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Na púchovských vodách klesli úlovky kaprov 
a pstruhov potočných, „dúhakov“ bolo viac 

Členská schôdza Miestnej organizácie SRZ Púchov, 9. apríla 2017

Na pstruhových a kaprových revíroch Miestnej or-
ganizácie (MO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) 
Púchov a zväzových vodách v správe MO SRZ Púchov 
ulovili v minulom roku rybári celkom 15.372 kusov 
rýb o celkovej hmotnosti 20.380,34 kilogramu. Počet 
úlovkov v porovnaní s rokom 2015 stúpol o 1528 ku-
sov, hmotnosť ulovených rýb však bola medziročne 
vyššia iba o asi 80 kusov. Vyplýva to zo správy hlav-
ného hospodára MO SRZ Púchov Rastislava Šajdáka, 
ktorú predniesol na Výročnej členskej schôdzi pú-
chovských rybárov v nedeľu 9. apríla v aule Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka. Z celkového počtu ulovených rýb ulovili ry-
bári z iných rybárskych organizácií 3157 kusov rýb o 
celkovej hmotnosti 3495 kilogramov.   

Medziročne došlo k poklesu úlovkov kapra. Kým v 
roku 2015 sa na kaprových revíroch MO SRZ Púchov 
ulovilo 5610 kaprov o celkovej hmotnosti 13.742 ki-
logramov, v minulom roku to bolo iba 54349 kaprov 

o celkovej hmotnosti 12.223 kilogramov. Z ostatných 
„ušľachtilých“ rýb chytili rybári 413 šťúk (969 kilogra-
mov), 316 zubáčov (742 kilogramov) a 20 sumcov 
(127 kilogramov).

Na pstruhových revíroch púchovskej miestnej ry-
bárskej organizácie došlo tiež k poklesu úlovkov 
pstruha potočného. Kým v roku 2015 sa na pstruho-
vých potokoch ulovilo 1467 pstruhov potočných o 
celkovej hmotnosti 387 kilogramov, v minulom roku 
chytili pstruhári už iba 1185 kusov pstruha potočné-
ho o celkovej hmotnosti 333 kilogramov.

Naopak, v prípade pstruha dúhového došlo na 
púchovských pstruhových revíroch k viac ako dvoj-
násobnému nárastu množstva úlovkov. Kým v roku 
2015 ulovili púchovskí rybári 752 kusov pstruha 
dúhového o celkovej hmotnosti 378 kilogramov, v 
minulom roku to bolo 1459 kusov pstruha dúhového 
o celkovej hmotnosti 603 kilogramov.  

                          (pok)

Na zarybnenie kaprových revírov Miestnej orga-
nizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) 
Púchov sa v minulom roku v pláne zarybnenia po-
čítalo s celkovou sumou z vlastných prostriedkov 
organizácie vo výške 37.685 eur. V skutočnosti 
bola suma o niečo vyššia – 39.605 eur. Do kapro-
vých vôd išli v minulom roku ryby za 57.141 eur 
aj vďaka príspevku Rady Slovenského rybárskeho 
zväzu v Žiline, ktorá púchovskej organizácii po-
skytla násady v celkovej sume 17.098 eur. 

Na zarybnenie pstruhových revírov púchovskej 
organizácie sa v minulom roku počítalo z vlast-
ných prostriedkov so sumou 11.554 eur, v skutoč-
nosti sa zarybnilo za 11.862 eur. Ďalšie násady v 
celkovej hodnote 1320 eur išlo do pstruhových 
revírov z násady z vlastného odchovu. Celkovo 
tak do pstruhových revírov MO SRZ Púchov puto-
vala v roku 2016 násada za 13.182 eur. 

Celkovo sa v minulom roku v pláne zarybne-
nia pstruhových a kaprových revírov počítalo s 
celkovou investíciou 49.239 eur. V skutočnosti 
púchovská organizácia investovala z vlastných 
prostriedkov do zarybnenia 51.468 eur. Spolu s 
príspevkom od Rady SRZ a vlastným odchovom 
zarybnili v minulom roku revíry MO SRZ Púchov 
rybami za 70.323 eur.        (pok) 

Do púchovských revírov 
vysadili v minulom roku 
ryby za vyše 70.000 eur

Predsedníctvo Členskej schôdze MO SRZ Púchov. Na snímke zľava Rastislav Šajdák - hlavný hospodár, Roman 
Rovný, Jozef Kalus - predseda MO SRZ Púchov a Pavol Kadlec.          FOTO: Milan Podmaník 

Púchovskí rybári bilancovali jubilejný rybársky rok
Prevažná väčšinu úloh, ktorými zaviazala minulo-

ročná Členská schôdza výbor Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) v Púchove, 
bola splnená. Vyplýva to z rokovania Členskej schô- 
dze považskobystrických rybárov, ktorá sa konala v 
aule Fakulty priemyselných technológií v Kolónke v 
Púchove. 

Popri najdôležitejších úlohách miestnej organizá-
cie, ktorými sú hospodárenie na revíroch, ich ochrana 
a zveľaďovanie a hospodárenie s majetkom organi-
zácie, bola jednou z najdôležitejších udalostí minulé-
ho rybárskeho roka oslava 80. výročia vzniku MO SRZ 
Púchov. Vedeniu púchovskej organizácie sa podarilo 
zabezpečiť dôstojnú oslavu aj za prítomnosti prezi-
denta SRZ, primátora mesta a predsedov mestských 
a miestnych rybárskych organizácií v samosprávnom 
kraji.  Okrúhle výročie bude púchovský rybárom pri-
pomínať publikácia, ktorú dostal zdarma každý člen 
organizácie pri preberaní dokladov na túto sezónu. 

Výbor MO SRZ Púchov zasadal v minulom  roku 
celkom 16-krát, prijal 64 uznesení. Výbor venoval po-
zornosť najmä plneniu uznesení Členskej schôdze, 
hospodárskej činnosti – najmä zarybňovaniu revírov, 
príprave a vydávaniu povolení na rybolov, príprave 
a školeniu nových členov, inventarizácii majetku, prí-
prave rybárskych pretekov, prevádzkovaniu chaty na 
VN Ihrište a ďalším činnostiam, ktoré súvisia s hospo-
dárskou činnosťou organizácie. 

Potešiteľné je, že v minulom roku sa znížil po-
čet kormoránov na púchovských revíroch. Bolo to 
spôsobené pravdepodobne aj intenzívnym plaše-
ním tohto predátora, ktorý spôsoboval na revíroch 
obrovské škody. Čiastkový úspech v utlmení škôd 
spôsobených kormoránom zatieňujú škody, ktoré 
na revíroch nielen púchovskej, ale všetkých organi-
zácii, spôsobujú vydry. Tento predátor, ktorý dokáže 
za krátku chvíľu úplne vykynožiť pstruhový potok, je 
však chráneným druhom živočícha a na rozdiel od 
kormorána nie je žiadna výnimka na jeho odstrel. 

Jednou z úloh, ktoré trvajú, je vytvoriť pracovnú 
skupinu, ktorá má zdokumentovať výskyt vydry na 
revíroch MO SRZ Púchov a vyhodnotiť množstvo 
úlovkov na pstruhových potokoch za posledné dve 
desaťročia. 

Púchovská organizácia v minulom roku zorgani-

zovala tradičné preteky pre svojich členov – deti i 
dospelých. Mimoriadne dobre sa MO SRZ Púchov 
(podľa vyjadrení účastníkov) zhostia usporiadania 
Pretekov trojčlenných družstiev funkcionárov orga-
nizácií z Trenčianskeho kraja. Čerešničkou na orga-
nizačnom úspechu bolo celkové víťazstvo Púchov-
čanov v kategórii družstiev a triumf Rasťa Šajdáka 
medzi jednotlivcami. 

 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
v Púchove mala v roku 2016 celkom 1032 členov, 31 
mládežníkov od 15 do 18 rokov, 22 žien, 160 dôchod-
cov a 42 zdravotne postihnutých členov. Členskú zá-
kladňu tvorilo aj 96 detí, z nich sedem bolo dievčat. 
Najviac členov – 649 bolo z Púchova, v Lednických 
Rovniach evidovali 169 členov, v Beluši a Pružine 171 
členov a v Dolných Kočkovciach 43 členov. 

Celkovo tvorilo v minulom roku členskú základňu 
MO SRZ Púchov 1128 členov, 78 z nich si zaplatilo 
len udržiavaciu známku a 30 požiadalo o prerušenie 

členstva.   
V minulom roku a do dátumu konania Členskej 

schôdze (9. apríla 2017) navždy opustilo rady pú-
chovských rybárov šesť členov – Karol Ivaniš (68 ro-
kov), Silvester Malo (42 rokov), Jozef Szabo ml. (53 
rokov), Rudolf Polacký (81 rokov), Stanislav Milko (75 
rokov) a Matej Hošman (20 rokov). Účastníci Členskej 
schôdze si ich pamiatku uctili minútou ticha.    (pok) 

Voľba hlavného 
kontrolóra sa blíži, 
kto sa prihlásil?

Týždenník pre Púchov a okolie

OFICIÁLNE NOVINY MESTA PÚCHOV
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MsBP Servis s. r. o. otvoril nové KLIENTSKÉ CENTRUM
Počas uplynulého týždňa sa Mestský bytový podnik rozrástol o novovytvorené „Klientské  
centrum“, ktoré zastrešuje dcérska spoločnosť MsBP Servis. Svoju činnosť začalo slávnostným 
otvorením, o ktoré sa postaral primátor mesta Rastislav Henek v pondelok 10. apríla 2017.  

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Stránkové hodiny klientského centra MsBP Servis 
s .r. o. sú počas pracovných dní nasledovné: 
Pondelok: 11.15 – 14.30
Utorok: nestránkový deň  
Streda: 7.30-10:30   11.15-16.00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 6.30 – 10.30 

v neposlednom rade aj platby, ktoré sa týkajú ako 
bytov, tak aj spoločenstiev vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov. 
MsBP Servis informuje, že činnosť novootvorené-
ho centra má byť prínosom, najmä vďaka skvalit-
neniu ponúkaných služieb a potrieb pre klientov. 
Dlhodobým účelom je spokojnosť a vyhovenie 
všetkým požiadavkám zo strany občanov. 

Samotné centrum sa nachádza na prízemí v pries-
toroch administratívnej budovy Mestského byto-
vého podniku. Hlavným cieľom a prínosom jeho 
prevádzkovania bude zabezpečenie a koordiná-
cia všetkých potrebných služieb pre nájomníkov, 
či vlastníkov bytov v bytových domoch mesta 
Púchov z jedného miesta. Bežný klient tu bude 
môcť vybaviť všetky požiadavky, potvrdenia a  

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola vo-
lieb postupujú všetci kandidáti s najväčším po-
čtom platných hlasov. V druhom kole volieb je 
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet 
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom 
kole volieb sa rozhoduje žrebom.

-sf-

Písomnú prihlášku do stanoveného termínu 
doručili nasledovní kandidáti:
1. JUDr. Ing. Martin Dolinský, Dolné Kočkovce
2. Ing. Mária Barcíková, Červený Kameň
3. Ing. Marta Kavecká, Púchov
4. Ing. Ľubomír Chalupka, Považská Bystrica
5. Mgr. Marián Mišún, Púchov
6. Ing. Iveta Loduhová, Streženice
7. Ing. Anton Martinko, Púchov
8. Ing. Juraj Zima, Považská Bystrica

Pravidlá voľby hlavného kontrolóra
Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kon-
trolóra majú právo vystúpiť za účelom svojej 
prezentácie v časovom rozsahu maximálne päť 
minút. Kandidáti budú vystupovať pred poslan-
cami v abecednom poradí. Voľba hlavného kon-
trolóra sa uskutoční po skončení prezentácie 
jednotlivých kandidátov a bude tajná. Na zvo-
lenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak 
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, 
Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi 
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. 

Voľba hlavného kontrolóra mesta sa blíži
Mestské zastupiteľstvo Púchov vyhlásilo voľbu hlavného kon-
trolóra mesta na 24. apríla 2017. Termín nástupu do funkcie 
novozvoleného hlavného kontrolóra je 1. máj tohto roku. 

Voľba hlavného kontrolóra mesta
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúce-
ho zasadnutia MsZ
Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2016, 
hodnotiaca správa programového rozpočtu 
mesta Púchov za rok 2016
Organizačný a prevádzkový poriadok Mest-
skej polície Púchov z roku 2017
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 178/2016 vo 
veci kúpy pozemku od spoločnosti PARI s. r. o.
Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017
Informácia o investičných akciách
Odvolanie konateľov spoločnosti MsBP Servis, 
s. r. o., Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Andreja Ša-
mánka
Zmena názvu mestskej spoločnosti MEDIAL 
IN s. r. o., úprava predmetu činnosti, zmena 
konateľa a členov dozornej rady
Zmluva o postúpení investičných práv a zá-
väzkov pre realizáciu vodnej stavby: ,,Púchov 
– ul. Svätoplukova, rozšírenie vodovodu“, me-
dzi Mestom Púchov a Považskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s.
Schválenie členstva Mesta Púchov v ZMOS
Zmena člena komisie Mestského zastupi-
teľstva Púchov
Správa o činnosti mests. spoločností, MsP a MsÚ
Rôzne
Diskusia a interpelácie

Program MsZ Púchov 
24. 4. 2017 (pondelok) o 9.00 
Divadlo Púchov, Hoenningovo nám. 2002, hl. sála
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
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Požehnaná Veľká noc

       

Sme svedkami, že súčasťou každodenného života 
je informovanosť, ktorá je na vysokej úrovni. Veď to, 
čo sa udeje kdekoľvek vo svete, o krátku chvíľu sa 
dozvieme zo správ, ktoré vidíme alebo počujeme. 
Tie udalosti, ktoré sú dôležitejšie, o nich počúvame 
dlhšiu dobu. Ale predsa, každá jedna udalosť, každá 
jedna správa zaniká kvôli dôležitejšej aktuálnejšej 
správe. Čiže každá jedna správa upadne do zabud-
nutia. 
  Ale v dejinách ľudstva sa odohrala udalosť, kto-
rá nikdy neupadne do zabudnutia. Správa, ktorá 
bude vždy hlásaná a to predovšetkým počas Veľkej 
noci. Tou správou, tou udalosťou je slávne Kristovo 
zmŕtvychvstanie. 
  Túto správu ako prví nenapísali a neoznámili nejakí 
redaktori alebo novinári, ktorí sa môžu mýliť. Túto 
správu nám odovzdali štyria evanjelisti. Dokonca 
dvaja z nich priami svedkovia Kristovho zmŕtvy-
chvstania. Muži, ktorí sa nedali do služieb obchodu 
a kariéry, ale ktorí sa dali do služieb samého Boha.
  Márne bolo podplácanie a nahováranie vojakov: 
„Choďte a hovorte každému, že keď ste spali, vtedy 
ukradli Ježišovo telo.“ Márne bolo rozháňanie žien, 
ktoré prvé ohlasovali túto radostnú správu. A már-
ne boli v dejinách ľudstva všetky snahy likvidovať 
cirkev, kňazov, horlivých laikov. Márne boli všetky 
pokusy poprieť túto najväčšiu Pravdu, Pravdu Kris-
tovho zmŕtvychvstania. Táto Pravda nikdy neupad-
ne do zabudnutia. 
Hovorí o nej veľa dôkazov... 
  Nie sú to len dôkazy ako prázdny hrob, odhodené 
plachty, anjeli, ktorí oznamujú ženám: „Prečo hľadá-
te živého medzi mŕtvymi?“
  Najsilnejším dôkazom je Sám Živý Kristus, ktorý sa 
zjavuje Márii Magdaléne. Živý Kristus, ktorý sa zja-
vuje apoštolom viackrát. Vo večeradle, kde cez nich 
odovzdáva každému z nás veľký dar - Sviatosť po-
kánia. Pri jazere, kde odovzdáva moc Petrovi a usta-
novuje ho za hlavu Cirkvi. Zjavuje sa dokonca extra 
apoštolovi Tomášovi, aby jemu a cez neho mnohým 
pomohol v nevere. Zjavuje sa dvom sklamaným 
emauzským učeníkom, aby cez nich im a všetkým 
sklamaným pomohol k novej radosti a nádeji. Ďalej 
sa zjavuje viac ako 500 učeníkom naraz, ako nás učia 
Skutky apoštolské. A napokon sa zjavuje prenasle-
dovateľovi viery Šavlovi, ktorý padá z koňa tmy a 
stáva sa šťastným Pavlom, lebo aj on pochopil, čo 
znamená otvoriť srdce Zmŕtvychvstalému. 
  A čo je dôležité? Živý Kristus sa zjavuje stále. Zjavu-
je sa nám aj túto Veľkú Noc, lebo skôr ako sa vydal 
na potupnú smrť a skôr ako vstal z mŕtvych, ustano-
vil Sviatosť kňazstva, aby tu boli tí, cez ktorých bude 
možné stále hlásať túto udalosť.
  Myslím, že nik z nás nemá problém uveriť dôka-
zom, ktoré hovoria o Zmŕtvychvstalom Kristovi. Pre 
nás je dôležitejšie riešiť iný problém. Vedieť každú 
Veľkú Noc rozhodnúť sa ešte osobnejšie prijať a žiť 
Živého Krista. Lebo opravdivú radosť z viery môžu 
mať len tí, ktorí vedia Krista prijať srdcom  a nechať 
sa ním  naplniť. A tak majte odvahu, bratia a sestry, aj 
túto Veľkú noc nechať sa naplniť Zmŕtvychvstalým  
Kristom a otvoriť sa pre neho ešte viac úprimným 
srdcom, lebo len skrze tento krok sa dajú prežiť tieto 
naše najväčšie sviatky ako skutočne požehnané, čo 
vám všetkým prajem a vyprosujem. 

