrom
Dezert: Margot rezy

Piatok: 17. 11. - sviatok 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 14. 11.
Talianska polievka so syrom
Divinový vývar s cestovinou
1. Morčací filet s karotkou, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Živánska pochúťka v alobale 
(bravčové mäso, klobáska, slanina, 
zemiaky, horčica, zeleninka)
3. Penne a la puttanesca (paradajky, 
olivy, kapary, cesnak), parmezán
4. Pizza Di Zucchine (pomodoro, šun-
ka, šampiňóny, cukety, slanina, syr)

Streda: 15. 11.
Šošovicová polievka, chlieb
Hovädzí vývar so zeleninkou a 
rezancami
1. Kuracie prsia v zemiakovom 
cestíčku, pučené zemiaky s cibuľkou, 
miešaný šalát
2. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky s kapustou
 3. Tvarohová žemľovka s ovocím
4. Pizza Petto di Polo (pomodoro, 
šunka, kuracie mäso, brokolica, 
kukurica, syr)

Štvrtok: 16. 11.
Cviklová polievka
Hydinový vývar s mrveničkou
1. Pečené kačacie stehno, dusená 
kapusta, 2 x lokša, 2 x domáca knedľa
2. Divinový guláš, chlieb

3. Grécky šalát (rajčina, paprika, uhor-
ka, olivy), bagetka
4. Pizza Pancetta e Pecora (pomodora, 
slanina, cibuľa, bryndza, syr)

Piatok: 17. 11. - sviatok 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 14. 11.
Drobková so zeleninou
Hubová s mrveničkou 
1. Jánošíkov brav. rezeň so slaninou 
a úd. syrom, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Plnené kur. prsia nivou v cestíčku, 
zemiaková kaša, zeleninový šalát 
3. Restovaná morčacia pečeň s tymiá-
nom, brusnicami a jablkom, bagetka/
dus. ryža (výber) 
4. Zeleninový šalát s červ. cibuľou, 
tuniakom a vajíčkom, toast

Streda: 15. 11.
Hustá kuracia s cestovinou  
Kapustovo-cviklová 
1. Anglický rozbif, pečené zemiaky, 
pikantný dressing s paradajkami 
2. Bojnická pochúťka s dus. ryžou 
3. Domáce pirohy plnené tvarohom 
a preliate horúcim lesným ovocím 
4. Zeleninový šalát s červ. cibuľou, 
tuniakom a vajíčkom, toast

Štvrtok: 16. 11.
Sedliacka hrachová
Bryndzová 
1. Kuracie prsia s broskyňou a syrom, 
½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Zabíjačkový tanier (klobása, jaterni-
ca peč. mäso), opek. zemiaky, chren, 
horčica, bar. rohy 
3. Tagliatelle s lososom a parmezánom 
4. Zeleninový šalát s červ. cibuľou, 
tuniakom a vajíčkom, toast

Piatok: 17. 11.
sviatok - zatvorené

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Gulášová
Paradajková   
Čínska ostrokyslá   
(v piatok 17. 11. otvorené)

Hlavné jedlá:   
Restovaná kuracia pečeň, ryža, 
kyslá uhorka
2. Vyprážaný šunkovo-syrový 
špíz s kapiou, americké zemiaky,                            
domáca tatárska omáčka
3. Špagety CARBONARA, parmezán 
4. Výpečky z bravčového pliecka, 
šampiňónové krupoto
5. Morčacia roláda (sušené pa-
radajky, mozzarela, bazalka),                                    
listový šalát so chery paradajkami a 
smotanovým dresingom

6.  Viedenská hovädzia roštenka, 
pučené zemiaky
7. Jahňacia pljeskavica, gratinované 
zemiaky, cviklové carpaccio s kozím 
syrom  

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 14. 11.
Mrkvová so zázvorom a krutónmi
1. Hamburger „Havran“ ½ steak. hran., 
cesnakový dip
2. Vyprážaný oštiepok, varené zemia-
ky, tatárska omáčka
3. Dubákové špagety s kur. mäsom

Streda: 15. 11.
Slepačí vývar s fritatovými rezancami
1. Špikovaný hovädzí plátok s duse-
nou zeleninou, jazmínová ryža
2. Holandský rezeň, zemiaková kaša, 
3. Par. buchty s makom a van. krémom

Štvrtok: 16. 11.
Cakompak
1. Bravčová panenka v slaninkovom 
kabátiku, hráškové pyré
2. Tagliatelle so šafránovo-smotano-
vou omáčkou a tilapiou na bylinkách
3. Krémové rizoto so špargľou a 
kuracím mäsom

Piatok: 17. 11.
sviatok - otvorené

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 14. 11.
Ružičková so zemiakmi
1. Hovädzie varené, sviečková omáč-
ka, knedľa
2. Jánošíkov špíz, opekané zemiaky, 
obedový šalát

Streda: 15. 11.
Hrachová s párkom
1. “Americké kurča“, volské oko + 
slaninka, ryža/americké zemiaky
2. Bravčové výpečky, zemiaková kaša

Štvrtok: 16. 11.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Bravčové rebierko „Róbert“, ryža
2. Hovädzie mäso v keli, varené 
zemiaky

Piatok: 17. 11. - sviatok

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 14. 11.
Lososový krém so zemiakovými 
chipsami
1. Vykostené kuracie stehno, hrášková 
omáčka, cesnakové zemiačiky
2. Pečený filet zo pstruha, ½ varené 

zemiaky, ½ listový šalát s červenou 
cibuľkou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 15. 11.
Minestrone 
1. Bravčový segedínsky guláš, parená 
knedľa
2. Zeleninový karbonátok, americké 
zemiaky, tatárska omáčka
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 16. 11.
Pórová s vajíčkom a zemiakmi
1. Hovädzie dusené pliecko na 
hubách a bielom víne, ½ ryža, ½ 
opekané zemiaky
2. Hlivový perkelt, celozrnné cestoviny 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 17. 11.  -  sviatok

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 14. 11.
Špargľová so zemiakmi
1. Cestoviny carbonara, parmezán
2. Bravčové karé zapekané so 
schwarvalskou šunkou, zem. kaša

Streda: 15. 11.
Slepačí vývar
1. Pečené kuracie stehno na zemia-
koch a zelenine

2. Segedínsky guláš, varená knedľa 

Štvrtok: 16. 11.
Gulášová
1. Kurací rezeň v kukuričných lupien-
koch, pučené zemiaky, dressing 
2. Bravčové pliecko na zelených 
fazuľkách, maslové halušky

Piatok: 17. 11. (sviatok - zatvorené)

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 14. 11.
Hŕstková
1. Morčací máčany rezeň v strúhanke, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Diabolská pochúťka, chlieb vo vajci
3. Šúľance s orechovou posýpkou, 
ovocný čaj

Streda: 15. 11.
Hov. vývar s pečeňovými haluškami 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Kuracie Kung pao s tofu, kari ryža 
3. Ovocný šalát Malibu s griotkou a 
šľahačkou 

Štvrtok: 16. 11.
Kapustová s klobásou
1. Kur. prsia so šunkou a syrom, ryža
2. Musaka, paradajkový šalát 
3. Palacinky s nutelou a karamelizova-
nými malinami

Piatok: 17. 11.  - sviatok - zatvorené

UPOZORNENIE: V dňoch od 9. 11. do 21. 12. 2017 budú v lokalite Lachovec – Ilonka (mestské lesy) pracovníci 
Lesov SR realizovať výrub poškodených drevín a drevín vyznačených v zmysle programu obnovnej ťažby. 
Počas týchto prác bude cesta označená výstražnými značkami, preto žiadame návštevníkov lesa o zhovieva-
vosť, trpezlivosť a obmedzený vstup do priestoru ohrozeného padajúcimi stromami.