Mons. Mgr. Michal Keblúšek, 
RK farnosť, Púchov

užívame odlišnú liturgiu služieb Božích než počas 
roka.  Mávame pašiové služby Božie.

Čo sú to pašie?
Pašie znamenajú „pasio Christi“, utrpenie Pána  
Ježiša Krista, o ktorom podávajú správu evanjeliá. 
Pašie majú vysloviť význam, zmysel, cieľ Kristovho 
utrpenia. Božie zasľúbenia sa naplnili v  Ježišovi 
Kristovi.

Prečo sa Pán Ježiš obetoval za nás?
Človek sa do otroctva hriechu vrhol sám a dobro-
voľne. No i napriek svojmu úsiliu sa z otroctva hrie-
chu sám nemôže vymaniť. Pán Boh miloval tento 
svet a poslal na zem svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí 
v  Neho. Jeho milosť je zadarmo, je nezaslúžená. 
Ježiš, človek, zomrel, pretože sa stal človekom, ale 
bol vzkriesený, oslobodený od smrti, pretože je Bo-
hom. Zvíťazil nad hriechom a smrťou. Pred svojím 
vzkriesením bol obmedzený svojou ľudskou pri-
rodzenosťou. Keď vstal z mŕtvych, už nepodliehal 
ľudským obmedzenia. Vzkriesením sa splnili všet-
ky  prisľúbenia: Každý, kto vidí Syna a verí v Neho, 
má večný život; a  ja ho vzkriesim v posledný deň 
(J 6,40 ). Ježiš je jedinou možnosťou, ako sa oslo-
bodiť spod jarma hriechu. Ježiš chce, aby sme 
vedeli (vierou a  zjavením), že On je Kráľom nad 
celým stvorenstvom, že má vo svojich rukách celý 
svet a že všetci sme v bezpečí, keď Mu odovzdáme 
svoj život. Ježiš je blízko nás. Ježiš chce, aby sme 
tiež vedeli, že vždy je nádej. Hovorí o Božom plá-
ne spásy. Ukázal, že Jeho smrť nebola náhoda. Boh 
ho neponechal osudu, ani Ježiš neponechá osudu 
nás. Jeho víťazstvo je našou nádejou. Neprišiel za-
platiť len cenu za naše hriechy, ale aj otvoriť nám 
cestu k oslobodeniu zo všetkej našej rozvrátenosti 
a hriechu. Ježiš vzal na kríž nielen naše hriechy, ale 

Čo je veľkonočné obdobie?
Veľkonočné obdobie patrí do slávnostnej polo-
vice roka. Začína sa pôstnou dobou, pamiatkou 
utrpenia Pána Ježiša Krista. Pôst začína Popolco-
vou stredou. Je to čas premeny a nádeje.

Z čoho pozostáva  pôstne obdobie ?
Toto pôstne obdobie pozostáva zo šiestich 
pôstnych nedieľ. Piata pôstna nedeľa je Smrtná 
a šiesta je Kvetná. Za nimi nasleduje tichý týždeň , 
v ktorom je Zelený Štvrtok, Veľký Piatok, Biela so-
bota. Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok 
sú pamiatkou zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista. 

Patrí ešte niečo do veľkonočného obdobia ?
Do veľkonočného obdobia patrí ešte päť nedieľ 
po Veľkej noci.

Čo znamená   Veľká noc?
Židovské sviatky na pamiatku vyslobodenia Izra-
ela z egyptského zajatia.
Pre kresťanov je to trojdnie Pánovho umučenia, 
smrti a  zmŕtvychvstania – dňa veľkého víťaz-
stva nad hriechom, nad smútkom, nad smrťou a  
sviatkom nášho vykúpenia.  Počas troch dní pre-
žijeme celé dejiny spásy.

Čo je pôst a prečo ho máme dodržiavať ?
Pôstna doba je výzvou na pokánie, ktoré je pod-
mienkou pre prijatie Božej milosti, pomoci, po-
sily.  Pôst je jeden z  prostriedkov pokánia. Pôst 
nie je striktne iba ujma na jedle a pití.  Máme mu 
rozumieť v  širšom zmysle. Každé sebazaprenie, 
sebaovládanie, modlitby, dobré skutky, trpezlivé 
znášanie ťažkostí, ktoré život so sebou prináša, 
každé sebaobetovanie – to všetko môžeme zahr-
núť pod pojmom pôst.
My, evanjelici, počas veľkonočných sviatkov po-

Veľkonočné obdobie trvá ešte 
päť nedieľ po Veľkej noci
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nému uhaseniu ohňa,
• nedovoľte deťom hry so zápalkami a prísne za-
kročte pri zistení zápaliek u detí,
• ak spozorujete požiar, snažte sa ho v zárodku 
uhasiť a ak to nie je vo Vašich silách okamžite privo-
lajte hasičskú jednotku.
Zvlášť Vás upozorňujeme na zákaz vypaľovania 
suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je prí-
činou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so 
značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich 
dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy 
si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň - ľudský 
život. Ten, kto vypaľuje porasty alebo zakladá oheň 
na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa 
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže 
mu byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.
Lesy sú našim azda najväčším bohatstvom, upev-
ňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadis-
ka plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že svojou 
opatrnosťou nám pomôžete prekonať toto obdobie 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Považskej Bystrici, Foto: M. Podmaník

Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza 
k vzniku zbytočných škôd, ktoré by pri zvýšenej opa-
trnosti nemuseli byť. Lesné požiare spôsobujú nielen 
veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné ekologické 
škody, pričom obnova požiarom zničených lesných 
porastov predstavuje dlhodobý proces. Najčastej-
šou príčinou lesných požiarov je neopatrnosť a ne-
dbanlivosť ľudí a podcenenie požiarneho nebezpe-
čenstva pri zakladaní ohňa vo voľnej prírode. Veríme, 
že nikoho nepoteší pohľad na spálenú a spustošenú 
lúku alebo les. Z tohto dôvodu by ste i vy mali pris-
pieť k tomu, aby sa znížilo riziko požiaru a:
• pamätať na to, že odhodená neuhasená cigareta, 
či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,
• nezakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty 
kríkov bylín a drevín,
• v prírode možno klásť oheň len na určených mies-
tach,
• nezakladať oheň v čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov – v jarnom období, v období 
dlhotrvajúceho teplého a suchého počasia a za ve-
terného počasia,
• patričnú pozornosť venovať pri odchode dôsled-

Hasiči varujú pred jarnými požiarmi
S príchodom jarných dní sa každoročne vytvárajú podmienky 
kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minulo-
ročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpe-
čenstvo vzniku požiarov, ale najmä ich rýchleho rozšírenia.

aj naše úzkosti. Vydobyl pre nás všetkých oslobo-
denie z moci diabla. Ježiš uzdravuje, vyzýva veriť, 
obrátiť sa, túžiť po odpustení. Zachrániť sa môže-
me jedine vierou v Pána Ježiša Krista.
Kto hľadá ukrižovaného Pána Ježiša, toho nájde 
vzkriesený Pán Ježiš Kristus!

Priblížme si  jednotlivé sviatky  Veľkej noci:
Smrtná nedeľa – pašiová nedeľa, textami Starej 
zmluvy nás privedie k  textom novozmluvným, 
podávajúcim správu o naplnení toho, čo Kristus 
hovoril emauským učeníkom po vzkriesení.
Kvetná nedeľa – pašiová nedeľa, pripomína 
slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Vy-
čistenie chrámu, modlitba v Getsemane, hodina 
zajatia, Judášova zrada, Ježiš pred Pilátom.
Zelený štvrtok – je pamiatkou ustanovenia Ve-
čere Pánovej, poslednej večere Pána Ježiša Krista 
s  učeníkmi. Podrobnejšie o  tom píšu evanjelisti 
Matúš 26. kapitola, Marek 14. kapitola, Lukáš 22. 
kapitola.
Veľký Piatok – deň utrpenia, ukrižovania a smrti 
Pána Ježiša Krista. Matúš 27.kapitola, Marek 15. 
kapitola, Lukáš 23. kapitola, Ján 18. a 19. kapito-

la. Dielo nášho vykúpenia je dokonané! Odvte-
dy sme Božími deťmi, pretože Pán Ježiš pre nás 
umrel a svojou smrťou nás vykúpil. Boli sme veľ-
mi draho vykúpení.  Boh urobil všetko pre našu 
záchranu. Tento dej sa nebude už nikdy opako-
vať. Teraz je len už na nás, či ten dar prijmeme. 
Boh nás čaká, ako dobrý Otec svoje deti.
Biela Sobota – deň tichého hrobového odpo-
činku. Židovský národ mal v sobotu deň pokoja 
a nesmelo sa nič robiť.
Veľkonočná nedeľa a  Veľkonočný ponde-
lok sú pamiatkou zmŕtvychvstania Pána Ježiša  
Krista. Podrobne to uvádzajú evanjelisti: Matúš 
28. kapitola, Marek 16. kapitola, Lukáš 24. kapito-
la, Ján 20. a 21. kapitola.  Slávne Pánovo zmŕtvych- 
vstanie je kľúčom k pochopeniu celého Jeho ži-
vota a základom našej viery. Bez tohto víťazstva 
nad smrťou bolo by celé hlásanie márne a márna 
by bola aj naša viera.  Kristus žije! 1 Kor.15, 14 až 
17, tiež Sk 1,3 a J8,12.
Milé sestry, milí bratia, toto nie je rozprávka ani 
román. Je to skutočný príbeh, ktorý sa ešte ne-
skončil. Pán Ježiš celkom určite príde ešte raz 
a bude súd. Jeho druhý príchod je už celkom blíz-
ko. Pán Boh nám však ešte dáva čas milosti, aby 
sa pri súde nikto nemohol vyhovárať, že o Pánovi 
Ježišovi Kristovi nevedel. Je posledný čas sa nad 
tým zamyslieť.
Prosím všemohúceho Pána Boha o  požehna-
nie,  nech On vytvorí vo Vašich rodinách oázu  
pokoja, lásky a porozumenia.

        Mgr. Lenka Rišiaňová, 
evanjelická farárka
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Ako sa zo športovca stal podnikateľ 
a ako sa dá vybudovať zo smetiska športovo-oddychový areál

Aký máte vzťah k Púchovu?
Som rodený Púchovčan. Aj keď som odmalička vy-
rastal v Púchove, som veľmi úzko spätý s malebnou 
dedinkou neďaleko Púchova - Mojtínom. Je to moja 
srdcová záležitosť, nakoľko odtiaľ pochádzajú moji 
rodičia. Dodnes sa rád vraciam do Mojtína na chalu-
pu, kde trávime s rodinou voľné chvíle. 

Čo ste vyštudovali?
Som vyučený automechanik a nadstavbu som si ro-
bil na strojárskej priemyslovke. Po maturite som plá-
noval študovať sociológiu a psychológiu, ale šport 
mal prednosť pred školou. Od malička som bol 
športovec telom aj dušou. Za Družstevník Púchov 
som hrával stolný tenis a za Gumárne 1. mája som 

hrával tenis a popri tom som hrával aj futbal. Keď 
som mal 11 rokov, bolo si treba vybrať jeden šport. 
Ja som ostal verný futbalu. 

Čomu sa venujete vo voľnom čase dnes?
Vo voľnom čase sa aj naďalej venujem športu, ale 
najradšej trávim tento čas so svojou rodinou. So sy-
nom spolu napríklad hrávame tenis. Kvôli rodine som 
poľavil aj v pracovnom nasadení a zahraničné aktivi-
ty v rámci podnikania som presunul na Slovensko. 

Máte nejaký nesplnený sen?
Nie. Pre mňa je na prvom mieste rodina a zdravie. 
Je to možno otrepaná fráza, ale každého páli žeh-
lička až vtedy, keď ju má na ruke. Ja som to zažil na 
vlastnej koži, rok som bol pripútaný na vozíku, ale 
vďaka Bohu, rodine a kamarátom som tu, žijem a 
som šťastný.

Zaujímate sa o komunálnu 
politiku?
Pasívne sa zaujímam o komunál-
nu politiku, ale aktívne už nie.  
Viete, pri politikoch je jeden veľ-
ký problém, či už je to vo veľkej 
alebo v našej malej komunálnej 
politike. Politici sa nikdy nena-
sýtia. Keď niekomu zachutí moc, 
vidí, že dokáže manipulovať  
s ľuďmi a dokáže ovplyvňovať 
verejnú mienku. Je to silnejšie 
ako akákoľvek droga. Ja po tom 
netúžim. 

Marián Chovanec je púchovský 
podnikateľ, ktorý prostredníc-
tvom Občianskeho združenia ŠK 
Odema napomáha rozvoju špor-
tu v našom meste. Navštívili sme 
ho v jeho kancelárii v Športcentre 
Púchov.

Je niečo, čo by ste chceli zmeniť ohľadom politi-
ky mesta Púchov?
Po komunálnych voľbách a zmene vedenia mesta 
som očakával, že sa pristúpi aj k zmene daní pre zari-
adenia, ktoré sa venujú aktívnemu využitiu voľného 
času pre obyvateľov Púchova. Mesto Púchov z hľa-
diska financií a dotácií na šport patrí medzi najpo-
prednejšie mestá na Slovensku a v meste má mož-
nosť športovať viac než 900 organizovaných členov 
rôznych športových klubov. Tí, ktorí nepatria do 
portfólia MŠK, majú smolu. Služby, ktoré ponúkajú  
v prospech detí a mládeže, majú neúmerným spô-
sobom predražené priestory. Preto rodičia musia 
platiť vyššie ceny za športové aktivity svojich detí.
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Prečo ste si vybrali práve toto teritórium na bu-
dovanie Športcentra? Nebojíte sa povodňových 
záplav?
Ľudia sa od pradávna ťahali k vode. Voda predstavo-
vala život a živobytie. Dnes je Váh jedným z najlepšie 
regulovaných tokov a preto nemám obavu z väčších 
záplav. Už ako mladý chlapec som rád hrával tenis 
na vtedajších tenisových kurtoch v Púchove. Bolo 
umenie sa tam dostať, pretože nás odtiaľ väčšinou 
vyhodila púchovská smotánka. Už vtedy som túžil 
po vlastnom tenisovom kurte. Miesto, ktoré som si 
vybral, bolo na sútoku rieky Váh. Prvý tenisový dvo-
rec som začal budovať v roku 1988, ešte za čias tota-
lity na bývalej skládke komunálneho odpadu. 

Aké máte vízie do budúcnosti?
Teraz máme dosť veľký projekt na rozšírenie celej 
wellnessovej časti o aquapark, kde by malo vyrásť 
deväť nových krytých bazénov. Malo by to mať veľ-
ký prínos z hľadiska rozvoja turizmu v našom meste. 
Ďalej spoločne s mestom Púchov pripravujeme pro-
jekt rozšírenia o športovo- oddychovú časť smerom 
od Športcentra na Považskú Bystricu. 

Môžete nám priblížiť tento projekt?
Malo by to byť niečo podobné ako v rakúskom 
Sankt Pölten. Pri rieke plánujeme oddychové zaria-
denia pre mladých aj starších - dve futbalové ihriská 
a multifunkčné ihrisko pre seniorov. V minulosti sme 
s primátorom R. Henekom riešili, čo by tu bolo naj-
vhodnejšie vybudovať. Bola to práve jeho myšlien-
ka a priorita, vybudovať miesto pre seniorov, kde by 
sa mohli stretávať, zahrať si petang a zacvičiť si. Nie 
je nič horšie ako boľavé srdce starého človeka. Podľa 
môjho názoru bude táto športovo-oddychová zóna 
patriť medzi najkrajšie na Slovensku.

Púchov má k dispozícii viaceré športoviská, 
ktoré sú dotované mestom a štátom. Môže tu 
súkromník ešte podnikať so ziskom?
V určitom období života si človek zvolí priority. 
Šport je väčšinou dotačná záležitosť. Ročná strata 
našich športovísk je na úrovni 90.000 eur už piaty 

rok po sebe. Dotujeme to z iných aktívnych eko-
nomických činností. Nemám veľké ambície zaro-
biť na športoviskách, avšak ekonomika a základné 
atribúty podnikania musia mať určite ekonomické 
náležitosti, aby bolo na údržbu, prevádzku a platy 
pre zamestnancov. V kluboch, ktoré sú v priestoroch 
Športcentra ako je tenis, stolný tenis a bedminton 
športuje viac ako 150 detí. 

Aký máte podnikateľský zámer? Predpokladám, 
že nechcete, aby bolo Športcentrum stále stratové.
Samozrejme, že nemáme záujem robiť to so stratou. 
Máme podnikateľský zámer. Určite by pomohli úľa-

vy na daniach od mesta, pretože nikde na Slovensku 
sa neplatia také vysoké dane za športoviská, ako v 
Púchove. V prvom rade by mal športu pomáhať sa-
motný štát ako hlavný investor do športovej výcho-
vy mládeže a nezaťažovať prevádzku športových 
zariadení DPH. Mal by prevenčnou činnosťou za-
bezpečiť primeranú dostupnosť športu pre deti na 
základných školách. Každé štvrté dieťa na Slovensku 
má nadváhu a každé deviate obezitu. Keby sa deti 
viac venovali športu, nemali by čas na alkohol a iné 
zdraviu škodlivé návykové látky. Púchov je jedno z 
najviac rizikových miest na Slovenku z hľadiska dro-
govej závislosti. Práve preto by mal štát a aj mesto 
oslobodiť športové centrá od daní a rôznych poplat-

kov, týmto napomáhať ešte viac k športovej aktivite 
našich detí a mládeže a zabraňovať rizikovým fak-
torom pri vývoji mladých ľudí.

Čo by ste zlepšili na súčasnom chode mesta  
z hľadiska jeho nadväznosti na podnikateľské 
subjekty, ktoré v ňom pôsobia?
Mesto Púchov má silný ekonomický subjekt Con-
tinental Púchov, ktorý zamestnáva viac ako 3.500 
zamestnancov. Na tento podnik sú naviazané rôzne 
menšie a väčšie podnikateľské subjekty. V prechád-
zajúcom období nebola žiadna komunikácia s men-
šími podnikateľskými subjektami, ktoré by sa mohli 

reálne vyjadriť k fungovaniu celého mesta a tak po-
sunúť život v meste viacej dopredu. 
Veľa mladých ľudí má možnosť sa aktívne venovať 
kultúre a športu. Dnešná nová doba priniesla aj 
zvýšenú konzumáciu drog, s ktorou automaticky 
prichádza zvýšená kriminalita mladých ľudí. Tou-
to cesto by som chcel apelovať na predstaviteľov 
mesta a na všetkých občanov, aby sa začali reálne 
venovať problematike drogovej závislosti mladých 
ľudí od základných škôl až po stredné školy. Nesmie 
nám byť ľahostajné, aby niektoré naše deti vycho-
vávala ulica.

Zhovárali sa Dominika Mináriková 
a Slavomír  Flimmel
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ciou od obhliadajúceho lekára.
Pokiaľ má lekár podozrenie na trestný čin, privo-
láva na miesto úmrtia políciu a až následne po 
zdokumentovaní a súhlasu vyšetrovateľa odváža 
vyššie uvedená pohrebná služba zosnulého. Po 
ukončení pitvy a  procesných úkonoch na prísluš-
nom patologickom pracovisku, je možné zosnu-
lého na základe vami vybranej pohrebnej služby,  
transportovať a následne  pochovať. Pri násilných 
trestných činoch a dopravných nehodách je po-
trebné si vyžiadať súhlas na pochovanie či spo-
polnenie od príslušnej prokuratúry.

Pri úmrtí doma musíme okamžite zavolať poho-
tovosť (linka 112 je už dnes dostatočne známa), a 
oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú 
udalosť. Na našu adresu služba vyšle pohotovost-
ného lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého. 
Dôležité upozornenie: Do príchodu lekára neob-
liekajte, ani nijako inak nemanipulujte so zosnu-
lým. Predpokladáme, že oživovacie pokusy po úra-
zoch a náhlych príhodách ste už použili a neviedli 
k úspešnému koncu. Prehliadkou sa zisťuje smrť, 
jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť leká-
rovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okol-
nostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po obhliad- 
ke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho 
a štatistickom hlásení o úmrtí. Na zadnej strane 
listu je kolónka Návrh prehliadajúceho lekára. 
Obsahuje informáciu o ďalšom navrhovanom 
postupe ako naložiť so zosnulým. Pokiaľ obhlia- 
dajúci lekár do tejto kolónky napíše Pochovať  
v zákonnej lehote, nenašiel na úmrtí nič zvláštne 
a potom je možná zo strany príbuzných prípadná  
manipulácia so zosnulým a privolanie  pohrebnej 
služby. Pokiaľ prehliadajúci lekár nevie na mieste 
zistiť príčinu smrti pacienta, má podozrenie na 
trestný čin, samovraždu alebo je zosnulý cudzí 
štátny občan, do uvedenej kolónky napíše pitva 
na súdno-lekárskom pracovisku.
V tomto prípade je povinnosťou obhliadajúceho 
lekára privolať na transport zosnulého pohreb-
nú službu, ktorá je zazmluvnená a platená za 
transport Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou. Úlohou tejto pohrebnej služby 
je transport zosnulého na obvodne príslušné pa-
tologické  pracovisko aj s vypísanou dokumentá- 

Čo robiť, keď príbuzný zomrie doma?
Smrť v rodine je emocionálne mimoriadne náročná situácia, ktorá so sebou prináša nielen psychickú 
záťaž, ale aj celý rad administratívnych úkonov. Nielen nevyliečiteľné ochorenia našich príbuzných a 
staroba, ale aj náhle príhody či úrazy majú na svedomí úmrtia v prostredí domova. Čo v takejto situácii 
robiť, koho kontaktovať, kde ísť, aké doklady vybaviť - o tom už viac v nasledujúcich riadkoch. 

Čo musíte vybaviť?
•   list o prehliadke mŕtveho: nemocnica, 
    obvodný lekár, záchranná zdravotná služba
•   úmrtný list: matrika (mestský/obecný úrad)
•  pohreb: pohrebná služba, fara
•  potvrdenie o vybavovaní pohrebu 
    pre zamestnávateľa: pohrebná služba
•  dedičské konanie

Bojnický zámok - jeden z najkrajších v Európe
Trenčiansky kraj sa môže opäť pochváliť ďal-
ším NAJ. Prestížny magazín National Geogra-
phic, známy svojimi odporúčaniami pre tu-
ristov, zostavil zaujímavý rebríček. Tentokrát 
vytvoril zoznam 10 najkrajších zámkov v Euró-
pe a nechýba tam ani ten v Bojniciach.
  Bojnický zámok, jedna z dominánt Trenčian-
skeho kraja, učaroval aj autorke známeho ces-
tovateľského magazínu National Geographic. 
Okrem toho, že náš najromantickejší zámok za-
radila medzi tie najpozoruhodnejšie v celej Eu-
rópe, označila ho aj za miesto ideálne na sníva-
nie. Vyzdvihla nielen rozprávkový vzhľad zámku, 
jeho históriu, ale aj najpopulárnejšie podujatia, 
ktoré robia zámok výnimočným. National Ge-
ographic ocenil originálne udalosti ako nočné 
sviečkové pochody či Medzinárodný festival 
duchov a strašidiel, ktorý sa každoročne koná v 
priestoroch zámku.
  Aktuálne jeden z najnavštevovanejších zámkov, 
ktorý ročne navštívi viac ako 200 tisíc návštev-
níkov, bol pôvodne len drevenou konštrukciou 
postavenou v 12. storočí. Súčasný romantický 

vzhľad získal až v 19. storočí.  V tom čase sa ho 
jeho posledný majiteľ, gróf Ján František Pálffy, 
rozhodol prestavať po vzore francúzskych hra-
dov z údolia rieky Loiry. Gróf Pálffy sa dokončenia 
prestavby nedožil, zanechal však po sebe zbier-
ku vzácnych obrazov, ktoré sa dodnes vystavujú 
v zámku a sú súčasťou Slovenského národného 
múzea. „Zaradenie Bojnického zámku medzi 
top 10 európskych hradov a zámkov si veľmi 
ceníme a budeme sa i naďalej podieľať svojou 
prácou na dôstojnej reprezentácii Slovenska a 
jeho kultúrneho dedičstva,“ zhodnotila vedúca 
marketingového oddelenia Bojnického zámku 
Kamila Píšová. 
  Spolu s Bojnickým zámkom sa na zozname 
najkrajších zámkov objavil aj nemecký zámok 
Neuschwanstein, Drakulov hrad Bran v Rumun-
sku, zámok Chambord vo Francúzsku, zámok 
Moszna v Poľsku, anglický zámok Leeds, Pražský 
hrad, palác Pena v Portugalsku, pevnosť Segovia 
v Španielsku a Budínsky hrad v Maďarsku.

Zdroj: www.trencinregion.sk, 
foto: Slavomír Flimmel
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Mestská polícia

Na cestách Púchovského okresu bol pokoj
Polícia informuje

Prechádzka v sprievode mestského policajta tvrdohlavého nemeckého ovčiaka upokojila a v koterci na technic-
kých službách pokojne oddychoval. Menej spokojný bol už jeho majiteľ, ktorý musel za porušenie VZN zaplatiť 
pokutu.                         FOTO: MsP Púchov 

„Prechádzka“ so psíkom...
Netradničný zákrok absolvovali púchovskí mes-

tskí policajti v stredu 12. apríla. Na túlavého psa 
mestských policajtov upozornilo viac Púchovča-
nov. Nemecký ovčiak (na snímke vpravo) sa po-
hyboval na veľkom priestore, odtrhol sa z reťaže. 
Hliadka ho prevzala na Ulici pod Lachovcom a 
keďže pes odmietal nastúpiť do policajného auto-
mobilu, museli ho mestskí ppoplicajti odviezť na 
vôdzke cez celé mesto až do areálu technických 
služieb.  Počas „prechádzky“ nemecký ovčiak vy-
konával potrebu, mestskí policajti po ňom museli 
upratať. Psa umiestnili do koterca. Jeho majiteľ 

však za priestupok musel zaplatiť pokutu. 

Nebezpečné roxory opäť označili 
Na nebezpečné roxory, ktoré zostali na Novo-

nosickej ulici bez výstražných pások upozornil 
telefonicky na oddelenie mestskej polície muž z 
Púchova. Hliadka mestskej polície zistila, že asi 
pred týždňom vodári zabetónovali úsek cesty a 
do rohov umiestnili štyri roxory, ktoré označili vý-
stražnými páskami. Pásku z roxorov strhol pravde-
podobne vietor. Mestskí policajti nebezpečné 
miesto opäť označili páskami, z miesta vyhotovili 
fotodokumentáciu.  

Ako doma?
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého automobil s považsko-
bystrickým evidenčným číslom parkuje na Ulici za 
cintorínom na trávniku. Mestskí policajti založili 
na automobil blokovacie zariadenie. Po viac ako 
šiestich hodinách na oddelenie telefonovala žena, 
ktorá mala na aute blokovacie zariadenie. Ženu z 
Udiče informovali, že sa dopustila priestupku, 
uložili jej 20-eurovú pokutu. 

Musel si po sebe upratať
Na oddelenie mestskej polície prijali oznáme-

nie, podľa ktorého na Ulici dvory spí za kontajner- 
mi na komunálny odpad bezdomovec. Hliadka 
na mieste zobudila muža z Beluše, nariadila mu 
upratať verejné priestranstvo. Priestupok proti 
verejnému poriadku vyriešila hliadka napomenu-
tím, muža z priestorov vykázali. 

Ustlali si v bare
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia v prevádzke na Požiar-
nej ulici, kde sa podľa personálu dvaja muži uložili 
k spánku a nereagovali na výzvy zamestnancov, 
aby priestory opustili. Urobili tak až po zákroku 
mestských policajtov, ktorí ani nemuseli použiť 
donucovacie prostriedky. Priestupok vyriešil na-
pomenutím.

Odmietol ošetrenie
Mestských policajtov privolali telefonicky na Ko-

menského ulicu, kde sa na autobusovej zastávke 
mali pobiť dvaja muži. Hliadka na mieste našla 
opitého muža z Viesky-Bezdedova, ktorý si vrec-
kovkou utieral zakrvavenú tvár. Policajtov infor-
moval, že ho napadol muž z Dohnian. Odmietol 
lekárske ošetrenie, informoval, že pôjde autobu-
som domov a problém si vyrieši po svojom. 

Dobrí ľudia ešte žijú
Na oddelenie mestskej polície oznámila vedúca 

predajne na Nimnickej ceste, že jej pracovníci na-
šli v predajni peňaženku s finančnou hotovosťou
aj s dokladmi. Hliadka od predavačky prevzala 
peňaženku s dokladmi na meno ženy zo Zubáku. 
Hliadka prostredníctvom Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Púchove zistila telefónne čís-
lo majiteľky peňaženky a asi o hodinu si ju prevza-
la na oddelení mestskej polície. 

Na cestách Púchovského okresu bol v 14. kalen-
dárnom týždni mimoriadny pokoj. Stala sa iba jediná 
dopravná nehoda, aj tá však mala kuriózny charakter. 
Nikto sa nezranil, nikto neutrpel zranenie a nikto pri 
nehode nemal v dychu alkohol. 

Ku kurióznej dopravnej nehode došlo v stredu 
5.apríla okolo 17.30 hodine na miestnej komunikácii 
v miestnej časti Dohnian Mostište. Vodič nákladného 
motorového vozidla Mercedes Actros s nadstavbou 
– betónpumpou pri odbočovaní na účelovú komu-
nikáciu zachytil hornou časťou nadstavby telekomu-
nikačný kábel, ktorý však bol v nedostatočnej výške 
nad cestou. Kábel sa pretrhol a poškodil drevený te-
lekomunikačný stĺp, na ktorom  bol kábel uchytený. 
Pri nehode neutrpel nikto zranenie, skúška na alko-
hol bola u vodiča negatívna.

Podobne pokojná situácia, ako bola na cestách 

okresu Púchov, bola aj na krajských cestách. V 14.ka-
lendárnom týždni sa na nich stalo iba 12 dopravných 
nehôd, čo je najmenej v tomto roku. Nikto pri nich 
nezomrel, jedna osoba utrpela ťažké zranenie. Od za-
čiatku roka sa na krajských cestách stalo 284 doprav-
ných nehôd, čo je o 12 menej ako v rovnakom obdo-
bí minulého roku. Vyžiadali si päť ľudských životov.

Oveľa menej priaznivá situácia je v dopravnej ne-
hodovosti na slovenských cestách. V tomto roku sa 
na nich stalo 3219 dopravných nehôd (medziročný 
nárast o 54). Zomrelo pri nich 60 ľudí, čo je o 18 viac 
ako v rovnakom období minulého roku. Najviac obetí 
má tento rok Banskobystrický samosprávny kraj, kde 
pri dopravných nehodách zomrelo 13 ľudí. Najmenej 
ľudí – štyria, zomreli pri dopravných nehodách v Bra-
tislavskom samosprávnom kraji. 

KR PZ Trenčín

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese v minulom týždni mierne stúpla 
a dosiahla úroveň 1701 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
stúpla chorobnosť v okrese Púchov o takmer 100 
prípadov na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť v okre-
se sa už niekoľko týždňov drží na približne rovnakej 
úrovni, v minulom týždni však bola tretia najvyššia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa v minulom 
týždni pohybovala chorobnosť na akútne respirač-
né ochorenia v priemer na úrovni 1268 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
minulý týždeň u detí do päť rokov, kde dosahovala 
chorobnosť až 5070 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Celkovo však minulý týždeň v porovnaní s pred-
chádzajúcim klesla chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v kraji o 12 percent. Najvyššia bola v Tren-
čianskom kraji v okrese Myjava, kde dosiahla úroveň 
2196 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia 
– 756 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese 
Partizánske. 

Z celkového počtu ochorení bolo 167 ochorení na 
chrípku, čo predstavuje chorobnosť 64 ochorení na 
100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom klesla chorobnosť na chrípku a chrípke po-
dobné ochorenia v Trenčianskom kraji o 20 percent. 
Chrípka v minulom týždni najviac trápila mládež od 
15 do 19 rokov. Pre chrípku nemuseli minulý týždeň 
prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a škol-
skom zariadení v Trenčianskom kraji.                          (r) 

Chorobnosť v okrese Púchov stále neklesá

policajti
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VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

NOVÁ PREDAJŇAKOMPLETNÝ SORTIMENT
V BUDOVE AB-STAVEBNINY PÚCHOV, VSETÍNSKA CESTA 1026/13

v okrese ustali 30. apríla 1945.
  Dva týždne po skončení vojny sa 
našlo na Brezine sedem hromadných 
hrobov. V nich bolo 69 tiel mužov aj 
žien. Išlo o mučených partizánov, ale 

by. Prítomným hosťom sa prihovoril 
Trenčiansky župan Jaroslav Baška, 
primátor mesta Trenčín Richard Ryb-
níček a predseda SZPB v Trenčíne 
Miroslav Ondráš. Vyjadriť vďaku oslo-
boditeľom, ale aj uctiť si pamiatku 
umučených je v meste každoročnou 
samozrejmosťou. Trenčania sa pravi-
delne schádzajú pri pamätníku, ktorý 
pripomína udalosti nasledujúce po 
potlačení Slovenského národného 
povstania.
  Trenčín bol oslobodený 10.  apríla 
1945 sovietskymi a rumunskými vo-
jakmi. Po bleskovom útoku Nemci 
ešte stačili vyhodiť do povetria oba 
mosty cez rieku Váh. Ostreľovanie 
mesta z druhej strany Váhu pokračo-
valo ešte 20 dní. Boje na území vte-
dajšieho okresu Trenčín si vyžiadali 
1.380 padlých Rumunov, 1.255 Sovi-
etov a zahynulo aj 171 civilistov. Boje 

V pondelok 10. apríla sa Trenčania opäť 
po roku stretli pri Pamätníku umuče-
ných na Brezine aby spolu oslávili 72. 
výročie oslobodenia mesta Trenčín. Za-
zneli varovania a obavy z prítomnosti 
extrémizmu v spoločnosti.
Pri Pamätníku umučených obetí na 
trenčianskej Brezine sa pri príležitosti 
72. výročia ukončenia 2. svetovej voj-
ny uskutočnilo spomienkové stret-
nutie, ktorého sa popri ešte žijúcich 
priamych účastníkoch SNP a protifa-
šistického odboja zúčastnili delegá-
cie krajskej a miestnej samosprávy,      
Ozbrojených síl SR, členovia Sloven-
ského zväzu protifašistických bojov-
níkov (SZBP), Jednoty dôchodcov na 
Slovensku, ale aj žiaci základných a 
stredných škôl.
  Program začal slávnostným klade-
ním vencov k pamätníku padlých 
vojakov za sprievodu hymnickej hud-

Na Brezine slávnostne uctili pamiatku obetí II. svetovej vojny

Aj žiaci s hendikepom môžu byť v niečom výnimoční
Akosi ten čas rýchlo ubieha. Polročné hodnotenie 
aj prázdniny sú za nami a nás, žiakov aj pedagó-
gov, čaká ešte niekoľko týždňov práce. Ale aj tak 
sme toho stihli veľa. 
  Od septembra začal ten tradičný kolotoč: učenie, 
skúšanie, športové a kultúrne akcie. V Bratislave na 
Národných atletických pretekoch sme získali 7 me-
dailí (1-krát zlato, 3-krát striebro, 3-krát bronz). Sme 
radi, že v našej škole máme aj vicemajstrov Sloven-
ska v stolnom tenise v dvojhre aj vo štvorhre. 
  Každoročne máme stánok na Púchovskom jarmo-
ku. Nebolo tomu inak ani na jeseň a na Mikuláša. 
Vďaka tomu, že sa pravidelne zúčastňujeme tejto 
kultúrno- spoločenskej akcie, môžeme prezentovať 
výrobky našich zručných žiakov. V októbri a novem-
bri sme boli na súťaži v tvorivosti detí „Svetlušky“ 
v Považskej Bystrici, navštívili sme Sanctuárium na 
Budkove, Múzeum púchovskej kultúry, besedovali 
sme so spisovateľom povestí Štefanom Gardoňom. 
Žiaci Domova sociálnych služieb v Nosiciach sa zú-
častnili na recitačnej súťaži Trenčiansky Omar. Pred 
Vianocami sme sa postarali o výzdobu jedného zo 
stromčekov pred Domom kultúry Púchov a záro-
veň sme navštívili filmové predstavenie. Čitateľské 
zručnosti si preverili žiaci druhého stupňa na janu-
árovom maratóne v čítaní. S  veľkým záujmom sa 
stretla aj návšteva dvoch mladých dievčat, ktoré 

nejaký čas strávili v Afrike a so svojimi zážitkami sa 
prišli podeliť s našimi žiakmi. 
  Pohyb na čerstvom vzduchuje je zdravý, ale žiaci 
sa radi hýbu aj vo vode, ktorá je pre nich určitou for-
mou terapie. Na prelome januára a februára sa konal 
plavecký výcvik, na ktorom sme s radosťou zistili, že 
aj žiaci s hendikepom môžu byť v niečom výnimoč-
ní. O pohyb nebola núdza ani na tradičnom fašian-
govom karnevale, na ktorom žiaci popustili uzdu 
kreativite a predstavili sa vo fantastických maskách. 