Mgr. Knížatová, referent ŽP, MsÚ Púchov
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Pietne miesto
Začiatok novembra je na celom 
svete spojený s návštevami cintorí-
nov, modlitbami a spomienkami na 
zosnulých. Každý cintorín má okrem 
hrobov aj svoje hlavné pietne mies-
to, zvyčajne to býva kríž väčších roz-
merov, zhotovený z dreva, či betónu. 
Výnimkou nie je ani hornokočkovský 
cintorín, ktorý ma hneď dve takéto 
miesta. Zub času, ktorý sa podpísal 
na spodnom - drevenom kríži s jeho 
neupraveným okolím podnietil k 
občianskej aktivite a ráznemu kroku 

na rekonštrukciu tohto miesta  ten-
to rok v letných mesiacoch. Najprv 
bolo treba všetko zamerať, dať skicu 
na papier a až potom prišli na rad 
prvé nátery, betónovanie, lepenie a 
ukladanie dlažby až po zhotovenie 
gabiónového plota. O tom, že sa 
rekonštrukcia vydarila, svedčí aj ko-
nečný vizuál pietneho miesta. Bolo 
to zhotovené v prvom rade na slávu 
Božiu, pamiatku zosnulých a oči po-
zostalých.

Cyril Crkoň

Patrik Valach a Zuzana Kardošová 
vicemajstrami sveta 

Púchovčania Patrik Valach 

a Zuzana Kardošová si na 

IFBB Majstrovstvách sveta 

juniorov v kulturistike a fit-

ness vybojovali tituly vice-

majstrov sveta. Podujatie sa 

konalo v rumunskom mes-

te Bistrita v dňoch 11. a 12. 

novembra 2017. 

Zuzana Kardošová v kate-

górii bikiny fitness do 160 

cm a Patrik Valach v kate-

górii kulturistika nad 75 kg. 

Obaja to vo svojich kate-

góriách mali veľmi ťažké, 

ale svojím športovým vý-

konom dokázali získať veľ-

mi cenné kovy.  

Marián Prekop

(Podrobnejšie info 
v budúcich PN)

OPERÁTOR GUMÁRENSKEJ VÝROBY
Mzda a mzdové bene�ty

Ostatné bene�ty

Mzda po zaškolení od 900 € brutto 
Garantovaný 13. a 14. plat
Mimoriadne ročné odmeny
Odmena za nulovú absenciu
Odmeny pri pracovných a osobných jubileách
Odmeny pre darcov krvi

Doprava do zamestnania zdarma zo smerov: Považská Bystrica – Beluša – 
Púchov a Trenčianska Teplá – Lednické Rovne – Púchov 
Stravovanie – obed od 0,85 €
Nadštandardné úrazové pripoistenie 
(vzťahuje sa aj na mimopracovné úrazy)
Príspevok na rekondičné a kúpeľné pobyty v SR a ČR
Príspevok na detskú rekreáciu
Doplnkové dôchodkové poistenie
Návratné bezúročné pôžičky
Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Ponúkame aj možnosť práce na dohodu počas víkendov za vopred 
dohodnutých podmienok

Staň sa súčasťou silnej značky! 
Viac informácií :

Continental Matador Rubber: praca@conti.sk / 0904 717 079
Continental Matador Truck Tires: nakladne.pneu@conti.sk /  0904 717 262

Nástupný bonus

600 €
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

TO.doma S
Internet s rýchlosťou 
až do 12/1 Mbit/s

9,99 €
mesačne

TO.doma M
Internet s rýchlosťou 
až do 25/2 Mbit/s

14,99 €
mesačne

TO.doma L
Internet s rýchlosťou 
až do 70/5 Mbit/s

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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 30. 06. 2017, 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.

Hlasujte za získanie grantu na úpravu 
púchovského amfiteátra na Ilonke
Milí občania, pomôžte nám s revita-
lizáciou lesoparku „Ilonka“, ktorý spá-
ja všetky generácie Púchovčanov. 
Amfiteáter je využívaný na kultúrne 
podujatia a na svoje si prídu aj špor-
tovci, turisti a všetci tí, ktorí vyhľadá-
vajú aktívny oddych v lone prírody. 
Každoročne tu tiež deti s rodičmi 
hľadajú stratené rozprávky. Preto by 
sme radi vyčistili celé priestranstvo, 
opravili lavičky, doplnili prírodné 

atrakcie pre deti a vybudovali ohnis-
ko. Chceme, aby náš „ROZ-PRA-LES“ 
bol miestom stretávania sa rodín, 
poznávania prírody, miestom pre zá-
bavu i oddych. A aby bol rozprávkový 
nielen jeden deň v roku.
Mesto Púchov vypracovalo projekt 
„Les, čo skrýva rozprávky“ na úpravu 
amfiteátra a okolia Ilonky a podalo 
žiadosť na získanie grantu z Nadácie 
VÚB. Hlasovať za projekt je mož-

né do 19. novembra 
2017 do 24:00, hlaso-
vanie je bezplatné a 
prebiehať bude pro-
stredníctvom zadania 
telefónneho čísla, na 
ktoré hlasujúci prijme 
SMS kód. Ten násled-
ne zadá a hlas odošle. 
Telefónne čísla budú 
použité iba na overe-
nie hlasu. Hlasovať za 
projekt mesta Púchov 
môžete na: 
www.nadaciavub.sk/
komunitne-granty
Ďakujeme.

Ing. Jana Vondrová, 
MsÚ Púchov
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Zbytočná strata po spálených príležitostiach
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Situácia, po ktorej mohlo byť v treťoligovom stretnutí Púchov - Nitra B „vymaľované“. Pilát po dôslednom napá-
daní vybojoval loptu, ale sám zoči-voči súperovmu gólmanovi neuspel. O pár minút hostia vyrovnali a odviezli si 
spod Lachovca bod.              FOTO: Milan Podmaník 

Zdvihnutý prst v 60. minúte, kedy gól hostí hlavou po rohovom kope rozhodca pre útoč-
ný faul neuznal. O pár minút však Púchovčania zlyhali pri ďalšej štandardnej situácii a 
Nitra ich pripravila o ďalšie dva body.                       FOTO: Milan Podmaník 

1. Borčice 16 12 2 2 42:16 38
2. Dubnica 16 11 4 1 30:6 37
3. N. Zámky 16 11 2 3 28:15 35
4. L. Rovne 16 10 3 3 26:15 33
5. D. Streda B 15 9 2 4 27:14 29
6. Trnava B 16 9 0 7 33:15 27
7. Zl. Moravce B 16 8 2 6 35:31 26
8. Gabčíkovo 16 6 6 4 28:21 24
9. Galanta 16 6 4 6 24:19 22
10. Šaľa 16 7 1 8 23:29 22
11. MŠK Púchov 16 6 3 7 26:21 21
12. Nitra B 16 6 3 7 25:24 21
13. Nemšová 16 6 0 10 17:30 18
14. V. Ludince 15 4 2 9 22:30 14
15. Beluša 16 3 5 8 21:32 14
16. Prievidza 16 3 2 11 14:39 11
17. Bánovce 16 2 3 11 10:33 9
18. Topoľčany 16 2 0 14 10:51 6