Práve karnevalom sa ukončilo pracovné nasadenie 
a po ňom už sa všetci tešili na jarné prázdniny. 
  Oddýchnutí po prázdninovom leňošení sa žiaci 
pustili do ďalšej práce. Hviezdoslavov Kubín, Byt-
čiansky slávik, Otvorené srdcia v Považskej Bystrici 
a Veľkonočný jarmok v Púchove, to je len zopár 
akcií, na ktorých sme sa zúčastnili. Prišla jar, veľko-
nočné voľno, posledný štvrťrok školského roka... a 
s ním ešte veľa práce, akcií a učenia.

PaedDr. E. Bieliková, Spojená škola Púchov

aj civilistov s antifašistickým zmýšľa-
ním. Po exhumácii 43 z nich identi-
fikovali. Pôvod a mená 26 obetí sa 
nepodarilo zistiť.           

Zdroj: www.tsk.sk
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Odborníci už dávno vyvrátili mýtus, 
že kliešť na vás môže spadnúť zo 
stromu, lezie vždy od zeme smerom 
hore a striehne na koncoch listov, na 
steblách tráv alebo na vetvičkách prí-
zemných kríkov. Najviac sa im páči v 
dubovo-hrabových lesoch do nad-
morskej výšky šesťsto až osemsto me-
trov, no v posledných rokoch sa začali 
objavovať aj vyššie. Obľubujú lesné 
chodníky i okraje lesa a čistinky, preto-
že tam chodieva zver. 
  Pre človeka sú nebezpečné tým, že 
infikované prenášajú nepríjemné 
ochorenia, najmä lymskú boreliózu 
a kliešťovú encefalitídu. Našťastie, 
nie všetky kliešte sú nosičmi vírusu.  
K oblastiam s najväčším výskytom na-
kazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž 
Váhu. Práve v tejto oblasti býva dlho-
ročne najvyššia chorobnosť na klieš-
ťovú encefalitídu, hoci na Slovensku 
výskyt tohto ochorenia nie je vysoký. 
V posledných desiatich rokoch sa po-
hyboval od 57 do 174 osôb. 
Viete, že?
• Larvy kliešťa pripomínajú škvrnu 
sadze, nymfy sú veľké ako špendlíková 
hlavička alebo zrniečko maku.
• Po nacicaní krvou narastie samička 
do veľkosti hrachu.
• Dospelý kliešť môže mať rôznu farbu 
– červenkastú, tmavohnedú i čiernu
• Kliešte majú radšej mužov, fajčiarov 
a tých, ktorí si s mierou doprajú alko-
hol.
• Nemajú radi cesnakovú arómu, sú 
slepé, obete si vyhľadávajú podľa dy-
chu a podľa niektorých látok v pote.
• Ľudí so studenými nohami a rukami 
nenapadajú.
• Po šatách vám môžu loziť aj niekoľko 
hodín, ak im ,,nesadnete“, odpadnú a 
hľadajú si inú obeť.
• Najviac im vyhovuje vlhké teplé po-
časie do dvadsať stupňov, počas ho- 
rúcich suchých dní sa zahrabú do 
pôdy alebo zalezú pod listy.

Sezóna kliešťov začala. Púchovský okres podľa aktuálnych štatistík 
prenechal prvé miesta Bratislavskému, Banskobystrickému a Košickému kraju
Kliešťom sa v našich zemepisných šírkach darí, v posledných rokoch sa začali presúvať do nových lokalít 
– horských oblastí. Prebúdzajú sa v marci, naplno začnú útočiť v apríli a obete si hľadajú až do októbra. 

Chráňte sa!
Do prírody noste svetlejší odev s dlhý-
mi rukávmi, dlhé nohavice, vhodnú 
obuv, na nekryté miesta tela si nas-
triekajte repelent. Po návrate z výletu 
si prezrite dôkladne telo, najmä hla-
vu, krk, podpazušie, pupok, slabiny a 
nohy. Kliešte sa zvyknú dostať aj do 
vlasatej časti hlavy a za uši. Ak si nájde-
te prisatého kliešťa, ihneď ho odstráň-
te. Prezrite si a poriadne vytraste šaty, 
osprchujte sa.
Vytiahnite kliešťa správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pinze-
tou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku 
koži. Kliešťa vyťahujte pomaly kýva-
vým pohybom bez točenia. Miesto 
hneď dezinfikujte jódovou tinktúrou, 
prípadne silnejším alkoholom.
  Na kliešťa nekvapkajte olej, ani ho 
nepotierajte masťami. Chybou je i vy-
ťahovať ho krúžením pomocou navlh-
čeného tampónu. Takýmto spôsobom 
ostane vnútri fixačný orgán – chobô-
tik. Podobá sa skobe so zúbkami a 
spolu s klepietkami vytvára kanálik, 
ktorým kliešť cicia krv.
Lymská borelióza – príznaky
• Červenkastá škvrna okolo miesta 
uštipnutia, má tvar kruhu s bielym 
stredom.
• Únava, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, 
horúčka, niekedy suchý kašeľ, či obr-
na lícneho nervu.
  Lymská borelióza sa lieči antibio-
tikami, neliečená môže spôsobiť 
dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné 
ťažkosti, problémy so srdcom, kĺbmi 
i nervovým systémom.
  Proti lymskej borelióze neexistuje 
očkovacia látka, ani po prekonaní 
ochorenia si človek nedokáže vytvo-
riť imunitu a môže ochorieť znova.
Kliešťová encefalitída – príznaky
Ochorenie prebieha v dvoch vl-
nách, na začiatku pripomína virózu 
s bolesťami hlavy, zvýšenou teplo-
tou, tečením z nosa, pokašliavaním.  

Po troch až piatich dňoch príznaky 
ustupujú, no po týždni nastupuje 
druhá fáza s vysokými teplotami, 
bolesťami hlavy podobnými migré-
ne, stuhnutím šije. V najzávažnejších 
prípadoch môže choroba viesť až k 
ochrnutiu.
  Proti kliešťovej encefalitítde existuje 
očkovacia vakcína, ochráni organiz-
mus tri roky, po prvom preočkovaní 
až päť rokov. O vakcínu môžete požia-
dať svojho praktického lekára, hradí-
te si ju sami. Základné očkovanie po- 
zostáva z podania troch očkovacích 
látok, prvú dávku je najvhodnejšie 
aplikovať v zimných mesiacoch – v 
januári alebo vo februári. Druhá 
dávka sa podáva jeden až tri mesia-
ce po prvej, tretia sa podáva deväť 
až dvanásť mesiacov po druhej. 

Koľkí sa nakazili
Vlani ochorelo na kliešťovú encefa-
litídu 174 osôb. Nezomrel ani jeden. 
Najvyšší počet ochorení zaznamenal 
Banskobystrický kraj – 60, najnižší  
Bratislavský kraj – dva prípady.
V roku 2016 sa lymskou boreliózou 
nakazilo 1 105 osôb, úmrtie nebolo 
evidované. Najvyšší počet ochorení 
bol zaznamenaný v Žilinskom kraji – 
304, najnižší v Bratislavskom – 24. 
  V roku 2017 (k 12. 4.) neboli do Epide-
miologického informačného systému 
prenosných ochorení hlásené ochore-
nia na kliešťovú encefalitídu. Naopak, 
ochorenia na lymskú boreliózu sú na 
celom Slovensku pomerne početné 
už v prvom štvrťroku 2017. Najviac 
prípadov je doposiaľ evidovaných   
v okolí Zvolena, Nových Zámkov, Hlo-
hovca, Čadce, Sniny, Bardejova a So-
braniec. Púchovský okres je zatiaľ bez 
výskytu.                              Zroj: RÚVZ SR

 

Výskyt lymskej boreliózy podľa okresov SR v roku 2017

Zdroj: EPIS

 

Najviac pozdĺž brehov Váhu,
ale „tlačia sa“ aj severnejšie 
Endemické oblasti (výskyt naka-
zených kliešťov) sú na Slovensku 
lokalizované predovšetkým pozdĺž 
brehov rieky Váh. V tejto oblasti sa 
zaznamenáva dlhoročne najvyššia 
chorobnosť na kliešťovú encefali-
tídu. Okrem okolia Váhu možno za 
endemické územie považovať aj 
juhozápadnú časť Slovenska (Trí-
beč, Vtáčnik, Nitrianska a Pohronská 
pahorkatina, oblasť Malých Karpát 
okresy Trenčín, Nové Zámky, Nitra a 
Levice). Výskyt infikovaných kliešťov 
sa však zaznamenáva už aj v oblas-
tiach, kde v minulosti neboli en-
demické, t. j. mení sa na Slovensku 
areál ich rozšírenia. Podľa tvrdenia 
parazitológov sa kliešte  zmenou 
klimatických podmienok dostávajú 
v posledných rokoch do vyššie po-
ložených oblastí Slovenska (napr. 
oblasť Žilinského kraja).

Kliešte sa  vyskytujú všade, kde sú 
vlhkejšie zmiešané lesy s hustým 
trávnatým porastom poskytujúcim 
úkryt pre hlodavce a tam, kde sú 
lúky a pastviny s kríkmi. Uchytia sa 
na spodnej strane listov kríkov a tráv, 
odkiaľ sa obtrú na človeka, u ktorého 
vyhľadávajú na prisatie miesta s jem-
nou kožou. Na obr. typická reakcia po 
prisatí infikovaného kliešťa lym. bore-
liózou - sčervenanie pokožky v prie- 
mere 1 - 2 cm okolo miesta vpichu, 
postihnuté miesto intenzívne svrbí.
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Inotaje Miloša Ráca
Púchovčania radi chodia za umením. O tom svedčí 
aj návštevnosť minulotýždňovej utorňajšej verni-
sáže, ktorá patrila k ďalším vydareným podujatiam 
púchovského Divadla.
Vernisáž s názvom Inotaje nazrela 
do sveta abstrakcie a pestrých fa-
rieb. Predstavila totiž autora Miloša 
Ráca z Považskej Bystrice, ktorý je 
maliarom a sochárom zároveň. Je 
čerstvým držiteľom prestížneho 
ocenenia Roma Spirit 2016, ktoré 
dostal za rozvoj rómskej kultúry. 
Hlavnou charakteristickou črtou 
umelcovej tvorby je abstrakcia a 
prevláda na všetkých vystavených 
maľbách. Na druhej strane jeho so-
chy znázorňujú konkrétne osoby a 
postavy, ktoré sú pre neho predo-
všetkým emotívnou výpoveďou. 
Sochy vytvára prevažne pomocou 
sochárskej hliny, ktorú povrchovo 
upravuje bronzovou patinou. Ako 
autor tvrdí, že jeho diela predsta-
vujú pocity a sú spontánnym za-
chytením momentu. Dôležitá je pre 
neho tiež farebnosť, hravosť a pes-
trosť.

 „Umenie sa nedá napodobňovať, 
človek to musí sám vedieť cítiť. Ľu-
dia to zistia a cítia, že to nie je ono, 
keď niekoho napodobňujem. Musí 
to byť autentické. Ja tvorím sám, 
z vlastnej hlavy a myšlienok,“ pre-
zrádza výtvarník o tom, ako vníma 
umenie.
Výstava je predajná a takmer všetky 
diela, okrem sochy Jána Kronera, sú 
prichystané pre nových majiteľov. 
Samotnú sochu J. Kronera plánuje 
autor venovať rodine Kronerovcov. 
Podobne venoval svoju sochu aj 
frontmanovi legendárnej slovenskej 
kapely Elán – Jožovi Rážovi. 
V galérii vestibulu divadla bude vý-
stava naďalej trvať aj po veľkonoč-
ných sviatkoch. Sprístupnená verej-
nosti je až do 8. mája.

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

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

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

Piatok 21.    20.00 h

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

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

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

Streda  26.    19.30 h

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

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

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

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

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

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

Sobota  29.    17.30 h

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

Sobota  29.     20.05 h

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

Sobota  29.     22.05 h

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

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

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

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

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

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

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

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

Sobota  8.    17.30 h

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

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

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

Streda 12.    19.30 h

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

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

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

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

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

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

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

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

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

Streda  19.    19.30 h 

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

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

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

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

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

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

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

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

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

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

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

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

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

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

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

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

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

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

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

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

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

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

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

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

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

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

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

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

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

Piatok 21.    20.00 h

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

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

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

Streda  26.    19.30 h

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

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

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

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

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

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

Sobota  29.    17.30 h

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

Sobota  29.     20.05 h

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

Sobota  29.     22.05 h

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

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

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

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

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

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

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

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

Sobota  8.    17.30 h

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

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

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

Streda 12.    19.30 h

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

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

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

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

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

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

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

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

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

Streda  19.    19.30 h 

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

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

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

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

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

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

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

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

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

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

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

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

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

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

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

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

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

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

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

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

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

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

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

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

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

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

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

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Otvorenie klientského centra
•  Policajná akcia aj na súde v Považskej Bystrici
•  Rozprávkové javisko
•  Razenie tunela Diel zahájené 
•  Krídla fantázie
•  Začalo sa obdobie jarných alergií
•  Rovesnícke vzdelávanie
•  Žijeme tu v cementovom prachu
•  Oplatí sa kupovať biopotraviny?
•  Futbal: Púchov bral doma všetky tri body
•  Volejbalisti do 19 rokov v Púchove
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

       

PROGRAM

KINO

apríl 2017 

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

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

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

Piatok 21.    20.00 h

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

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

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

Streda  26.    19.30 h

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

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

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

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

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

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

Sobota  29.    17.30 h

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

Sobota  29.     20.05 h

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

Sobota  29.     22.05 h

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

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

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

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

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

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

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

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

Sobota  8.    17.30 h

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

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

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

Streda 12.    19.30 h

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

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

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

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

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

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

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

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

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

Streda  19.    19.30 h 

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

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

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

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

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

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

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

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

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

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

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

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

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

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

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

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

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

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

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

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

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

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

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

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

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

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

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

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

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

Piatok 21.    20.00 h

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

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

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

Streda  26.    19.30 h

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

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

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

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

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

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

Sobota  29.    17.30 h

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

Sobota  29.     20.05 h

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

Sobota  29.     22.05 h

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

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

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

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

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

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

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

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

Sobota  8.    17.30 h

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

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

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

Streda 12.    19.30 h

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

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

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

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

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

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

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

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

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

Streda  19.    19.30 h 

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

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

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

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

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

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

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

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

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

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

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

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

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

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

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

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

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

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

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

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

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

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

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

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

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

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

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

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

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

Piatok 21.    17.30 h        Nedeľa  23.   17.30 h

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

Piatok 21.    20.00 h

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

Sobota 22.    15.30 h      17.30 h  - 3 D

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

Streda  26.    19.30 h

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

Piatok 28.    17.30 h         Nedeľa  30.   17.30 h

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

Piatok 28.   19.30 h         Nedeľa  30.   19.30 h

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

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

Sobota  29.    17.30 h

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

Sobota  29.     20.05 h

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

Sobota  29.     22.05 h

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

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

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

Sobota  1.   17.30 h 

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

Streda  5.    19.30 h 

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

Piatok  7.    17.30 h          Streda 12.    17.30 h

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

Piatok  7.   19.30 h          Nedeľa  9.  17.30 h

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

Sobota  8.    17.30 h

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

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

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

Streda 12.    19.30 h

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

Piatok   14.    17.30 h         Nedeľa  16.   17.30 h

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

Piatok   14.    20.00 h          Sobota  15.   17.30 h

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

Sobota  15.   15.30 h           Nedeľa  16.   15.30 h

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

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

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

Streda  19.    19.30 h 

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

Sobota 1.     pešia zóna     10.00 hod.

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

Piatok 7.     veľká sála    9.00 hod.

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

Utorok 11.     galéria vestibulu     16.00 hod.

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

Štvrtok 20.     veľká sála      18.00 hod. 

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

Piatok 21.      pred divadlom    15.00 hod.  

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

Nedeľa 23.    veľká sála     15.00 hod.  

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

Pondelok 24.     veľká sála     19.00 hod.  

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

Štvrtok 27.     veľká sála     15.00-18.00 hod.  

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

Piatok 28.  veľká sála  18.00 hod.   

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

Štvrtok  30.     pešia zóna     16:30 hod.   

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

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

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

Štvrtok 6.     veľká sála     17.30 hod.  

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

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

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

Utorok 11.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 13.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Utorok 18.     veľká sála     18.30 hod.

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

Štvrtok 20.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Utorok 25.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 27.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

 3. 6.  o 15:00  - XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV, info na osobitných plagátoch
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Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 18. 4.
Hríbová s mrveničkou
1. Maďarský guláš, knedľa
2. Kurací rezeň „Fit“, ryža, obloha 

Streda: 19. 4.
Šošovicová s kapustou a mäsom
1. Cigánske brav. rebierko, ryža/krokety
2. Roľnícke zemiaky s mäsom, uhorka

Štvrtok: 20. 4.
Škótska 
1. Čínska kuracia placka, zemiaková 
kaša, červená repa
2. Prírodný teľací rezeň, bulgur so 
zeleninou, červená repa 

Piatok: 21. 4.
Hŕstková
1. Francúzske kurča, ryža/americké 
zemiaky, kapustovo-mrkvový šalát
2. Štefanská hovädzia pečienka, slo-
venská ryža, kapustovo-mrkvový šalát 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Cuketový krém
Hlivovo-zeleninová s mrveničkou 
Boršč s kyslou smotanou
1. Domáca sekaná v slaninovom kabá-
tiku, zemiakový prívarok, chlieb 
2. Filet z jemne úd. pstruha, cestovin. 
šalát s gril. zeleninou a suš. rajčinami 
3. Kurací Gordon Bleu v trojobale,  
am. pečené zemiaky, domáca tatárska 
4. Živánska v alobale, kyslá uhorka 
5. Jarná morčacia roláda plnená mrk-
vičkou a špargľou, parená zelenina na 
masle, omáčka z modrého syra

6. Anglický rozbif, opekané baby 
zemiaky, bylinkový dressing
7. Kačacie stehno, červená kapusta, 
viedenský knedlík

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 18. 4.
Krémová brokolicová s krutónmi
Hovädzí vývar s pečeň. haluškami
1. Kurací rezeň v sezame, zemiaky 
s cibuľkou, zeleninová obloha 
2. Stroganov z hov. sviečkovice, halušky 
3. Špenát.-cesnak. fusilli s parmezánom 
4. Pizza La facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)

Streda: 19. 4.
Boršč, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kur. „Černohor“, zemiak. pyré, uhorka 
2. Bravčový závitok so šunkou na 
prírodno, dusená ryža, uhorkový šalát 
3. Cézar šalát, pečivo
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Štvrtok: 20. 4.
Hrachová polievka s klobásou, chlieb 
Zeleninový vývar s fridátovými 
rezancami 
1. Kuracia rolka plnená šunkou, syrom 
a sušenými paradajkami, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Jelení kotlíkový guláš, chlieb 
3. Vyprážaný pastiersky syr, varené 
zemiaky, zeleninové obloženie 
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľa, syr)

Piatok: 21. 4.
Držková polievka, chlieb 
Hovädzí vývar Risi-Bisi 

1. Morčacie soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža 
2. Hovädzie varené s kôprovou omáč-
kou, domáca knedľa
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 
4. Pizza Bolognese (pomodoro, bolon-
ská zmes, kukurica, syr) 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 18. 4.
Rascová polievka s vajíčkom
Slepačí vývar 
1. Kurací steak v nivovej omáčke, ½ 
ryža, ½ hranolky 
2. Americký bravčový steak, ½ ryža, 
½ hranolky                               
3. Parená brokolica s holandskou 
omáčkou, varené zemiaky
4. Vyprážaný šunkovo - syrový špíz, 
hranolky, tatárska
5. Miešaný zeleninový šalát s kuracím 
gyrosom  

Streda: 19. 4.
Polievka z veľkej bielej fazule s úde-
ným mäsom
Slepačí vývar
1. Grilovaná bravčová panenka 
v slaninkovom opasku, ½ ryža, ½ 
zemiakové dukáty
2. Terchovská bravčová pečeň, ½ ryža, 
½ hranolky
3. Zeleninové rizoto so syrom, obloha
4. Vyprážaný hermelín v zemiakovom 
cestíčku, varené zemiaky 
5. Miešaný zeleninový šalát s grilova-
nou bravčovou panenkou

Štvrtok: 20. 4.
Kôprová s var. vajíčkom a zemiakmi 

Slepačí vývar
1. Pečené kačacie prsia so šípkovou 
omáčkou, zemiaková kaša
2. Sviečková na smotane, knedľa                 
3. Bryndzové pirohy so slaninkou a 
pochúťkovou smotanou
4. Grilovaný hermelín s bylinkovým 
maslom, varené zemiaky 
5. Miešaný zeleninový šalát s letným 
kuracím špízom 

Piatok: 21. 4.
Domáca hríbiková polievka 
Slepačí vývar
1. Černohorský bravčový rezeň, 
varené zemiaky
2. Jelení kotlíkový guľáš, chlieb 
3. Domáce slivkové knedle s grankom 
a maslom
4. Vyprážaný syr, hranolky, tatárska
5. Miešaný zeleninový šalát s grilova-
ným kuracím steakom

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 18. 4.
Hubová s mrveničkou 
1. Morčací steak na fazuľových 
luskoch, dusená ryža, zel. obloha 
2. Hovädzí guláš, varená knedľa
3. Šopský šalát 
Dezert: Perník

Streda: 19. 4.
Mrkvový krém 
1. Kur. plnené stehno, ryža, kompót
2. Brav. mletý steak, zemiaky, obloha 
3. Palacinky s nutellou a šľahačkou 
Dezert: Kávové rezy 

Štvrtok: 20. 4.
Šošovicová na kyslo 
1. Kuracie prsia na bylinkách, americké 

zemiaky, zeleninová obloha  
2. Hov. tokáň, cestovinová ryža, 
kyslá uhorka 
3. Špenátové lasagne 
Dezert: Kocka krémová maková 

Piatok: 21. 4.
Denné menu nevaria - súkr. akcia. 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 18. 4.
Zeleninová s cestovinou
1. Kuracie zapekané so sušenou 
paradajkou a mozzarellou, ryža
2. Vyprážaný údený oštiepok, hranol-
ky, tatárska omáčka 
3. Cestoviny s kuracím mäsom a 
medvedím cesnakom 

Streda: 19. 4.
Slepačia s cestovinovým hráškom 
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vé pyré, cviklový šalát 
2. Znojemská hovädzia pečienka, ryža 
3. Parené buchty s čučoriedkovým 
džemom a tvarohom 

Štvrtok: 20. 4.
Hrachová s párkom, rožok
1. Kurací černohor, hranolky, tatárska 
omáčka
2. Pečený bôčik, kapusta, knedľa
3. Dusený listový špenát, 2 ks volské 
oko, varené zemiaky 

Piatok: 21.4. 
Brokolicová krémová
1. Grilovaný losos, zemiaky s medve-
dím cesnakom 
2. Kuracie so šunkou a špargľou, 
dusená ryža 
3. Kuskus s grilovanou zeleninou 

Deň Zeme v parku

Podujatie sa koná v spolupráci s Mestom Púchov v  rámci projektu Ekologicky v odpad. hospodárstve.

Čo Vás čaká: 
• kultúrny program • športové aktivity • tvorivé diel-
ničky pod lipami • ekokvíz v kaviarničke Podivný 
barón • astronomické pozorovania •  fotoprehliadka  
„Dívam sa očami, ukazujem prstom“ • výstava det-
ských prác „Strom na dvorčeku našej škôlky“ • stret-
nutia s veselými ľuďmi • odmeny

Kedy: 20. 4. (štvrtok)
od 15.30 - 18.00, Europark Púchov
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Adresa:
Dohòany 424

(budova pri futbalovom ihrisku)
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20. 4.  Deň Zeme v parku, 15:30 hod.
Čo vás čaká? Kultúrny program, športové aktivity, tvorivé dielničky pod 
lipami, ekokvíz v kaviarničke Podivný barón, astronomické pozorovania, 
fotoprehliadka „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, odmeny...

21. 4.  Posedenie pri živej hudbe - kvôli chorobe zrušené!
22. 4.  Deň Zeme - čistenie okolia rieky Váh, 10.00 h
Poďme spoločne upratať neporiadok a čierne skládky v našom okolí! 
Zraz bude pri mestskom parku v Púchove, kde dostanete potrebné 
veci na zber. Rozdelíme sa na dve skupiny - jedna pôjde od privádzača 
smerom k parku, druhá od Šport centra smerom k parku. Po zbere vás 
pozývame na guláš a hudbu v priestoroch kaviarne Podivný barón. 
23. 4.  Filmovo: Premietanie filmu, 18:00 hod. 
Premietanie klasických diel svetovej kinematografie so sprievodným 
lektorským úvodom.

25. 4.  Kreatívny workshop: Maľovanie tašiek, 17:30 hod. 
Pri príležitosti Dňa Zeme si spolu vyzdobíme plátenú tašku farbami, šab-
lónami a razítkami, aby sme boli inšpirovaní brávať zo sebou na nákupy 
vlastné dielo a vyhli sa tak plastovým taškám.

29. 4.  Na ceste: Národné parky v USA,18:00 hod. 
V Amerike sa nachádza 58 chránených území klasifikovaných ako národ-
né parky. My vás v rámci cestovateľského večera zavedieme na západné 
pobrežie do parkov ako Yellowstone alebo Zion.

Do práce na bicykli sa zaregistrovalo aj mesto Púchov

Tak, ako po minulé ročníky, aj v tom-
to roku reflektuje púchovská radnica 
na celonárodnú športovú kampaň 
„Do práce na bicykli“ a aktívne sa jej 
zúčastní.
V máji minulého roku odhodlane šlia- 
palo do pedálov na bicykli za mesto 
Púchov spolu 37 tímov so 127 jed-
notlivcami. V  kategórii „Samosprávy 
s najvyšším počtom najazdených 
kilometrov“ si domáci cyklisti vyjaz-
dili 10. najvyššiu priečku so 16  960 
km. Ešte lepšie umiestnenie získali 
Púchovčania v  kategórii „Samosprá-
vy s najvyšším počtom absolvova-
ných jázd na bicykli“, v ktorej dosiahli 
celkovo 8. miesto so 4159 jazdami.  
V priemere najazdených kilometrov 

na jedného obyvateľa mesta obsadil 
Púchov celkovo 6. priečku spomedzi 
60 prihlásených samospráv na Slo-
vensku. V  kategórii „Percento prihlá-
sených súťažiacich z celkového počtu 
obyvateľov mesta“ sa Púchovčania 
umiestnili na siedmom najlepšom 
stupni. Najviac kilometrov spomedzi 
púchovských tímov najazdil štvor-
členný MTC TEAM s 1 300 km v zložení 
Vlado Kováčik, Vladimír Mušák, Lubo 
Gašparek a  František Pišoja. Najú-
spešnejším púchovským jazdcom sa 
stal Ján Šlapka s najazdenými 693 km 
z tímu Cyklofit, ktorého trasa do práce 
a domov merala spolu 66 km.
Registrovať sa môžete do 5. mája na
www.dopracenabicykli.eu.               -r-
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Na púchovských vodách klesli úlovky kaprov 
a pstruhov potočných, „dúhakov“ bolo viac 

Členská schôdza Miestnej organizácie SRZ Púchov, 9. apríla 2017

Na pstruhových a kaprových revíroch Miestnej or-
ganizácie (MO) Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) 
Púchov a zväzových vodách v správe MO SRZ Púchov 
ulovili v minulom roku rybári celkom 15.372 kusov 
rýb o celkovej hmotnosti 20.380,34 kilogramu. Počet 
úlovkov v porovnaní s rokom 2015 stúpol o 1528 ku-
sov, hmotnosť ulovených rýb však bola medziročne 
vyššia iba o asi 80 kusov. Vyplýva to zo správy hlav-
ného hospodára MO SRZ Púchov Rastislava Šajdáka, 
ktorú predniesol na Výročnej členskej schôdzi pú-
chovských rybárov v nedeľu 9. apríla v aule Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka. Z celkového počtu ulovených rýb ulovili ry-
bári z iných rybárskych organizácií 3157 kusov rýb o 
celkovej hmotnosti 3495 kilogramov.   

Medziročne došlo k poklesu úlovkov kapra. Kým v 
roku 2015 sa na kaprových revíroch MO SRZ Púchov 
ulovilo 5610 kaprov o celkovej hmotnosti 13.742 ki-
logramov, v minulom roku to bolo iba 54349 kaprov 

o celkovej hmotnosti 12.223 kilogramov. Z ostatných 
„ušľachtilých“ rýb chytili rybári 413 šťúk (969 kilogra-
mov), 316 zubáčov (742 kilogramov) a 20 sumcov 
(127 kilogramov).

Na pstruhových revíroch púchovskej miestnej ry-
bárskej organizácie došlo tiež k poklesu úlovkov 
pstruha potočného. Kým v roku 2015 sa na pstruho-
vých potokoch ulovilo 1467 pstruhov potočných o 
celkovej hmotnosti 387 kilogramov, v minulom roku 
chytili pstruhári už iba 1185 kusov pstruha potočné-
ho o celkovej hmotnosti 333 kilogramov.

Naopak, v prípade pstruha dúhového došlo na 
púchovských pstruhových revíroch k viac ako dvoj-
násobnému nárastu množstva úlovkov. Kým v roku 
2015 ulovili púchovskí rybári 752 kusov pstruha 
dúhového o celkovej hmotnosti 378 kilogramov, v 
minulom roku to bolo 1459 kusov pstruha dúhového 
o celkovej hmotnosti 603 kilogramov.  

                          (pok)

Na zarybnenie kaprových revírov Miestnej orga-
nizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) 
Púchov sa v minulom roku v pláne zarybnenia po-
čítalo s celkovou sumou z vlastných prostriedkov 
organizácie vo výške 37.685 eur. V skutočnosti 
bola suma o niečo vyššia – 39.605 eur. Do kapro-
vých vôd išli v minulom roku ryby za 57.141 eur 
aj vďaka príspevku Rady Slovenského rybárskeho 
zväzu v Žiline, ktorá púchovskej organizácii po-
skytla násady v celkovej sume 17.098 eur. 

Na zarybnenie pstruhových revírov púchovskej 
organizácie sa v minulom roku počítalo z vlast-
ných prostriedkov so sumou 11.554 eur, v skutoč-
nosti sa zarybnilo za 11.862 eur. Ďalšie násady v 
celkovej hodnote 1320 eur išlo do pstruhových 
revírov z násady z vlastného odchovu. Celkovo 
tak do pstruhových revírov MO SRZ Púchov puto-
vala v roku 2016 násada za 13.182 eur. 

Celkovo sa v minulom roku v pláne zarybne-
nia pstruhových a kaprových revírov počítalo s 
celkovou investíciou 49.239 eur. V skutočnosti 
púchovská organizácia investovala z vlastných 
prostriedkov do zarybnenia 51.468 eur. Spolu s 
príspevkom od Rady SRZ a vlastným odchovom 
zarybnili v minulom roku revíry MO SRZ Púchov 
rybami za 70.323 eur.        (pok) 

Do púchovských revírov 
vysadili v minulom roku 
ryby za vyše 70.000 eur

Predsedníctvo Členskej schôdze MO SRZ Púchov. Na snímke zľava Rastislav Šajdák - hlavný hospodár, Roman 
Rovný, Jozef Kalus - predseda MO SRZ Púchov a Pavol Kadlec.          FOTO: Milan Podmaník 

Púchovskí rybári bilancovali jubilejný rybársky rok
Prevažná väčšinu úloh, ktorými zaviazala minulo-

ročná Členská schôdza výbor Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) v Púchove, 
bola splnená. Vyplýva to z rokovania Členskej schô- 
dze považskobystrických rybárov, ktorá sa konala v 
aule Fakulty priemyselných technológií v Kolónke v 
Púchove. 

Popri najdôležitejších úlohách miestnej organizá-
cie, ktorými sú hospodárenie na revíroch, ich ochrana 
a zveľaďovanie a hospodárenie s majetkom organi-
zácie, bola jednou z najdôležitejších udalostí minulé-
ho rybárskeho roka oslava 80. výročia vzniku MO SRZ 
Púchov. Vedeniu púchovskej organizácie sa podarilo 
zabezpečiť dôstojnú oslavu aj za prítomnosti prezi-
denta SRZ, primátora mesta a predsedov mestských 
a miestnych rybárskych organizácií v samosprávnom 
kraji.  Okrúhle výročie bude púchovský rybárom pri-
pomínať publikácia, ktorú dostal zdarma každý člen 
organizácie pri preberaní dokladov na túto sezónu. 