MŠK Púchov – FC Nitra B 1:1 (0:0)
Futbalisti MŠK Púchov začali proti rezerve fortuna-

ligovej Nitry aktívne a už v úvodných minútach si 
vypracovali niekoľko sľubných príležitostí. Kanonier 
Marek Gajdošík mieril už po niekoľkých minútach 
tesne nad bránku, vzápätí si gólman Nitry Šípoš po-
radil s nebezpečnými strelami Púchovčanov Piláta a 
Kvaššaya. Po štvrť hodine mali Púchovčania šťastie, 
keď Šurnovského strelu tečoval Brezničan a lopta 
skončila na brvne púchovskej bránky. V 22. minúte 

sa po rýchlej akcii vo veľkej šanci ocitol Gajdošík, ale 
mieril iba do brankára Nitry. Vzápätí sa vyznamenal 
domáci brankár Pilný, ktorý zneškodnil samostatný 
nájazd Zelenku. Zaujímavý prvý polčas pokračoval 
streleckými pokusmi Gajdošíka a Piláta, ani jeden z 
noch však hosťujúceho brankára neprekonal. Sedem 
minút pred koncom prvého polčasu si brankár Nitry 
poradil aj s technickým oblúčikom Hrnka a dve minú-
ty pred polčasovým hvizdom si poradil aj s tvrdou Si-
bandovou strelou. Druhý polčas začali hostia defen-
zívne a v podstate len odkopávali loptu na polovicu 
súpera. V 48. minúte ešte Gajdošíkov center po prie-
niku do šestnástky nenašiel adresáta. V 51. minúte si 
pred pokutovým územím Gajdošík šikovne spracoval 
loptu, prešprintoval obrancu a presnou krížnou stre-
lou poslal Púchovčanov do vedenia – 1:0. Hostia ot-
vorili hru, začali sa dostávať pred domáce pokutové 
územie, no zvýšiť mohli paradoxne domáci. Pilát v 58. 

minúte po chybe zadákov Nitry vybojoval loptu, zoči 
voči hosťujúcemu brankárovi však z desiatich me-
trov neuspel. Vzápätí na druhej strane gól hostí po 
rohovom kope arbiter pre útočný faul neuznal. Trest 
za nepremenenú šancu však prišiel o päť minút. Po 
faule pred pokutovým územím mali hostia výhodu 
priameho kopu. Inak solídne postavený domáci múr 
sa však pred Šurnovským rozišiel ako Červené more 
pred Mojžišom a proti prízemnej strele k opačnej žrdi 
nemal Pilný šancu – 1:1. O minútu neskôr dokonca 
mohli ísť hostia do vedenia, Fábryho strela len o nie-
koľko centimetrov minula domácu bránku. Snahu o 
strhnutie víťazstva na svoju stranu Púchovčanom up-
rieť nemožno, no hostia ich vďaka pozornej obrane 
už k ohrozeniu bránky nepustili.

Góly: 51. Marek Gajdošík – 64. Šurnovský.
Rozhodoval Havran, ŽK: Haviar - Macho, 100 divá-

kov.
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar, Marek 

Gajdošík, Kopiš (82. 
F. Buček), Sibanda, 
Kvaššay (68. Gáborík), 
J. Pilát, Vanák, Hrnko, 
Brezničan. Tréner E. 
Pagáč.

Zostava Nitra B: 
Šípoš – Fábry, Macho, 
Fabiš, Lola, Galko, Ďu-
rek, Záhon (90. Kinče), 
Šurnovský, Zelenka, 
Gužík. Tréner A. Šte-
fanka. 
Ostatné výsledky 
14. kola: Bánovce 
– Nemšová 0:2 (0:0), 
Kingsley 2, zostava 
Nemšovej (Horov-
ce): Křížek – Mihajle-
vič, Oliink (Balocký), 
Kingsley (Rajník), Ra-
denovič, Čiernik, Da-
betič, Mujkoš, Zapo-
toka, Kucharík, Antol 

Do gólovej šance sa dostal aj domáci Sibanda (s lop-
tou). Jeho delovku však hosťujúci brankár vyrazil.

(Tomáš) Dubnica nad Váhom – Prievidza 5:0, Nové 
Zámky – Galanta 2:1, Trnava B – Šaľa 1:2, Beluša 
– Borčice 1:4, (1:2), Gorelka – Mravec, Barčík, Demjan, 
Mačina, zostava Beluše: Opat – Rosina (Gažo), Vavrík, 
Schiszler, Martinka, Novisedlák, Jurga, Hrenák, Gajdo-
šík (Bielik), Gorelka, Mikuška (Ďuriš),  Zlaté Moravce 
B – Topoľčany 6:0, Gabčíkovo – Lednické Rovne 1:2, 
(1:0), Krištof, Detko, zostava L. Rovní: Bačík – Kollár, 
Ďurovec, Chmelík, Pišta, Detko, Lipták (Červený), Pú-
ček, Híreš, Buček (Poláček), Krištof (Piaček).
Program 15. kola (17. – 19. 11.)
Nemšová – Dubnica, Borčice – Veľké Ludince, Dunaj-
ská Streda B – MŠK Púchov (17.11. o 13.30), Lednické 
Rovne – Bánovce nad Bebravou, Topoľčany – Gabčí-
kovo, Galanta – Trnava B, Prievidza – Beluša, Nitra B 
– Nové Zámky, Šaľa – Zlaté Motavce/Vráble B 

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk



šport 19
šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Oblastné futbalové súťaže stále nie sú uzavreté
OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži

V roku 2017 bola po prvý raz najvyššia slovenská 
súťaž v novom termíne - na konci sezóny. Navyše na 
základe dohody o spolupráci medzi našou svetovou 
organizáciou WUKF a Ikkaido prebehla aj osobitná 
súťaž v kategórii zdravotne postihnutých .

Súťaž postihnutých karatistov v takomto rozsahu a 
navyše ako utvorená medzinárodná súťaž, prebehla 
na Slovensku po prvý raz a predstavuje pre všetkých 
novú skúsenosť. Na jednej strane má skutočne hlbo-
ký ľudský rozmer, a mnohí z účastníkov sa neubránili 
slzám dojatia, hlavne pri súťažiach vozičkárov a ťažko 
telesne postihnutých. Na druhej strane sa tu v žiad-

nom prípade nedá aplikovať tradičné hodnotenie 
karatistov z hľadiska funkčnosti a bojovej účinnosti 
techník. To čo v nás pestuje táto súťaž je ľudskosť. A 
karate má nielen učiť bojovať, ale aj vychovávať z nás 
lepších ľudí.

Diskutovalo sa aj o novom termíne. Mnoho prete-
károv, ktorí celú sezónu zápasili v jednej kategórii, 
z nej na konci roka vypadli a nastupovali vo vyššej 
vekovej alebo váhovej kategórii. Tým väčšinou stratili 
na konci roku šancu získať Slovenský titul. Nech už 
hodnotíme túto zmenu tak, alebo tak, k presunu dôj-
sť niekedy musí a vždy sú nejakí pretekári, ktorí tesne 
pred majstrovstvami postúpia do inej kategórie. Tak-
že Púchovčania so zmenou nemali problém. Jediný, 
kto z pretekárov reprezentujúcich CVČ ZŠ Gorazdova 
Púchov mal trochu problém s vekom súperov, bol 
Tomáš Čvirik. Tomáš ako mladší dorastenec musel 
súťažiť v kategó-
rii kobudo – dlhé 
zbrane s mužmi, 
čo ho zrejme stá-
lo medailu, lebo 
cvičil pekne. Ale 
toto by termín 
majstrovstiev ne-
ovplyvnil, lebotá-
to kategória bola 
posjená celý rok.