Výbor MO SRZ Púchov zasadal v minulom  roku 
celkom 16-krát, prijal 64 uznesení. Výbor venoval po-
zornosť najmä plneniu uznesení Členskej schôdze, 
hospodárskej činnosti – najmä zarybňovaniu revírov, 
príprave a vydávaniu povolení na rybolov, príprave 
a školeniu nových členov, inventarizácii majetku, prí-
prave rybárskych pretekov, prevádzkovaniu chaty na 
VN Ihrište a ďalším činnostiam, ktoré súvisia s hospo-
dárskou činnosťou organizácie. 

Potešiteľné je, že v minulom roku sa znížil po-
čet kormoránov na púchovských revíroch. Bolo to 
spôsobené pravdepodobne aj intenzívnym plaše-
ním tohto predátora, ktorý spôsoboval na revíroch 
obrovské škody. Čiastkový úspech v utlmení škôd 
spôsobených kormoránom zatieňujú škody, ktoré 
na revíroch nielen púchovskej, ale všetkých organi-
zácii, spôsobujú vydry. Tento predátor, ktorý dokáže 
za krátku chvíľu úplne vykynožiť pstruhový potok, je 
však chráneným druhom živočícha a na rozdiel od 
kormorána nie je žiadna výnimka na jeho odstrel. 

Jednou z úloh, ktoré trvajú, je vytvoriť pracovnú 
skupinu, ktorá má zdokumentovať výskyt vydry na 
revíroch MO SRZ Púchov a vyhodnotiť množstvo 
úlovkov na pstruhových potokoch za posledné dve 
desaťročia. 

Púchovská organizácia v minulom roku zorgani-

zovala tradičné preteky pre svojich členov – deti i 
dospelých. Mimoriadne dobre sa MO SRZ Púchov 
(podľa vyjadrení účastníkov) zhostia usporiadania 
Pretekov trojčlenných družstiev funkcionárov orga-
nizácií z Trenčianskeho kraja. Čerešničkou na orga-
nizačnom úspechu bolo celkové víťazstvo Púchov-
čanov v kategórii družstiev a triumf Rasťa Šajdáka 
medzi jednotlivcami. 

 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
v Púchove mala v roku 2016 celkom 1032 členov, 31 
mládežníkov od 15 do 18 rokov, 22 žien, 160 dôchod-
cov a 42 zdravotne postihnutých členov. Členskú zá-
kladňu tvorilo aj 96 detí, z nich sedem bolo dievčat. 
Najviac členov – 649 bolo z Púchova, v Lednických 
Rovniach evidovali 169 členov, v Beluši a Pružine 171 
členov a v Dolných Kočkovciach 43 členov. 

Celkovo tvorilo v minulom roku členskú základňu 
MO SRZ Púchov 1128 členov, 78 z nich si zaplatilo 
len udržiavaciu známku a 30 požiadalo o prerušenie 

členstva.   
V minulom roku a do dátumu konania Členskej 

schôdze (9. apríla 2017) navždy opustilo rady pú-
chovských rybárov šesť členov – Karol Ivaniš (68 ro-
kov), Silvester Malo (42 rokov), Jozef Szabo ml. (53 
rokov), Rudolf Polacký (81 rokov), Stanislav Milko (75 
rokov) a Matej Hošman (20 rokov). Účastníci Členskej 
schôdze si ich pamiatku uctili minútou ticha.    (pok) 
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celkom 155 individuálnych výsledkov 
a z toho bolo vytvorených 106 nových 
osobných rekordov, čo predstavuje 
priemerný výkon na úrovni 106,7 %. 
Zlaté medaily a tým pádom víťazmi 
v daných disciplínach sa stali: 3-krát 
Lea Kmošenová, 2-krát Mário Hanták 
a Samuel Jancík a individuálne Vanda 
Valachová, Nina Hlúbiková, Elizabeth 
Marmanová, Martin Matušík a Karin 
Šmigurová.

Tréneri Kamila Sobolčíková, Dana 
Strelčíková, Peter Ruman a Peter Bílik 
boli s touto medailovou žatvou, ale 
aj so zaplávanými „osobákmi“ veľmi 
milo prekvapení. Naša výprava mala 
28 pretekárov a každý jeden si spravil 
nejaký osobný rekord, pričom sme 
získali 12-krát zlato a titul Majster zá-
padoslovenskej oblasti, 22-krát strie-
bornú a 17-krát bronzovú medailu. 
Naši pretekári absolvovali v sobotu 

Z majstrovstiev kraja v plávaní si priniesli 51 medailí!

nedovolili výraznejšie zdramatizo-
vať zápas a zviťazili 2:0. Postup do 
finále bol po minuloročnom  pia-
tom mieste a neúčasti vo finálovej 
skupine neuveriteľný úspech. Ruky 
zväzujúci bol práve fakt, že nám 
budú súperom žiaci zo ZŠ Karpatská 
Svidník, ktorí až na minuloročné za-
váhanie práve proti nášmu družstvu 
v kategórii mladších žiakov na Maj-
strovstvách Slovenska základných 
škôl, už roky absolútne dominujú či 
už v klubovom, ale aj  školskom mlá-
dežníckom volejbale. Zápas začal z 
našej strany zbytočne nervózne a 
ustráchane a po pár úvodných chy-
bách na útoku, prihrávke a podaní 
nám súper bodovo odskočil a naši 
chlapci sa dostali do role štatistov. 
V závere prvého setu po zistení, 
že nie je čo stratiť ožili, pridali pár 
bodov, na zvrat setu to však nesta-
čilo a set prehrali 25:8, výsledkom, 
aký sú zvyknutí uštedrovať naopak 
súperom. V druhom sete bol obraz 
hry diametrálne odlišný a môžem 
povedať, že bol hodný finálového 
zápasu. Naši chlapci si „spomenuli“, 
že vedia hrať volejbal a začali sa pre-
sadzovať hlavne na útoku a podaní. 
Súper zrazu stratil istotu, pretože 
po hladkom prvom sete očakával, 
že víťazstvo príde samé, dial sa však 
presný opak. Po veľmi peknom vý-
kone sme vyhrali druhý set 25:18 a 
prehra chlapcov zo Svidníka zasko-
čila, keďže na ňu neboli zvyknutí. V 
rozhodujúcom treťom sete sa hral 

Družstvá boli rozdelené podľa žrebu 
do dvoch skupín po štyroch. Prvý 
deň sa odohrali zápasy v skupine, 
kde k nám boli pridelené družstvá 
zo základných škôl z Poltára, minu-
loročného vicemajstra Strážskeho a 
Malaciek. Hneď v prvom zápase sme 
sa stretli z družstvom zo ZŠ Mierová 
Strážske, ktorému sme oplatili mi-
nuloročnú prehru z Majstrovstiev 
Slovenska, ktoré sa konali v Trnave, 
kde práve ich družstvo skončilo na 
druhom mieste. Opierali sme sa tra-
dične o veľmi dobré podanie, ktoré 
súperovi robilo značné problémy a 
neumožnilo rozohrať. Po tomto ví-
ťazstve 2:0 nám výrazne odľahlo a 
zvyšné dva zápasy sme zvíťazili bez 
problémov, keďže sa chlapci dostali 
do hernej pohody. Po základnej čas-
ti sme skončili na prvej priečke vo 
svojej skupine a postúpili do semi-
finále, kde sa podľa systému prvý zo 
skupiny A stretol s druhým zo sku-
piny B a druhý zo skupiny A stretol  
s prvým zo skupiny B. 
  Na druhý deň sa teda odohrali se-
mifinálové zápasy v ktorých nám 
boli súperom žiaci zo ZŠ z Komár-
na, ktorých poznáme aj z klubovej 
súťaže.  Zápas nebol určite ľahký, 
pretože napriek tomu, že sme boli 
favoritom, žiaci z Komárna podali 
naozaj obetavý výkon a ako sa v ta-
kýchto zápasoch stáva, vyhrať može 
ktokoľvek. Naši chlapci zo ZŠ Go-
razdova však boli v hernej pohode 
už od predošlého dňa, súperovi 

Žiaci ZŠ Gorazdova druhí na školských MS vo volejbale starších žiakov

Jancík a po jednej medaile Lukáš Ob-
šivan, Katarína Hlavačková,  Elizabeth 
Marmanová, Petronela Maráčková, 
Karin Šmigurová a Martina Vetešková.
Budeme sa aj v budúcnosti snažiť 
robiť dobré športové meno mestu 
Púchov, ako aj našim sponzorom, 
rodičom a klubu, k čomu nás takéto 
mimoriadne úspešné výsledky sa-
mozrejme zaväzujú.

Peter Bílik, tréner

Striebro získali Petronela Maráčková 
a Mário Hanták (obaja po 4-krát), Sa-
muel Jancík a Lea Kmošenová (obaja 
po 3-krát), 2-krát Martin Matušík a po 
jednej striebornej medaile sa ušlo aj 
Martine Veteškovej, Nine Hlúbikovej, 
Vande Valachovej, Alexandra Štefan-
covej, Karin Šmigurovej a Elizabeth 
Marmanovej.
Bronz získali: 5-krát Martin Matušík, 
4-krát Mário Hanták, 2-krát Samuel 

venska určite nie je hanba, avšak 
chlapci cítili šancu zvíťaziť a o to 
majú strieborné medaile trpkejšiu 
príchuť, napriek tomu, že je to fan-
tastický úspech. Tiež by som chcel 
poďakovať vedeniu našej ZŠ Goraz-
dova, ktoré nám vytvára podmienky 
v športových triedach, bez ktorých 
by sa nám to určite nepodarilo dosi-
ahnuť. Sme veľmi radi, že sme mohli 
úspešne reprezentovať našu ZŠ Go-
razdova rovnako ako i naše mesto, 
mesto Púchov.

   PaedDr. Ivan Štefko

opäť pekný volejbal, žiaľ, s nešťast-
nejším koncom pre nás. Na začiatku 
setu sme mali menej povestného 
športového štastia, keď súper bodo-
val naozaj neuveriteľnými zákrokmi 
v obrane a strany sa menili za stavu 
8:2 v jeho prospech. Napriek tomu 
sa chlapci nevzdávali a bojovali, čo 
im slúži ku cti. Esami a úspešnými 
útokmi pridali ešte niekoľko bodov, 
čo však nestačilo. Set prehrali 15:8 a 
celý finálový zápas 2:1. 
  Na začiatku by sme určite taký-
to výsledok brali, keďže skončiť za 
niekoľkonásobným Majstrom Slo-

V sobotu 8. apríla 2017 vycestovalo takmer tridsať púchovských plavcov na Majstrovstvá Západoslovenskej 
oblasti v plávaní žiakov (obdoba majstrovstiev stredoslovenského kraja) v Leviciach. Okrem toho, že mimo- 
riadne ťažké bolo už raňajšie vstávanie – vyrážali sme už ráno o piatej a cesta trvala cez dve hodiny, sme  
v konkurencii 159 plavcov zo štrnástich klubov vyplávali dovedna 51 medailových umiestnení. 

Plávanie: Medailová žatva Púchovčanov v Leviciach

Volejbal: Majstrovstvá Slovenska starších žiakov, Detva, 11. - 12. 4. 2017

V dňoch 11. - 12. apríla sa v Detve konali Majstrovstvá Slovenska vo volejbale starších žiakov základných škôl, 
kde naše mesto Púchov reprezentovali chlapci zo Základnej školy Gorazdova. Súpermi im boli žiaci zo ZŠ Dr. 
J. Dérera Malacky, ZŠ A. Radlinského Kúty, ZŠ s VJM Komárno, ZŠ Martinská Žilina, ZŠ Slobody Poltár, ZŠ Mie-
rová Strážske a ZŠ Karpatská Svidník. 
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rovnané a dramatické zápasy. Aj v 
skupine o 5. až 8. miesto je stále o 
čo hrať, prvých šesť družstiev totiž 
postupuje priamo na svetový šam-
pionát 2017 v Bahraine. 
Slovenská reprezentácia pod vede-
ním trénera Petra Kalného nastúpi
na svoj prvý zápas v skupine v so-
botu 22. 4. o 17.30 proti favoritovi 
skupiny - Francúzsku.
Naši chlapci absolvovali náročnú 
prípravu a veríme, že s výdatnou 
podporou domáceho publika si 
vybojujú postup zo skupiny. Uspo-
riadateľom šampionátu je spoločne 
Slovenská volejbalová federácia 
spolu s Maďarskou federáciou,  
s ktorou už minulý rok poriadala 
Majstrovstvá Európy junioriek v Nit-
re a v Györi, pričom finálové zápasy 

 Od 22. do 27. apríla sa v STC Aréne v 
Púchove odohrá 2. základná skupi-
na majstrovstiev, kde sa systémom 
každý s každým stretnú reprezen-
tácie Francúzska, Turecka, Fínska, 
Rumunska, Českej republiky a Slo-
venska. V prvej základnej skupine 
sa v maďarskom Györi stretnú tímy 
Talianska, Ruska, Polska, Bieloruska,
Bulharska a Maďarska. Do semifiná-
le postúpia najlepšie dve družstvá 
zo základných skupín, družstvá 
umiestnené na treťom a štvrtom 
mieste sa stretnú v skupine o ko-
nečné 5. - 8. miesto, družstvá na po-
sledných dvoch miestach na šam- 
pionáte končia.
Konkurencia v európskom volejba-
le je veľká, všetky družstvá mujú 
kvalitných hráčov a čakajú sa vy-

Európsky volejbal opäť v Púchove!

Pondelok 24. 4.
15:00 Francúzsko - Rumunsko
17:30 SLOVENSKO - Česko
20:00 Fínsko - Turecko
Utorok 25. 4. - voľný deň
Streda 26. 4. 
15:00 Česko - Francúzsko
17:30 Fínsko - SLOVENSKO
20:00 Turecko - Rumunsko
Štvrtok 27. 4.
15:00 Francúzsko - Fínsko
17:30 Rumunsko - Česko         
20:00 SLOVENSKO - Turecko

-msu- 

sa odohrali v Nitre. Tentokrát sa 
finálové stretnutia uskutočnia v 
Györi. 

Program 2. základnej skupiny - 
Púchov / STC Aréna:
Sobota 22. 4. 
15:00 Česko - Turecko
17:30 SLOVENSKO - Francúzsko    
20:00 Fínsko - Rumunsko
Nedeľa 23. 4. 
15:00 Turecko - Francúzsko
17:30 Rumunsko - SLOVENSKO    
20:00 Česko - Fínsko

Volejbal: Majstrovstvá Európy 2017 vo volejbale mužov do 19 rokov

Po dvoch rokoch, kedy sa v januári 2015 konala v Pú-
chove kvalifikácia kadetov aj kadetiek na európsky 
šampionát, si fanúšikovia volejbalu môžu znova vy-
chutnať medzinárodné volejbalové súboje, tentokrát 
priamo Majstrovstvá Európy 2017 vo volejbale mu-
žov do 19 rokov. 

Reprezentacia SR do 19 rokov.
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Na Žitnom ostrove vydolovali Púchovčania bod
D. Streda B – MŠK Púchov 0:0
Rezerva fortunaligovej Dunajskej 

Stredy mala takmer počas celého zá-
pasu územnú prevahu, narážala však 
na pozornú a organizovanú obranu 
Púchovčanov. Domáci sa na vlastnej 
koži presvedčili, že prekonať najlepšiu 
treťoligovú obranu nie je jednoduché. 
Púchovčania sa pokúšali vyrážať do 
rýchlych protiútokov, no v koncovke 
veľa vody v prvom polčase nenamútili. 
Domáci si v úvodnej štyridsaťpäťmi- 
nútovke vypracovali niekoľko šancí, no 
buď dobre zasiahla obrana MŠK, ale-
bo sa vyznamenal spoľahlivý Letko v 
bránke hostí. Po prestávke pokračoval 
scenár z prvého polčasu – domáci mali 
jalový tlak, Púchovčania ich do vylože-
ných šancí nepúšťali. Naopak, mohli sa 
ujať vedenia, keď Gambošovu strelu z 
diaľky domáci brankár zneškodnil.   

Rozhodovala Matulová, ŽK: Sabler 
– Riška, 220 divákov. 

Dunajská Streda B: Száraz – Loem-
bet (82. Sandal), Szépe, Kontár, Kosorin 
(82. Hubert), Michalík, Németh, Černák 
(65. Iván), Sabler, Štepanovský, Brašeň. 
Tréner B. Fodrek. 

MŠK Púchov: Letko – Riška, Buček, 
Kopiš, Kingsley (66. Svorada), Mynář, 

Gamboš, Vanák, Pilát (89. Pastorek), Za-
vadzan. Brezničan. Tréner J. Vágner

Šurany – Led. Rovne 1:2 (0:0)
Sklári boli na trávniku mužstva zo 

spodnej časti tabuľky favoritom, no 
v prvom polčase nič nenasvedčovali 
tomu, že hrá druhý s pätnástym. Hostia 
síce mali územnú prevahu, boli technic-
kejší, no Šurany technické nedostatky 
nahrádzali bojovnosťou. Po obrátke sa 
konečne sklári dočkali a Lipták ich po-
slal v 51. minúte do vedenia - 0:1. Hos-
tia sa uspokojili, čo sa im vypomstilo. 
Už o osem minút neskôr sa strelecky 
presadil Dikácz a vyrovnal na 1:1. Sklári 
sa s deľbou bodov neuspokojili a desať 
minút pred koncom strhol víťazstvo na 
ich stranu druhým gólom Krištof - 1:2. 
Lednické Rovne si poistili druhú prieč-
ku v tabuľke. 

Góly: 59. Dikácz – 51. Lipták, 81. Kriš-
tof. R Kozolka, ŽK: Piskla – Krištof,  366 
divákov. 

Šurany: Košlab – Bencsík (87. Kacír), 
Piskla, Turan, Schroner, Hrebík, Gábriš 
(82. Vašek), Dudáš, Blaho, Kurej (54. An-
drášik), Dikácz. Tréner M. Pavlovič. 

Lednické Rovne: Bačík – Tomana (85. 
Ďurovec), Chmelík, Detko (78. Pokorný), 
Lipták, Riečičiar (70. Prekop), Púček, 

Hruška. Krištof, Híreš, Kopúň. Tréner M. 
Púček.

Beluša – Neded 2:1 (1:1)
Posledný Neded hrá v jarnej časti sú-

ťaže v dobrej forme a potrápil ďalšieho 
favorita. Hostia začali nebojácne a v 
18.minúte sa ujali vedenia gólom Am-
bassa. Belušania dlho nevedeli nájsť re-
cept na pozornú hru Nededu založenú 
na napádaní už na súperovej polovici. 
Až po polhodine hry prelomil preklia-
tie M. Gorelka, ktorý vsietil vyrovnáva-
júci gól. V druhom polčase dlho držali 
hostia Belušanov na dištanc. Tí si síce 
vypracovali niekoľko šancí, no nedoká-
zali ich strelecky zužitkovať. Až dvanásť 
minút pred koncom vykúpil Belušanov 
druhým gólom Mujkoš a domáci si pri-
písali očakávané tri body. 

Góly: 30. M. Gorelka, 78. Mujkoš – 18. 
Ambassa. R Bezák, ŽK: Kršák – Kukučka, 
Nikolič, 100 divákov. 

Zostava Beluše: Ciesar – Kršák, Pavol 
Vavrík (63. Škulec), Mujkoš, Jurga (75. F. 
Vavrík), Hrenák, Novisedlák, L. Zapoto-
ka (88. Kucharík), M. Gorelka, J. Martin-
ka, P. Mišutka. Tréner M. Bednár. 

Zostava Nededu: Nemček – A. Barta-
los, Ambruš (67. Bakši), Kukučka, Bakuš, 
Pavlovčík, Dlhý, Ambassa, Královič, Gu-
emache, Rožník (70. Nikolič). Tréner T. 
Bartoš. 

Ostatné výsledky: FC Horses Bánov-

ce – Horná Nitra 0:1 (0:1), Nové Zámky 
– Komárno 1:1 (1:0), Šaľa – Gabčíkovo 
0:1 (0:0), Veľký Meder – Galanta 1:3 
(1:0), ViOn B Vráble - Dubnica 0:0, To-
poľčany - V. Ludince 0:1 (0:0), Nemšová 
mala voľno.
1. Komárno 25 19 4 2 62:18 61
2. L. Rovne 25 16 5 4 50:26 53
3. Púchov 25 14 7 4 43:16 49
4. Beluša 25 13 5 7 34:28 44
5. Z. Moravce 25 11 6 8 37:29 39
6. Galanta 24 11 4 9 41:31 37
7. V. Ludince 25 10 7 8 35:36 37
8. D. Streda B. 25 9 8 8 31:26 35
9. Gabčíkovo 25 10 5 10 27:27 35
10. Topoľčany 25 11 2 12 32:35 35
11. Šaľa 25 8 7 10 28:29 31
12. FC Horses 25 9 4 12 29:43 31
13. Nemšová 24 9 3 12 30:38 30
14. Dubnica 24 7 6 11 27:34 27
15. Šurany 24 7 5 12 37:49 26
16. H. Nitra 24 7 4 13 25:42 25
17. Veľ. Meder 24 7 4 13 25:43 25
18. N. Zámky 24 6 5 13 32:38 23
19. Neded 25 3 3 19 23:60 12

Púchovčania sa v nedeľu na trávniku rezervy Dunajskej Stredy strelecky presadiť ne-
dokázali. Po minulotýždňovom víťazstve nad Nededom (na snímke), si brúsia zuby na 
plný bodový zásah už v sobotu v domácom stretnutí so Šaľou. 

26. kolo: MŠK Púchov – Duslo Šaľa 
(sobota 22. 4. o 16.00), Komárno – To-
poľčany, Prievidza/Handlová – Veľký 
Meder, Dubnica nad Váhom – FC Hor-
ses, Gabčíkovo – Šurany, Beluša – Du-
najská Streda B, Veľké Ludince – Neded, 
Nemšová – Zlaté Moravce B, Galanta 
– Nové Zámky, L. Rovne majú voľno

Pobežal Jakub, Šmigura Patrik, Virga 
Maximilián, Bubela Július.
Chlapcom ďakujeme a držíme palce 
na majstrovstvách SR.

-r-

Školu a  mesto Púchov reprezen-
tovali hráči: Andrisik Patrik, Kašlík 
Matej, Urban Ján, Putala Marek, 
Fongus Matej, Haluška Pavol, Krajč 
Samuel, Moravanský Maximilián, 

Florbalisti ZŠ Komenského prví v kraji
Žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského získali na Kraj-
skom kole vo florbale žiakov základných škôl 1. mies-
to a postúpili na majstrovsvá Slovenskej republiky.
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 23. APRÍLA

6. liga muži

Lysá pod Makytou sa tešila z prvého jarného víťazstva

V šestnástke Dulova to v druhom polčase vyzeralo neraz ako na korze. Pochodovalo v nej niekedy až osem Dol-
nokočkovanov (v červených dresoch). Katastrofálna streľba domácich však spôsobila, že oslabeným Dulovčanom 
nedokázali streliť viac gólov.                   FOTO: Milan Podmaník

6. liga muži – 18. kolo o 16.00
Bolešov – Podmanín (Brn, Proč, Kováč), Košeca 

– Tuchyňa (R, R), Horná Poruba – Dolné Kočkovce 
(Pastorek, Uhrín, Juríček), Dulov – Udiča (Škrovánek, 
Vavrík), Ilava – Jasenica (Tomášek, Hriadel, Galba-
vý), Považská Bystrica – Lysá pod Makytou (o 10.00 
– Brundza, Zvak), Košecké Podhradie – Papradno (Fo-
lučka, Kapila)

7. liga muži – 18. kolo o 16.00
Lazy pod Makytou – Pruské (Mako, Rojko), Kolačín 

– Podvažie (O. Komorník, Kováčik), Dolná Breznica 
– Šebešťanová (Orálek, Sklenár), Dolná Mariková 
– Kvašov (Brundza, Meluch), Pružina – Dohňany (Ca-

baj, Petrušek), Sverepec – Praznov (Zigo, D. Janček), 
Visolaje majú voľno

8. liga muži – 14. kolo o 16.00
Kameničany – Hradčan Lednica (D. Komorník), Mi-

kušovce – Bolešob B (Mihálik), Vrchteplá – Bodiná 
(Zvak), Prejta – Fan Club Púchov (Lamžo), Červený 
Kameň – Horovce B (Koleno), Dynamo Orlové – Tŕstie 
(Bušovský)

6. liga dorast – 10. kolo o 13.15
Mikušovce – Plevník (o 10.30 – O. Komorník, To-

mášek), Udiča – Tuchyňa (v sobotu o 16.00 – Rojko, 
Mihálik), Sverepec – Dohňany (D. Janček, Zigo), Jase-
nica – Lysá pod Makytou (Galbavý, Bušovský), Dolné 

Kočkovce majú voľno
4. liga st. žiaci SEVER – 12. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Prečín (o 13.15 – Meluch), Plevník 

– Domaniža (Galbavý), Pružina – Udiča (Vavrík), Sve-
repec – Papradno (Hriadel), Jasenica má voľno

4. liga st. žiaci JUH – 12. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Horná Poruba (o 13.15 – Rojko), 

Košeca – Hradčan Lednica (Škrovánek), Ilava – Ladce 
(Pastorek), Borčice – Beluša (v Bolešove – Petrušek), 
Dohňany majú voľno

4. liga mladší žiaci – 12. kolo o 10.30
Dolné Kočkovce – Dubnica (Proč), Kolačín – Fan 

Club Púchov (Sklenár), Ilava má voľno

1. P. Bystrica 17 13 3 1 53:17 42
2. Podmanín 17 11 2 4 55:26 35
3. Košeca 17 10 5 2 50:23 35
4. K. Podhradie 17 9 4 4 30:23 31
5. D. Kočkovce 17 8 6 3 43:30 30
6. Tuchyňa 17 8 5 4 57:33 29
7. H. Poruba 17 7 2 8 46:31 23
8. Papradno 17 6 4 7 25:38 22
9. Bolešov 17 5 4 8 28:35 19
10. Jasenica 17 5 4 8 23:44 19
11. Udiča 17 5 3 9 29:36 18
12. Dulov 17 4 3 10 15:45 15
13. Lysá 17 2 2 13 22:48 8
14. Ilava 17 1 3 13 16:63 6

D. Kočkovce – Dulov 4:1 (2:0)
Hostia prišli iba desiati, Dolnokočkovania dokáza-

li oslabeného súpera v prvom polčase prekonať iba 
dvakrát gólmi Micháleka v 30. a Mišíka v 42. minúte. 
A to od dvadsiatej minúty hrali Dulovčania iba de-
via- ti po tom, ako sa zranil ich hráč. Hneď v úvode 
druhého polčasu rozhodca po druhej žltej karte vy-
lúčil hosťujúceho Pagáča a hostí zostalo na trávniku 
aj s brankárom osem... Domáci sa však prekonávali 
v zahadzovaní streleckých šancí, častokrát netriafali 
nielen bránku, ale ani ochranné oplotenie za ňou. Vr-
cholom streleckej nemohúcnosti bola strela z piatich 
metrov, ktorá preletela cez ochranné oplotenie za 
bránkou a uviazla na stĺpe osvetlenia (na snímke) v 
areáli ihriska. Oslabeného súpera potom domáci ešte 
dvakrát prekonali, Kučík po Frnkovej nezištnej pri-

hrávke zvýšil na 3:0 a štvrť hodinu pred koncom Mišík 
technickou strelou k žrdi na 4:0. Hostia sa na polovicu 
domácich dostávali len sporadicky, desať minút pred 
koncom však Bujnoch z priameho kopu nachytal do-
máceho brankára na hruškách – 4:1.   

Lysá - K. Podhradie 2:0 (0:0)
Lysá konečne bodovala naplno, navyše proti muž-

stvu, ktoré má v tejto sezóne výbornú fazónu. Hos-
tia však prišli bez viacerých opôr a Lysá to dokonale 
využila. Po bezgólovom prvom polčase mali najskôr 
stopercentnú šancu hostia, no nevyužili ju. Na dru-
hej strane sa v 68. minúte strelecky presadil M. Zlo-
cha – 1:0. Cenné víťazstvo, prvé v jarnej časti súťaže 
poistil desať minút pred koncom utešenou strelou A. 
Zlocha. Lysá sa tak po kontumačnej prehre Ilavy od-
pútala z poslednej priečky tabuľky. 

Udiča – Ilava 3:0 kontumačne
Hostia na stretnutie nepricestovali. 

Jasenica - Pov. Bystrica 0:4 (0:2)
Stretnutie začalo obojstranne opatrne, potom sa 

však naplno prejavili väčšie herné kvality lídra ta-
buľky, ktorý zaslúžene triumfoval. Skóre otvoril v 12. 
minúte hlavou Gáborík – 0:1. Na 0:2 zvýšil o sedem 
minút neskôr peknou strelou Bielik. Hostia si ešte v 

prvom polčase vypracovali niekoľko šancí, no strelec-
ky sa dokázali presadiť až po obrátke, keď Almásy v 
52. minúte zvýšil na 0:3. Zaslúžené víťazstvo Považ-
skej Bystrice spečatil pol hodinu pred koncom Gá-
borík – 0:4. 

Podmanín – Košeca 5:2 (3:2)
V šlágri kola, v ktorom sa stretol tretí Podmanín s 

druhou Košecou sa domáci ujali vedenia už po troch 
minútach gólom P. Gardiana – 1:0. Už o dve minúty 
vyrovnal hosťujúci M. Vicena – 1:1. V 22.minúte po-
slal Podmanín do vedenia R. Sovík a na 3:1 zvyšoval 
z pokutového kopu Sovík. Pružinec ešte do prestávky 
znížil na 3:2, druhý polčas už bol v réžii Podmanína. 
V 66.minúte zvýšil na 4:2 P. Gardian a štvrť hodinu 
pred koncom spečatil R. Sovík na 5:2. Podmanín tak 
preskočil svojho súpera v tabuľke.  

Tuchyňa - H. Poruba 1:0 (0:0)
Okresné derby malo priemernú úroveň, vo vyrov-

nanom stretnutí bolo šancí ako šafránu. O víťazstve 
domácich rozhodol štvrť hodinu pred koncom Ada-
movic – 1:0. 

Papradno – Bolešov 1:0 (0:0)
V zaujímavom stretnutí mali šance obe mužstvá. Je-

dinú využili v 70. minúte domáci J. Galko - 1:0. 
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7. liga muži

8. liga muži

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

I. liga starší žiaci - U15

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

18. kolo: MŠK Púchov – Spartak Myjava 4:1 (2:1), 
21. Divéky, 29. Belás, 47. Králik, 85. Mikoláš, Prievidza/
Handlová – Dunajská Streda 0:5, levice – Inter Brati-
slava 1:0, Petržalka – Slovan 0:2, Zl. Moravce – Karlova 
Ves 1:0, Trenčín – Senica 1:0, Trnava – Nitra 1:4
1. Senica 18 16 0 2 57:10 48
2. Slovan 18 14 3 1 71:9 45
3. Nitra 18 14 2 2 61:12 44
4. Trenčín 18 12 2 4 56:20 38
5. Kaarlova Ves 18 9 3 6 22:15 30
6. D. Streda 18 9 2 7 41:29 29
7. Trnava 18 9 1 8 31:26 28
8. Petržalka 18 6 5 7 15:29 23
9. Inter 18 5 4 9 11:16 19
10. MŠK Púchov 18 4 4 10 22:38 16
11. Levice 18 4 4 10 18:34 16
12. Zl. Moravce 18 4 1 13 13:53 13
13. Myjava 18 3 2 13 20:51 11
14. Horná Nitra 18 0 1 17 8:104 1

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19
23. kolo: MŠK Púchov – FK Nové Zámky 0:1 (0:1), 
Karlova Ves – Myjava 1:0, Inter Bratislava – Petržalka 
4:1, SDM Domino – Považská Bystrica 2:2, Skalica 
– L“evice 11:0, Dubnica – Gabčíkovo 1:1, Horná Nitra 
– Zl. Moravce 2:2, Komárno – Topoľčany 2:5
1. Myjava 23 18 3 2 92:18 57
2. Skalica 23 18 0 5 98:21 54
3. Inter 23 13 4 6 63:28 43
4. Karlova Ves 23 13 2 8 41:35 41
5. P. Bystrica 23 11 7 5 61:34 40
6. Loko. Trnava 22 10 3 9 49:41 33
7. Gabčíkovo 23 9 6 8 49:41 33
8. Malacky 22 9 6 7 35:38 33
9. Topoľčany 23 11 0 12 33:47 33
10. Zl. Moravce 23 9 5 9 39:43 32
11. Petržalka 23 10 2 11 37:54 32
12. MŠK Púchov 23 9 4 10 53:43 31
13. Horná Nitra 23 9 4 10 59:52 31
14. Dubnica 23 8 6 9 45:37 30
15. Komárno 23 6 4 13 54:76 22
16. N. Zámky 23 6 0 17 18:105 18
17. SDM Domino 23 4 4 15 28:54 16
18. Levice 23 2 2 19 15:102 8

23. kolo: MŠK Púchov – Nové Zámky 4:0 (0:0), 51. 
Mičúch, 53. Pavlovič, 68. Rak, 76. Ocelík, Karlova Ves 
– Myjava 4:3, Inter – Petržalka 14:0, Domino – P. Byst-
rica 0:0, Skalica – Levice 4:1, Dubnica – Gabčíkovo 3:2, 
H. Nitra – Z. Moravce 0:3, Komárno – Topoľčany 2:2
1. Myjava 23 18 3 2 86:18 57
2. Inter 23 18 2 3 85:24 56
3. Petržalka 23 16 3 4 59:38 51
4. Loko. Trnava 22 14 5 3 47:16 47
5. Gabčíkovo 23 15 1 7 62:26 46
6. Horná Nitra 23 13 3 7 58:48 42
7. SDM Domino 23 12 3 8 48:30 39
8. Zl. Moravce 23 12 3 8 35:34 39
9. Topoľčany 23 10 6 7 60:37 36
10. Karlova Ves 23 9 5 9 53:48 32
11. Dubnica 23 9 1 13 47:41 28
12. Malacky 22 5 6 11 27:50 21
13. Komárno 23 5 6 12 27:50 21
14. Skalica 23 4 8 11 25:39 20
15. P. Bystrica 23 6 2 15 28:52 20
16. MŠK Púchov 23 3 3 17 27:66 12
17. N. Zámky 23 3 2 18 21:90 11
18. Levice 23 2 2 19 17:105 8

17. kolo: Praznov – Lazy 1:0 (1:0), Dohňany – Svere-
pec 1:3 (1:2), Kozma, Visolaje – Pružina 3:1 (1:0), Kuja-
ník 2, R. Sviečka, Šebešťanová - D. Mariková 1:0 (1:0), 
Podvažie - D. Breznica 2:0 (0:0), Pruské – Kolačín 0:4 
(0:1), Kvašov mal voľno.
1. Kvašov 15 12 3 0 40:11 39
2. Visolaje 16 9 5 2 42:17 32
3. Kolačín 16 10 1 5 37:26 31
4. Pruské 15 9 2 4 47:22 29
5. Podvažie 15 7 4 4 27:26 25
6. Dohňany 16 6 4 6 30:30 22
7. Pružina 16 6 3 7 28:28 21
8. Lazy 16 6 2 8 31:34 20
9. Šebešťanová 15 5 3 7 24:28 18
10. Sverepec 16 4 4 8 17:32 16
11. D. Breznica 16 4 3 9 21:36 15
12. D. Mariková 16 3 3 10 24:41 12
13. Praznov 16 1 3 12 16:53 6