Výsledky Pú-
chovčanov boli 
tradične na sluš-
nej úrovni. Nová 
nastupujúca ge-
nerácia urobila 
trénerom radosť. 
Pri absencii Majky 
Fedorovej v kumi-
te dievčat sme me-
dailu v športovom 

zápase kumite ani veľmi nečakali. Prekvapilo a pote-
šilo, že zlato, po ťažkom boji a vďaka väčšej aktivite a 
nasadeniu vybojovala Nina Jandušíková (na snímke 
vľavo). V kata dorastencov získal zase striebro Tomáš 
Čvirik. Títo dvaja spolu s Filipom Máčekom doviezli 
do Púchova ešte zlato v kategórii kata družstiev. 

Tak ako na poslednom pohári SFKBU na stupňoch 
víťazov stál aj Maťko Behro, ktorý opäť získal bronzo-
vú medailu. Pekne cvičila aj Viktória Rosinová, ktorá 
však v silnej kategórii v kata skončila štvrtá. 

Púchovčania budú mať možnosť pretekárov vidieť 
9. 12. 2017 na ZŠ Gorazdova, kedy CVČ ZŠ Gorazdova 
s podporou Tatrabanky organizuje Mikulášsky turnaj 
a športový deň. Tento deň je určený pre všetkých 
púchovských cvičencov, aj takých, ktorí sa na vyššie 
súťaže nedostali a ktorí s karate len začínajú.

František Komora

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KARATE A KOBODO, ŠAĽA 2017

Dve zlaté Jandušíkovej na slovenskom šampionáte

1. Podmanín 13 10 1 2 34:17 31
2. Košeca 13 9 2 2 40:7 29
3. H. Poruba 12 8 1 3 37:19 25
4. Jasenica 13 8 1 4 26:18 25
5. Kvašov 13 7 1 5 35:24 22
6. Bolešov 13 6 2 5 20:18 20
7. Papradno 13 6 1 6 29:21 19
8. K. Podhradie 13 6 1 6 29:28 19
9. Streženice 13 4 4 5 17:20 16
10. Udiča 12 4 3 5 15:20 15
11. Tuchyňa 13 4 2 7 26:32 14
12. D. Kočkovce 13 3 2 8 20:37 11
13. Lysá 13 2 3 8 21:38 9
14. Dulov 13 1 0 12 15:65 3
Najvyššia oblastná futbalová súťaž mužov mala v 
nedeľu na programe tri dohrávky. Napokon sa z nich 
hrali iba dve, stretnutie Udiča – Horná Poruba sa pre 
nespôsobilý terén opäť nehrala. 
Papradno – Košeca 0:0
Košečania bojujúci o čelo tabuľky, mali hneď v úvode 
stretnutia veľkú šancu, Švehla svoju príležitosť nepre-

7. liga muži
6. kolo: FC Púchov – Mikušovce 1:7 (1:2), Remiš.
9. kolo: D. Mariková – Dohňany 7:1 (4:1), Kozma. 
1. Pruské 13 10 0 3 47:20 30
2. Mikušovce 13 9 1 3 41:17 28
3. Šebešťanová 13 9 1 3 32:23 28
4. D. Mariková 12 8 3 1 37:15 27
5. Visolaje 13 8 1 4 44:28 25
6. Lazy 13 7 0 6 32:31 21
7. Sverepec 13 5 3 5 24:23 18
8. FC Púchov 12 4 3 5 26:34 15
9. Dohňany 12 4 2 6 20:28 14
10. Podvažie 13 4 1 8 25:26 13
11. Kolačín 13 3 4 6 24:44 13
12. Praznov 12 3 0 9 26:43 9
13. Pružina 13 3 0 10 17:41 9
14. D. Breznica 13 1 3 9 18:40 6

menil. V desiatej minúte sa vyznamenal domáci bran-
kár Hromadík, ktorý si bravúrne poradil s hlavičkou 
Bortela. Domáci brankár sa zapotil aj v nasledujúcich 
minútach, keď najskôr vyrazil tvrdú strelu G. Bortela 
a Húževkova dorážka o niekoľko centimetrov minula 
bránku. V 25.minúte mohol hostí poslať do vedenia 
Škrapko, nedokázal však prehodiť domáceho bran-
kára. Hostia si ešte do prestávky vypracovali niekoľko 
šancí. Nepremenili ich, rovnako, ako domáci Trúchlik. 
V druhom polčase domáci trochu ožili, Trúchlikovu 
strelu vyrazil hosťujúci brankár na roh. Víťazný gól 
hostí mal na kopačke v záverečnej minúte Škrapko,  
Trúchlik však v poslednej chvíli zachránil. Košeca tak 
prezimuje s dvojbodovým mankom druhá.   
Kvašov – Jasenica 2:3 (1:2)
Nováčikovi po výborných dvoch tretinách jesennej 
časti súťaže akoby došiel dych a nedokázal bodovať 
ani proti Jasenici. I keď jedným dychom treba dodať, 
že tohtoročná Jasenica je úplne iná káva, ako tá mi-
nuloročná. Kvašov sa síce ujal vedenia už v 18. minú-
te gólom F. Kováča, ale v 34. minúte našla Hrebíkova 
prihrávka A. Kňažka, ktorý strelil vyrovnávajúci gól. 
Hostia ešte do prestávky viedli, šesť minút pred kon-
com skóroval hlavou Hrebík – 1:2. Hneď po piatich 

minútach druhého polčasu zvýšil na 1:3Pavlík st.. Aj 
potom mala Jasenica viac šancí, no A. Kňažko, Hrebík 
a Šterdas nemali presnú mušku. Kvašov skorigoval 
osem minút pred koncom, keď si Dörešovu strelu te-
čoval obranca do vlastnej bránky – 2:3. 
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

6. liga dorast

I. liga žiaci - U15

I. liga žiaci - U14
14. kolo: Komárno – MŠK Púchov 1:1 (0:1), Hurta, 
Inter – P. Bystrica 2:0, Malacky – Gabčíkovo 2:0, Skali-
ca – Karlova Ves 7:2, Topoľčany – Devínska Nová Ves 
1:2, Trnava – Petržalka 0:1, Prievidza – Z. Moravce 0:5, 
Dubnica – N. Zámky 5:0, Myjava – Bánovce 1:0
1. Skalica 16 15 0 1 59:12 45
2. Dubnica 16 13 2 1 66:11 41
3. Zl. Moravce 16 12 1 3 48:17 37
4. Myjava 16 10 2 4 36:14 32
5. Loko. Trnava 16 9 2 5 31:22 29
6. Karlova Ves 16 8 4 4 40:31 28
7. Inter 16 8 3 5 40:30 27
8. Petržalka 16 7 5 4 49:29 26
9. Gabčíkovo 16 8 1 7 33:22 25
10. Malacky 16 7 0 9 25:33 21
11. Prievidza 16 6 2 8 20:38 20
12. MŠK Púchov 16 5 4 7 25:42 19
13. Nové Zámky 16 5 2 9 21:35 17
14. Topoľčany 15 3 2 10 22:42 11
15. Komárno 16 3 2 11 17:42 11
16. Dev. Nová Ves 16 3 0 13 14:61 9
17. P. Bystrca 15 2 2 11 19:36 8
18. Bánovce 16 2 0 14 10:58 6

12. kolo: Slovan Bratislava – MŠK Púchov 10:0 
(4:0), Dunajská Streda – Levice 1:0, Nitra . Zlaté Mo-
ravce 0:0, Senica – Inter Bratislava 4:1, Trenčín – Petr-
žalka 6:1, Trnava – Karlova Ves Bratislava 7:0
1. Slovan 12 10 2 0 63:4 32
2. Trenčín 12 9 2 1 57:10 29
3. Trnava 12 9 1 2 39:12 28
4. D. Streda 12 8 0 4 29:21 24
5. Nitra 11 7 1 3 34:13 22
6. Zl. Moravce 12 6 2 4 21:15 20
7. Skalica 11 5 2 4 26:26 17
8. Petržalka 12 5 0 7 23:34 15
9. Senica 12 3 3 6 13:27 12
10. Karlova Ves 12 2 4 6 15:27 10
11. Inter 11 3 0 8 15:36 9
12. Levice 12 1 3 8 6:22 6
13. Domino 11 2 0 9 11:61 6
14. MŠK Púchov 12 1 2 9 10:54 5

3. liga muži
7. kolo: Dolné Kočkovce mali voľno, STK Prievidza 
– Lazany 9:9, Stará Turá – Trenčín B 11:7, Nové Mesto 
B – Sedmerovec 11:7, Ladce – Prusy 4:14, V. Uherce 
B – Bošany B 11:7, Partizánske B – Karpatia Prievidza 
4:14
8. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – STO Prusy 3:15 
(R. Škrabko 1, J. Škrabko 1, Blaško 1), Stará Turá 
– Sedmerovec 5:13, Nové Mesto B – Trenčín B – 12.6, 
V. Uherce B – Karpatia Prievidza 9:9, Partizánske B 
– Bošany B 4:14
1. Prusy 8 8 0 0 105:39 24
2. Karpatia PD 8 6 1 1 92:52 21
3. Nové Mesto B 7 5 0 2 72:54 17
4. Ladce 6 5 0 1 73:35 16
5. V. Uherce B 7 3 1 3 63:63 14
6. Bošany B 8 3 0 5 69:75 14
7. Trenčín B  6 3 0 3 61:47 12
8. Sedmerovec 6 3 0 3 63:45 12
9. D. Koškovce 6 2 0 4 41:67 10
10. Lazany 6 1 1 4 39:69 9
11. STK PD  6 1 1 4 38:70 9
12. Partizánske B 7 1 0 6 40:86 9
13. Stará Turá 7 1 0 6 36:90 9
4. liga muži
Stolní tenisti Lysej pod Makytou zaznamenali v štvr-
tej lige premiérové víťazstvo. 
7. kolo: Lysá – Handlová 8:10, Oslany – Trenčín C 
11:7, P. Bystrica B – STK Prievidza B 12:6, Chocholná 
– ZEDER Prievidza 9:9, Otrhánky – Tužina 10:8
8. kolo: Lysá – STK Prievidza B 12:6, Oslany – T. 
Teplá B 11:7, Diviaky – Trenčín C 12:6, P. Bystrica B 
– Handlová 8:10, Otrhánky – ZEDER Prievidza 12:6, 

Chocholná-Velčice – Tužina 4:14
1. Tužina 7 5 1 1 79:47 18
2. Diviaky 6 4 2 0 69:39 16
3. Oslany 7 4 1 2 73:53 16
4. Trenčín C 7 4 1 2 72:54 16
5. P. Bystrica B 7 4 1 2 70:56 16
6. Otrhánky 7 4 1 2 65:61 16
7. T. Teplá B 6 4 0 2 65:43 14
8. Handlová 7 2 2 3 62:64 13
9. ZEDER PD 7 1 1 5 54:72 10
10. Chocholná 7 1 1 5 43:83 10
11. STK PD B  7 1 1 5 35:91 10
12. Lysá 7 1 0 6 51:75 9
5. liga muži
5. kolo: D. Kočkovce B – N. Dubnica C 10:8, Sedmero-
vec B – D. Moštenec 3:15, Dubnica – Medeko PB 14:4, 
N. Dubnica B – Slovan PB 14:4, TTC PB C – Pružina 
12:6, Ladce B – Pruské 12:6
1. D. Moštenec  5 5 0 0 72:18 15
2. N. Dubnica B  5 5 0 0 60:30 15
3. Ladce B  5 3 1 1 55:35 12
4. Pruské   5 3 0 2 54:36 11
5. Dubnica   5 3 0 2 52:38 11
6. Sedmerovec B  5 2 1 2 43:47 10
7. Medeko PB   5 0 3 2 34:56 8
8. N. Dubnica C  5 1 1 3 34:56 8
9. D. Kočkovce B  5 1 1 3 34:56 8
10. TTC PB C  5 1 1 3 33:57 8
11. Slovan PB   5 1 0 4 36:54 7
12. Pružina A 5 1 0 4 33:57 7
6. liga muži
5. kolo: Zliechov – Dohňany 11:7, Milochov – Ladce 
C 9:9, D. Mariková – Nozdrovice 11:7, JoLa Dubnica 

– Slovan PB B 8:10, TTC PB D – Sedmerovec 10:8, Č. 
Kameň – Pruské B 6:12
1. Pruské B  5 5 0 0 66:24 15
2. Zliechov   5 5 0 0 61:29 15
3. Slovan PB B  5 3 1 1 51:39 12
4. D. Mariková   5 3 0 2 45:45 11
5. Nozdrovice   5 2 1 2 46:44 10
6. Ladce C  5 1 3 1 45:45 10
7. TTC PB D  5 2 1 2 41:49 10
8. Dohňany   5 2 0 3 47:43 9
9. Sedmerovec C  5 2 0 3 38:52 9
10. JoLa DCA   5 1 1 3 42:48 8
11. Milochov   5 0 1 4 28:62 6
12. Č. Kameň  5 0 0 5 30:60 5
7. liga muži
7. kolo: Udiča – TTC PB E 15:3, Pružina B – Šebešťano-
vá 7:11, Beluša – Dolný Moštenec B 6:12, 3. ZŠ Dub-
nica – Púchov A 0:18, Púchov B – Miracles Dubnica 
3:15, Nozdrovice B – Milochov B 10:8, D. Kočkovce C 
mali voľno
1. Šebešťanová   7 6 0 1 89:37 19
2. D. Moštenec B  7 6 0 1 89:37 19
3. Miracles DCA   7 5 0 2 74:52 17
4. Nozdrovice B  6 5 0 1 66:42 16
5. Udiča   7 3 1 3 64:62 14
6. Beluša   6 3 1 2 60:48 13
7. Milochov B  7 2 2 3 59:67 13
8. D. Kočkovce C  6 2 1 3 57:51 11
9. Pružina B  6 2 1 3 52:56 11
10. TTC PB E  6 2 1 3 42:66 11
11. Púchov   7 1 1 5 49:77 10
12. ZŠ Dubnica  6 1 0 5 30:78 8
13. Púchov B  6 0 0 6 25:83 6