13. kolo: Trstie – Kameničany 3:1 (1:0), Horovce B 
– Orlové 5:0 (2:0), P. Štefanec 2,  Karas, Janíček, 89. 
D. Cíbik, FC Púchov - Č. Kameň 3:1 (2:1), Šedík 2, No-
vosedliak, Bodiná – Prejta 2:1 (0:0), Bolešov B – Vrch-
teplá 1:1 (0:1), Hradčan Lednica – Mikušovce 3:1 (1:0), 
Bezák 2, Kapusta.
1. Mikušovce 13 12 0 1 49:8 36
2. Trstie 13 9 3 1 35:22 30
3. Horovce B 13 8 0 5 29:24 24
4. FC Púchov 13 7 2 4 36:18 23
5. Kameničany 13 7 2 4 33:22 23
6. Bodiná 13 6 1 6 23:26 19
7. Prejta 13 5 1 7 33:30 16
8. Orlové 13 4 3 6 17:29 15
9. Vrchteplá 13 3 4 6 21:28 13
10. Bolešov B 13 3 2 8 17:50 11
11. Hr. Lednica 13 3 1 9 14:23 10
12. Č. Kameň 13 1 1 11 14:41 4

11. kolo: Papradno - D. Mariková 8:0 (4:0), Udiča – 
Sverepec 4:0 (2:0), Jasenica – Pružina odložené, Pre-
čín – Plevník 5:1 (0:1), Domaniža mala voľno.
1. Udiča 10 10 0 0 44:2 30
2. Pružina 9 8 0 1 45:5 24
3. Papradno 10 7 0 3 45:13 21
4. Jasenica 9 4 0 5 33:16 12
5. Domaniža 9 4 0 5 20:37 12
6. Sverepec 10 3 2 5 20:25 11
7. Prečín 9 2 1 6 13:52 7
8. Plevník 10 2 0 8 25:54 6
9. D. Mariková 10 1 1 8 15:56 4

11. kolo: Beluša – Lazy 3:3 (2:2), Masár 2, Štefún – 
vlastný, Janíček, Ľ. Štefánik, Dohňany - Borčice /Bole-
šov 11:0 (5:0), Lezzani 4, Ivaniš 4, Ofúkaný, Klinovský, 
Haluška, Hradčan Lednica – Ilava 5:1 (1:0), Ivaniš 2, A. 
Hochla, Bátora, T. Majerko, Ladce mali voľno.
1. Hr. Lednica 9 8 0 1 61:4 24
2. Beluša 10 7 2 1 78:6 23
3. Košeca 10 6 1 3 41:21 19
4. Ladce 9 6 0 3 59:15 18
5. Ilava 10 6 0 4 64:29 18
6. Lazy 10 3 4 3 29:17 13
7. Dohňany 10 3 1 6 35:28 10
8. H. Poruba 10 1 0 9 14:110 3
9. Borčice 10 0 0 10 1:152 0

I. liga starší žiaci - U14
18. kolo: MŠK Púchov – Spartak Myjava 1:0 (1:0), 
21. vlastný (Nemec), Prievidza/Handlová – Dunajská 
Streda 0:2, Levice – Inter Bratislava 0:1, Petržalka – 
Slovan Bratislava 0:5, Zlaté Moravce/Vráble – Karlova 
Ves 0:1, Trnava – Nitra 1:6, Trenčín – Senica 4:1
1. D. Streda 18 17 0 1 77:6 51
2. Nitra 18 15 1 2 85:14 46
3. Trnava 18 14 2 2 75:21 44
4. Slovan 18 14 1 3 63:13 43
5. Inter 18 11 1 6 42:24 34
6. Trenčín 18 9 2 7 35:35 29
7. Karlova Ves 18 7 4 7 22:27 25
8. Zl. Moravce 18 8 0 10 26:46 24
9. Senica 18 6 5 7 29:25 23
10. MŠK Púchov 18 4 2 12 17:66 14
11. Myjava 18 2 3 13 8:43 9
12. Petržalka 18 2 2 14 10:50 8
13. Levice 18 2 1 15 13:71 7
14. Horná Nitra 18 1 4 13 15:76 7

4. liga mladší žiaci
11. kolo: FC Púchov – D. Kočkovce 1:3 (1:2), Ježovicz 
– Vojtek 2, Hudec, Dubnica – Ilava 17:0 (6:0), Kolačín 
mal voľno.
1. Dubnica 9 9 0 0 110:4 27
2. Kolačín 8 4 0 4 17:38 12
3. D. Kočkovce 9 4 0 5 17:40 12
4. Ilava 9 3 0 6 11:51 9
5. FC Púchov 9 2 0 7 14:36 6

5. liga muži
Z. Kostoľany – Horovce 0:2 (0:1)
GÓLY: 35. Brix, 68. Miladinovič
HOROVCE: Žilka – Buček, Balocký, P. Štrbák, Kočka, 
Kostič, Miladinovič (83. Smiljkovič), Škrapko (45. M. 
Štrbák), Pejčič, Brix, Körmendy (68. Gábor)

Stará Turá – Streženice 3:2 (2:1)
Góly: 14. Šimek, 34. Durec, 83. Majtás – 29. Šesták, 56. 
Šprta
ST. TURÁ: Viskup – Popelka, Pollák, Antálek (70. 
Matlák), Denk, Durec, Magula, Valenčík (46. Majtás), 
Šimek (76. Moravčík), Peterka, Janega. 
STREŽENICE: Hrišo – Jozefovič, Bernhauser, Šprta, 
Filiač, Struharňanský, Štrbák, Šesták, Hafera, Loduha, 
Medňanský. Tréner: J. Jozefovič. 
Ostatné výsledky: Chocholná-Velčice – Podolie 2:4 
(0:1), Trenčianska Turná – Bošany 3:0 (2:0), Ladce 
– Plevník 3:1 (3:0), Kanianka – Brvnište 1:1 (0:0), V. 
Uherce - Opatová 3:1 (2:0), Uhrovec - Cígeľ 1:0 (1:0), 
dohrávka 16. kola: Cigeľ – Brvnište 2:1 (1:0)
1. Veľké Uherce 21 15 3 3 54:21 48
2. Horovce 21 14 4 3 52:20 46
3. Kanianka 21 13 4 4 48:18 43
4. Uhrovec 21 13 3 5 46:31 42
5. Cigeľ 21 13 1 7 44:36 40
6. Brvnište 21 7 8 6 36:38 29
7. Chocholná  21 9 2 10 37:40 29
8. Opatová 21 8 4 9 38:35 28
9. Bošany 21 8 2 11 31:33 26
10. Podolie 21 8 2 11 36:40 26
11. Ladce 21 6 4 11 21:30 22
12. St. Turá 21 6 4 11 29:41 22
13. Tr. Turná 21 7 1 13 26:46 22
14. Z. Kostoľany 21 6 4 11 28:53 22
15. Plevník  21 5 6 10 37:55 21
16. Streženice 21 0 8 13 24:50 8
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POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

PRE DOSPELýCH 4605 319
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00

DETSKÁ POHOTOVOSť 4605 200 
po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

POĎAKOVANIE
Zo srdca ďakujeme 
všetkým blízkym a pri-
ateľom, ktorí dňa 29. 3. 
2017 prišli odprevadiť 
na ceste do večnosti 
našu drahú babku Evu 
HAMŠÍKOVÚ.  Srdečné 
poďakovanie vyslovuje-
me aj kolektívu ZPS Hubertus, kde naša/Vaša milá 
„babi“ v šťastí strávila posledný rok a pol života, 
pani farárke Rišiaňovej, ktorá ju navštevovala a 
posilňovala vo viere,  ako i pohrebnej službe Ad-
vent za hlboko ľudskú a dojímavú rozlúčku.                                     

S láskou – smútiaca rodina.   

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdciach zostávajú.  
Tí, čo Ťa mali radi,
stále spomínajú.
V týchto dňoch uply-
nú 4 roky od úmrtia 
nášho milovaného
brata, švagra a uja
Jána VOJTÁŠA.

S láskou spomína sestra Eva s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 14. apríla 2017 si 
pripomíname 20 rokov, 
čo nás navždy opustil 
náš syn Juraj PEKAR.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomínajú 
rodičia a brat.   

SPOMIENKA
Dni bežia, roky utekajú, ale spomienka na Vás 
zostáva. Dňa 13. 4. 2017 a 22. 4. 2017 si pripo-
míname 10. výročie, čo nás navždy opustili naši 
blízki Emil PAGÁČ a Ladislav ĎURECH z Nosíc.

S láskou spomínajú manželky, 
deti s rodinami a ostatná rodina.   

SPOMIENKA
Dňa  22. 4. 2017 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil milo-
vaný brat Ján CAPÁK.
Kto ste ho poznali, mali 
radi, spomeňte si na neho   
v modlitbe spolu s nami.
S láskou sestra Mária a brat 

Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal...
Dňa 1. apríla 2017 by 
oslávil svoje 60. naro-
deniny a 13. apríla 2017 
uplynuli 3 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko, brat a pria- 
teľ Ing. Ľubomír JURÍK. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.              S láskou spomína celá rodina.  

SPOMIENKA
Dňa 20. 4. 2017 si pripo-
menieme smutné prvé 
výročie smrti nášho 
otca, manžela a dedka 
Jaroslava OCHOTNICKÉHO 
z Nových Nosíc. 
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou na neho spomínajú 
manželka Margita, dcéry Janka, Jaroslava, zať 
Miroslav, vnuci Erik, Janko a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas neúprosne beží a 
nevráti čo vzal. Len úcta 
a spomienky v srdciach 
ostávajú. Dňa 16. 4. 
2017 si pripomíname  
1. výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec, dedko a pra-
dedko Milan OZIMý. 
S láskou v srdci, vďakou a úctou si spomínajú, 
manželka Emília, dcéra Iveta, syn Miroslav  
s manželkou Danielou, vnúčatá Michaela, Slavo-
míra, Dominik s manželkou Adrianou, Kristián, 
Mário a pravnúčik Dominko. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.                 S láskou spomína celá rodina. 

SPOMIENKA
Dňa 17. 4. 2017 si pripomíname 35. výročie 
úmrtia nášho otca, dedka, pradedka Ondreja  
KUREJA z Púchova. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, syn Pavol, 
dcéra Eva s rodinami, vnuci a pravnuci.

Zároveň si pripomíname 15. výročie úmrtia syna 
Petra KUREJA. 
Spomína mama, brat Pavol a sestra Eva s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 17. apríla uplynie 
20 rokov, čo sme sa roz-
lúčili s našim otcom a 
starým otcom Pavlom 
MEDŇANSKýM. 
S úctou na neho spomí-
na jeho šesť detí s rodi-
nami.
...to, že sme sa rozlúčili, 
neznamená, že zabudneme ...

SPOMIENKA
Dňa 18. 4. 2017 uplynie 
5 rokov od úmrtia našej 
mamy, babky a prabab-
ky Ruženy KNIEŽOVEJ.
S láskou a úctou spomí-

na smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 30. 4. 2017 uply-
nú tri roky, čo nás 
navždy opustil Vladi-
mír HUDEC z Púcho- 
va – Horných Kočkoviec.  
S láskou spomínajú 
matka, sestra s rodinou, 
dve dcéry s rodinami a 
vnučka Sheila zo Špa-
nielska. Kto ste ho poznali, prosím, zachovajte 
mu tichú spomienku.

Rod. Hudecová a Luhová.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
Kompletný pohreb od 690 €
Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

• Ďakujem RNDr. S. Flimmelovi a pani poslankyni  
I. Kováčikovej za opravenie nesprávnych informácií 
ohľadom smrti Augustína Palieska a Ferka Novosáda 
uverejnených v knihe Púchov a za vydanie článku 
ohľadom týchto udalostí v Púchovských novinách.

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

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom v Púchove, 1-izbový byt alebo 
garsónka. Tel. 0944  478  416.
• Dám do nájmu priestranný slnečný dvojizbový byt 
na pešej zóne v Púchove (Moyzesova ulica), voľný  
od 1.  5.  2017. Tel. 0904 717 001.
• Dám do prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený  
byt (dve vstavané skrine, manž. posteľ, kuch. linka)  
na 1. poschodí s balkónom s výhľadom na pešiu 
zónu , ul. Moravská. Voľný od 1. 5.,  cena dohodou.
Tel. 0915 223 884.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. priestor 32 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo 
kanceláriu. Tel. 0905 262 820.

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

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

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

AUTO-MOTO
• !Najväčšia ponuka jazdených diskov a pneumatík  
v okrese! Tel. 0940 964 222.

PREDAJ RÔZNE
• Predám cirkulár a dodávku Citroen Jumper 2,2 
HDI v dobrom stave. Cena dohodou. Treba vidieť. 
Tel. 0903 809 202.  
• Predám ročnú anglonubijskú kozičku, cena 100 € 
- 50 €, rýchle jednanie – výrazná zľava. Súrne.  
Tel. 0940 113 641.
• Predám skoro novú chladničku INDESIT, 
výška 160 cm, vrchné dvierka sú mraziak, cena do-
hodou (cca 100 €). Tel. 0911 450 188.
• Predám sedaciu súpravu (gauč a 2 kreslá) béžovej 
farby, 100 %– ný stav. Cena 195 eur. Tel.  0940 547 771.
• Predám komplet hydrauliku na malotraktor – vy-
montovaná z neho, nepoužívaná. Cena dohodou. 
Tel. 0950 566  076 – kvôli horšiemu signálu skúšať 
volať opakovane.
• Predám domáce zemiaky, 25 kg vrecko  za 10 € a 
sadziaky 1 kg za 0,55 centov. Tel. 0904 474 899.

PONUKA PRÁCE
• Hľadám opatrovateľku nad 40 rokov k dvom de-
ťom (8 r. a 16 r.) na pracovné dni od 13.00 h do 17.00 
h. Volať od 13.00 h do 17.00 h. Tel. 0903 805 494.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a pre-
dajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcov o ro-
botnícku profesiu - montážny pracovník vo výrobe. 
Ponúkame hlavný pracovný pomer na dobu neur-
čitú v dvojzmennej prevádzke (ranná a poobedná 
zmena) v dňoch pondelok až piatok. Mzda po za-
učení sa pohybuje od 780 eur + 13. a 14. plat. Prax 

v strojárskej výrobe, prípadne ukončené strojárske 
vzdelanie je výhodou. Životopisy posielajte na e-
-mailovú adresu alveslovakia@alve.sk alebo volajte 
na tel. číslo: 0948 131 140. Nástup možný ihneď. 
• Hľadám opatrovateľku k starším manželom denne 
od 17:00 - 19:00 hod. Víkendy podľa dohody.Volajte 
na tel. 0911 506 636.
• Podnik technikých služieb mesta, s. r. o., prijme do 
zamestnania pracovníkov na údržbu verejnej zelene 
a závozníkov na vývoz odpadu. Podmienkou je ma-
nuálna zručnosť a práca s krovinorezom. V prípade 
záujmu o bližšie info kontaktujte Ing. Halasa: 0905 
770 140. Žiadosť a štruktúrovaný životopis zašlite 
na adresu spoločnosti: Podnik technických služieb 
mesta, s. r. o., Športovcov 890, 020 01 Púchov alebo 
na e-mail: ptsmpu@ptsmpu.sk.
• Prijmem čašníčku – práca v Púchove, bližšie infor-
mácie na tel. 0948 888 656.

PRÁCU HĽAHÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka alebo opatrovateľ-
ka detí na 2 - 3 hod. denne v čase od 9.30 – 12.30 
hod. Tel. 0944 341 880.

OZNAMY 
• ZO SZZP v Púchove oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 24. 4. 2017 od 14.00 hod. v kancelárii 
ZO SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). Poradenstvo 
sa pre veľký záujem zužuje na právne problémy 
zdravotne postihnutých a starších občanov mesta 
Púchov. Kto potrebuje právnu radu, hláste sa do  
20. 4. 2017 na tel.  0949 103 709. K prípadu si prines-
te už existujúce podklady.
• Výbor LPRe-pobočka Púchov pozýva všetkých 
svojích členov dňa 24. 4. na kúpanie sa do liečeb-
neho domu Afrodita v Rajeckých Tepliciach.  Zraz a 
odchod z parkoviska ul. Hollého o 9.00 hod. Hláste 
sa u p. Márie Jánoškovej každú stredu v telocvični na 
ZŠ Gorazdova alebo na tel. 0903 421 451.
• ZO JDS Púchov oznamuje svojim  členom,  že 
5. mája 2017 o 15.00 hod sa bude konať v Šport 
Centre posedenie pri príležitosti Dňa matiek. 
Občerstvenie a hudba zabezpečené. Vstupné  
7 eur. Svoju účasť nahláste predsedníčke ZO p. 
Gajdošíkovej najneskôr do 27. 4. 2017.
 
RÔZNE
• Odstupujem prevádzku v Dohňanoch - Pohostin-
stvo u Matúša. Cena dohodou. Tel. 0949 642 449.

DARUJEM
• Darujem za odvoz 20 kusov veľkých ovocných 
stromov vytrhnutých zo zeme, vhodné na zoštiep-
kovanie alebo porezanie. Beluša. Tel. 0903 101 616. 
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