12. kolo: 
Slovan Bratislava – MŠK Púchov 13:0 (5:0), Dunaj-
ská Streda – Levice 2:1, SDM Domino – Skalica 1:2, 
Nitra – Zlaté Moravce/Vráble 1:0, Senica – Inter Bra-
tislava 5:0, Trenčín – Petržalka 8:0, Trnava – Karlova 
Ves Bratislava 6:0
1. Slovan 12 11 1 0 62:3 34
2. Trenčín 12 10 2 0 53:2 32
3. D. Streda 12 8 1 3 23:11 25
4. Trnava 12 7 3 2 31:8 24
5. Nitra 11 7 1 3 32:5 22
6. Senica 12 6 2 4 30:17 20
7. Inter 11 6 1 4 20:21 19
8. Zl.Moravce 12 5 1 6 22:17 16
9. Petržalka 12 5 0 7 21:32 15
10. Karlova Ves 12 2 2 8 11:26 8
11. MŠK Púchov 12 2 2 8 8:48 8
12. Levice 12 2 1 9 13:40 7
13. Domino 12 2 0 10 7:44 6
14. Skalica 12 1 1 10 11:70 4

14. kolo: KFC Komárno – MŠK Púchov 1:1 (1:0), Micha-
lík, Inter Bratislava – Považská Bystrica 6:1, Malacky 
– Gabčíkovo 2:2, Skalica – Karlova Ves 3:0, Topoľčany 
– Devínska Nová Ves 0:0, Lokomotíva Trnava – Petr-
žalka 1:1, Prievidza – Zlaté Moravce/Vráble 0:1, Dub-
nica – Nové Zámky 5:0, Myjava – Bánovce 6:0
1. Dubnica 16 12 2 2 56:12 38
2. Petržalka 16 12 2 2 41:13 38

8. kolo: 
D. Kočkovce – Streženice 1:8 (1:3), Kanis –  Riedel 3, 
Kuman 2, Urbaník, Pojezdal,  Šlesár.
1. Dohňany 7 7 0 0 29:5 21
2. Plevník 7 6 1 0 42:7 19
3. Streženice 8 5 0 3 27:19 15
4. Lumax Horovce 7 4 0 3 16:11 12
5. Pružina 7 3 2 2 15:12 11
6. Jasenica 8 2 1 5 25:22 7
7. Bolešov 8 2 1 5 13:27 7
8. Tuchyňa 8 1 1 6 12:55 4
9. D. Kočkovce 8 1 0 7 14:35 3

KRAJSKÉ A OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

3. Loko. Trnava 16 11 2 3 36:10 35
4. Inter 16 10 3 3 53:19 33
5. Myjava 16 10 2 4 45:9 32
6. Komárno 16 10 2 4 34:26 32
7. Zl. Moravce 16 9 3 4 53:22 30
8. Gabčíkovo 16 9 2 5 37:26 29
9. Skalica 16 7 3 6 20:29 24
10. MŠK Púchov 16 6 3 7 24:29 21
11. P. Bystrica 15 7 0 8 20:44 21
12. Karlova Ves 16 5 4 7 22:25 19
13. Malacky 16 5 2 9 29:42 17
14. Prievidza 16 5 0 11 14:37 15
15. Nové Zámky 16 3 3 10 16:41 12
16. Topoľčany 15 1 2 12 12:45 5
17. Bánovce 16 0 5 11 10:47 5
18. Dev. Nová Ves 16 0 2 14 10:56 2
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Spanilá jazda hokejistov MŠK Púchov na Záhorí
HOKEJ

2. liga muži
10. kolo: HK 91 Senica – MŠK Púchov 2:10 (1:5, 

1:3, 0:2), 2. Schvandtner (Zemko, Haluška), 3. Paliesek 
(Furo), 8. Hrušík (Zúbek), 16. Zúbek (Kvocera, Hrušík), 
19. Bajtala (Schvandtner), 21. Hrušík (Mikuš, Zúbek), 
35. Mikuš (Hrušík), 38. Lukáč (Furo), 45. Schvandtner, 
47. Mikuš (Panáček, Kvocera)

Strely na bránku: 26 – 36, Presilové hry 7/0 – 4/2, 91 
divákov, Rozhodovali Jančík, Haringa, Valachovič

Zostava MŠK Púchov: T. Hrušík – Kvocera, Mikuš, 
Lukáč, Bednár, Kolárik, Schvandtner, Mihula – L. Hru-
šík, Brandis, Zúbek, Zemko, Paliesek, Furo, Haluška, 
Panáček, Bajtala, Stanislav

Púchovčania začali proti súperovi, ktorí v tejto se-
zóne nepozná chuť víťazstva, podľa očakávania. Už 
v druhej minúte otvoril skóre Schvandtner, o minú-
tu zvyšoval na 0:2 Paliesek, a keď v 8. minúte zvýšil 
Hrušík na 0:3, bolo jasné, že otázkou bude len výška 
skóre. Do prestávky ešte skórovali Zúbek a Bajtala. Po 
štvorgólovom vedení po prvej tretine hneď v úvode 
druhej časti zvýšil Hrušík na 1:6 a v ďalšom priebe-
hu Púchovčania už v pohode kontrolovali skóre a 
postupne ho navyšovali. Pred Partizánskym si tak 
hokejisti MŠK Púchov udržiavajú v čele tabuľky dvoj-
bodový náskok. 

Ostatné výsledky 10. kola: Prievidza – Dynamax 
Nitra 5:1, Budapešť – Partizánske 5:7, Dolný Kobín 
– Levice 6:4, Ružomberok – Osmos Bratislava B 3:6

Program 11. kola – 18. 11.:
MŠK Púchov – MHK Ružomberok (17.30), Senica 

– Prievidza, Osmos Bratislava B – Dolný Kubín, Levice 
– Budapešť, Partizánske – Dynamax Nitra
1. MŠK Púchov  9 8 0 0 1 59:24 24
2. Partizánske 9 6 2 0 1 49:29 22
3. Osmos BA B 9 5 0 2 2 34:29 17
4. D. Kubín  9 5 1 0 3 30:30 17
5. Dynama NR  9 5 0 0 4 28:33 15
6. Levice  9 4 0 1 4 38:28 13

HOKEJ -MEDZINÁRODNÝ TURNAJ ŠTYROCH KRAJÍN - PÚCHOV, 9. - 11. 11. 

Triumf reprezentácie aj s púchovským rukopisom 
Reprezentácia Slovenska do 17 rokov sa stala celko-

vým víťazom turnaja štyroch reprezentačných druž-
stiev. Na púchovskom zimnom štadióne triumfovali 
v prvom stretnutí nad o rok staršími Francúzmi po 
samostatných nájazdoch, v druhom stretnutí porazili 
mladých Švajčiarov a v záverečnom sobotnom stret-
nutí si poradili s rovesníkmi z Nemecka. Na víťaznom 
ťažení mladých Slovákov je aj podpis extraligového 
hráča Púchova Hudíka (na snímke Miroslava Mikáča) 
a ďalšieho Púchovčana Jellúša, ktorý hráva v zahra-
ničí. Ten sa zapísal aj do streleckej listiny v úvodnom 
stretnutí s Francúzskom.     

Výsledky Slovenska:
Slovensko 17 – Francúzsko 18 3:2 pp a sn (0:1, 

1:1, 1:0 - 0:0, 1:0), 29. Golian, 44. Jellúš, rozh. nájazd 
Ďuriš - 10. a 26. Fabre

Slovensko 17 – Švajčiarsko 17 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), 
22. a 57. Kupka, 33. Škultéty - 21. Schwenninger

Slovensko 17 – Nemecko 17 5:2 (1:1, 2:1, 2:0), 
6. Kormúth (M. Hlaváč), 25. Jevoš (A. Valigura), 31. J. 
Haščák (M. Hlaváč), 42. Mudrák (Golian, Kupka), 60. 
Kormúth - 2. L. Reichel (Schumacher), 21. Kinder (Al-
berg). 
1. Slovensko 17 3 2 1 0 0 11:5 8
2. Francúzsko 18 3 1 0 2 0 7:7 5
3. Nemecko 17 3 0 2 0 1 8:9 4

4. Švajčiarsko 17 3 0 0 1 2 4:9 1
Zostava SR: Kozel – Golian, Mudrák, Ganz, Kňažko, 

Hudík, Hlaváč, Lavička, Haško – Lobodowski, Jellúš, 

Ďuriš – Haščák, Jevoš, Valigura – Škultéty, Kupka, Kor-
múth – Bača, Gergel, Švajlen.

(pok)

7. Prievidza  9 4 0 0 5 34:45 12
8. Budapešť  9 3 0 0 6 30:36 9
9. Ružomberok  9 2 0 0 7 25:33 6
10. Senica  9 0 0 0 9 26:66 0
Kadeti
14. kolo: Dukla Trenčín – MŠK Púchov 6:1 (2:0, 3:0, 
1:1), 48. Rusnák (Pažítka)
Ostatné výsledky 14. kola: 
Spišská Nová Ves  - Slovan Bratislava 2:8, Michalovce 
– Trnava 1:10, Košice – Zvolen 7:1, Poprad – Martin 
3:4, Žilina – Banská Bystrica 6:3
1. Slovan 14 12 2 0 85:23 26
2. Košice  15 12 0 3 84:43 24
3. Trenčín  15 10 1 4 59:28 21
4. Poprad  14 9 0 5 69:54 18
5. Martin  14 6 4 4 40:42 16
6. Trnava  14 7 1 6 56:55 15
7. Žilina  14 6 2 6 42:45 14
8. MŠK Púchov  14 4 4 6 45:53 12
9. Sp.Nová Ves  14 4 2 8 45:61 10
10. B. Bystrica  14 3 2 9 35:64 8
11. Zvolen  14 1 2 11 34:75 4
12. Michalovce  14 1 0 13 32:83 2
 I. liga starší žiaci
   8. HT
  12. kolo: MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
1:3 (0:2, 0:0, 1:1), 5. Kuráň (Dudáš, Ondrašík), 10. 
Dduáš (Ondrašík), 57. Dudáš (Ondrašík)
   Ostatné výsledky 12. kola: 
Lučenec – Zvolen 3:13, Martin – Považská Bystrica 
15:2, Žilina – Banská Bystrica 4:2
1. Martin  10 9 1 0 74:20 19
2. MŠK Púchov  11 8 1 2 33:21 17
3. Zvolen  11 7 2 2 73:34 16
4. Žilina  11 6 0 5 36:28 12
5. Brezno 10 6 0 4 55:53 12
6. B. Bystrica  10 4 0 6 47:37 8
7. Lučenec  10 2 2 6 43:72 6

8. L. Mikuláš  11 2 0 9 22:67 4
9. P. Bystrica  12 0 2 10 32:83 2
   7. HT
   12. kolo: 
MHK Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 2:3 (1:1, 
1:1, 0:1), 8. Hajas (Kľučka), 38. Lazkov (Škultéty, Vráb-
lik), 53. Žondor (Kľučka, Škultéty)
   Ostatné výsledky 12. kola: Lučenec – Zvolen 3:7, 
Martin – Považská Bystrica 13:3, Žilina – Banská Bys-
trica 2:6
1. MŠK Púchov  11 9 2 0 64:21 20
2. Martin 10 9 0 1 75:24 18
3. Zvolen  11 6 1 4 55:39 13
4. Žilina  11 4 1 6 46:45 9
5. B.  Bystrica 10 4 1 5 43:46 9
6. Lučenec  9 4 1 4 38:45 9
7. L. Mikuláš  11 4 1 6 32:40 9
8. P. Bystrica  11 1 2 8 43:70 4
9. Brezno  10 1 1 8 22:88 3
I. liga mladší žiaci
6. HT
12. kolo: 
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 7:3 (2:2, 
2:1, 3:1), 5. Cebo (Hazala), 13. Pobežal, 22. Cebo (Ha-
zala), 30. Pobežal, 41. Mikovič (Brežný), 43. Ceno (Ha-
zala), 47. Mikovič
Ostatné výsledky 12. kola: Zvolen – Lučenec 3:3, 
Považská Bystrica – Martin 5:5, Banská Bystrica – Ži-
lina 5:2
5. HT
12. kolo: 
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 7:3 (1:2, 
5:0, 1:1), 11. Baroš (S. Halušková), 22. Baroš, 27. A. 
Seiler (Kováč), 33. Baroš (Luhový), 34. M. Seiler, 35. 
Brindza (Vlasatý), 60. A. Seiler (M. Seiler) 
Ostatné výsledky 12. kola: Zvolen – Lučenec 15:7, 
Považská Bystrica – Martin 3:5, Banská Bystrica – Ži-
lina 10:4. 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 3-izbový byt s balkónom na Námestí slo-
body pri Marczibányiho záhrade aj so zariadením,  
2. poschodie, 67 m štvorcových. Cena: 80 000 eur. 
Tel. 0948 453 880.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem 17 m² NP so soc. zariadením v centre 
mesta, vhodný ako kancelária. T. č. 0948 045 327.

SLUŽBY
• Rekonštrukcia kúpeľní a bytov. Tel: 0904 628 324.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 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.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel: 0902 
238 168.
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.
• ANGLIČTINA – každý pondelok neformálne kon-
verzácie o 18.00 hod. za 5 €/2 hod., bez registrácie. 
www.LamaSchool.sk, tel. 0949 374 254, rehak.vero-
nika@gmail.com
• Pedikúra a Kozmetika v Púchove vedľa pošty na 1. 
poschodí, salón Lucia. Kontakt: 0910 109 618 alebo 
0910 337 298.

RÔZNE
• Ponúkame na stužkové, svadby, či rodinné oslavy 
ručne ťahané syrové nite, rôzne syrové misy a syrové 
torty. Kontakt: 0948 306 260, po - pia: 8.00 - 18.00 h.
• Hľadám asistenta z Púchova alebo okolia, ktorý 
vlastní auto a takisto vodičský preukaz na opatrova-
nie a iné úkony. Som vozíčkarka so svalovou dystro-
fiou, športovo aktívna. Volajte na tel. 0910 811 020.

PONUKA PRÁCE
• Firma Tatra Gold s. r. o. Beluša prijme do pracovné-
ho pomeru obchodnú referentku. Pracovná náplň: 
zadávanie objednávok do systému, komunikácia 
s  klientom. Požiadavky: stredoškolské vzdelanie 
s maturitou, nemecký jazyk aktívne. 
Prijmeme mužov a ženy do výroby – výhodné pla-
tové podmienky, mesačný príspevok na dochádzku 
45 eur, nadčas 50 %, sviatok 100 %, príspevky DDS, 
príspevky zo SF. Žiadosť so životopisom a súhlasom 

na spracovanie osobných údajov zasielajte na adre-
su: Továrenská 422, 018 61 Beluša. Bližšie informácie 
na tel. č. 042/4651521.
• SPOLOČNOSŤ TRIPART, s. r. o. Púchov, PRIJME 
MZDÁRKU S PRAXOU. Kontakt na t. č. 0917 816 586.
• Rozširujeme kolektív - prijmeme pracovníka po-
hrebnej služby na TPP od 1.12./1. 1. VP sk. B. Životo-
pis s foto poslať na: adventpuchov@gmail.com
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania:
 - zootechnika
   - dojičky
  - ošetrovateľa hovädzieho dobytka 
Kontakt: Dorota Mrníková, tel. 0903 458 890, mail:
pdmestecko@pdmestecko.sk.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje záujemcom, že poriada 
zájazd na vianočné trhy do Viedne 1. 12. 2017. Popla-
tok na osobu je 20 € - cesta + pripoistenie. Odchod 
autobusu o 6.00 hod. z parkoviska za starým DK. 
Prihlásiť sa môžete do 25. 11. 2017 u p. Petra, Obran-
cov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709, 0948 093 551. 
• ZO SZZP Púchov, oznamuje svojim členom a pria- 
teľom, že poriada „Posedenie pod jedličkou“ dňa 29. 
12. 2017 v DK Streženice. Začiatok o 15.00 hod. Vstup-
né 6 €, nečlenovia 7 €. Do tanca hrá skupina EXTRA. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Jána Petra, Obran-
cov mieru 1152/5. Tel. 0949 103 709 do 20. 12. 2017.

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 

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA 
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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SPOMIENKA
Bolesťou unavená tíško 
si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si mala 
rada. Odišla si od nás, 
zostali sme v  žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí Ťa radi mali. 
Dňa 18. 11. si pripome-
nieme 1. výročie, čo nás 
opustila naša milovaná mama, babka a prabab-
ka Pavlína ROSINOVÁ, rod. Jedináková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéry Daška a Mariana 
s rodinami.

SPOMIENKA
Život plynie veľmi rých-
lo, dávno už bolo, čo 
počuli sme tvoj hlas, no 
spomienka na teba je 
večná ako láska a  stále 
žije v nás... 
Dňa 12. novembra 2017 
si pripomíname smut-
ných 12 rokov, čo nás 
opustil drahý syn a brat Ing. Richard MARMAN.

S láskou spomínajú rodičia 
a brat Ladislav s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 16. 11. 2017 uply-
nie 20 rokov, kedy nás 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko 
a pradedko 
Ondrej ZÁHORÁK.

S láskou spomínajú 
manželka, synovia 
a dcéra s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.

SPOMIENKA
Dňa 10. 11. si pripomíname smutné výročie 44 
rokov, čo nás opustil môj svokor Jindřich KUSPIŠ. 
A dňa 22. 1. 2017 bolo 13 rokov, čo odišla do več-
nosti Antónia KUSPIŠOVÁ. 
S láskou a úctou spomína nevesta Anna s rodinou 

 a syn Ľubomír s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 12. novembra 2017 
sme si pripomenuli ne-
dožité 80-te narodeniny 
nášho drahého manže-
la, otca a dedka 
Rudolfa MICHÁLKA. 

S láskou a úctou 
spomína manželka 

a dcéra s rodinou. 
Za tichú spomienku a modlitbu ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

SPOMIENKA
Dňa 14. 11. uplynulo 
sedem rokov, čo nás na-
vždy opustil otec, dedko 
a pradedko 
Miloslav DOLEŽEL.

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.



POĎAKOVANIE
• Ďakujem Všetkým občanom, ktorí prišli k urnám 
volieb do VÚC a zvlášť 1021 občanom, ktorí mi dali 
aj svoj hlas.                             S úctou k Vám Cyril Crkoň.

• Veľká vďaka Vám! Pochvala patrí pani Vavrovej, ktorá 
posunula moju žiadosť primátorovi mesta p. Heneko-
vi, tiež elektrikárom a pracovníkom technických slu-
žieb v Púchove, ktorí po dlhej dobe opravili osvetlenie 
pred bytovkou ulice Rastislavovej 1165. (Svetlo nesvie- 
tilo od jari do jesene.) Ďalej poďakovanie patrí opäť 
pracovníkom technických služieb, ktorí pred nemoc-
nicou Zdravie odpílili suchý smrek a na jeho miesto na 
požiadanie umiestnili lavičku pri zastávke smer Tesco. 
Tam si môžu oddýchnuť pacienti čakajúci na „Jašter-
ku“, kde nepraží slnko. 

Srdečná vďaka, Božena Geischbergová.

• Základná škola J. A. Komenského v Púchove zor-
ganizovala príjemné stretnutie učiteľov dôchodcov, 
ktorí v minulosti učili na tejto škole. Zišlo sa nás naozaj 
veľa. Čakali nás bohato prestreté stoly, pestrý kultúrny 
program, usmiate tváre bývalých kolegov a často aj 
slzy dojatia. Prezreli sme si obnovený areál školy, tri-
edy, kabinety a zaspomínali na dávne časy, keď sme 
tu aj my učili. Srdečne ďakujeme za príjemne strávené 
popoludnie hlavne pani riaditeľke PaedDr. Miroslave 
Lapšovej ako aj celému pedagogickému zboru školy, 
ktorý sa nám venoval a vytvoril nám príjemnú atmo-
sféru.                                       

 S vďakou Magdalena Rigová 
 a bývalí učitelia - dôchodcovia. 
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MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE
INTERIÉROVÉ FARBY
FARBY NA DREVO
FASÁDNE FARBY

F. Urbánka 804, 020 01, Púchov
(oproti pivárni Váh - nad butikom Dorota)

Po - Pi: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00
    

Kvalitný taliansky olivový olej, víno, 
káva a iné talianske pochutiny 

za bezkonkurenčné ceny.

S vystrihnutou inzerciou získate na predajni 10% zľavu na nákup našich produktov. Kupón platí do 23.12.2017. 10% zľava

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 
02001 Púchov  

prijme do pracovného pomeru 
od januára 2018  na plný úväzok 

školského špeciálneho pedagóga.
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokla-
dov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Kontakt: 042/4632458, 0905830798,
e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR 
č. 437/2009 Z.z. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný  
životopis a súhlas uchádzača na použitie osob-
ných údajov pre potreby prijatia do zamestna-
nia v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 
posielajte na adresu školy alebo elektronicky  
na adresu:  skola@zsmlapv.edu.sk.

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na 
pozíciu náčelníka Mestskej polície v Púchove

Termín podania písomnej prihlášky do výberové-
ho konania s požadovanými dokladmi je do 24. 11. 
2017 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doru-
čenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na 
pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými 
dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať 
osobne v podateľni Mestského úradu v Púchove. 
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi do 
výberového konania zasielajte v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie na funkciu náčel-
níka Mestskej polície Púchov“ na adresu: Mestský 
úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov. 
Viac info na www.puchov.sk

Mestský úrad Púchov oznamuje 
voľné pracovné miesta na pozície:

•  odborný referent stavebného poriadku
•  referent poplatku za komunálny odpad

•  referent rozpočtu
Predpokladaný termín nástupu: 1. 1. 2018
Životopisy spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a označením pra-
covnej pozície môžete zasielať v termíne do 1. 12. 
2017 na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefániko-
va 821/21, 020 01 Púchov alebo elektronicky na: 
msu@puchov.sk. 
Bližšie informáciie: úradná tabuľa mesta a webo-
vá stránka mesta: www.puchov.sk.
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PO - PI:  9.00 - 18.00
SO: 9.00 - 12.00
NE: zatvorené

042/ 4710 651
predajna@odema.sk www.odema.sk

AKCIA SALOMON

Akcia platí od 14.11.2017 len do vypredania zásob. 

-50%

36,95 €

52,95 €

44,95 €
pôvodne  89,90 €

pôvodne  73,90 €

pôvodne  105,90 €

Ilustračné foto, 
chyby v tlači vyhradené.




