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Púchovské mažoretky NELLY potvrdili úlohu favorita 
Mažoretkový súbor NELLY z Púchova bol v dňoch 6. - 7. mája 2017 hosťom mesta Spišská Nová 
Ves. Konali sa tu nominačné Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe za účasti 31 súbo-
rov zo Slovenska. Dievčatá opäť nesklamali a odniesli si krásne medailové ocenenia a postup na 
Majstrovstvá Európy, ktoré budú v júni v krásnom prímorskom meste Giulianova v Taliansku. 
Súťaž v mažoretkovom športe je 
prehliadkou nápadov, choreografií, 
kostýmov a talentov. Je to zážitok pre 
každého účastníka, ktorý znásobu-
je radosť, keď sú mažoretky za svoje 
predchádzajúce tréningy, vytrvalosť, 
zodpovednosť a motiváciu odmenené 
víťazstvom a postupom. Mažoretky z 
nášho súboru počas dvoch náročných 
dní súťažili so 17  choreografiami v šty-
roch vekových kategóriách (deti, ka-
det, junior, senior), štyroch disciplína-
ch (sólo, duo/trio, mini formácia, veľká 
formácia) a troch sekciách (baton, pom 
pom, mix). Hrdo vybojovali pre Púchov 
a CVČ Včielka úžasné umiestnenia – 6 x 
zlato, 5 x striebro, 3 x bronz, 2 x 4. mies-
to a 1 x 5. miesto. Deti tvorili celé dva 
dni super tím, boli energické, tanco-
vali naplno, celým srdcom a užívali si 
chvíle strávené na súťaži. Do Púchova 
si okrem medailí, dobrého pocitu a po-
stupu na Majstrovstvá Európy priniesli 
aj veľa spomienok a zážitkov. Ďakuje-
me dievčatám za krásne výsledky a 

výbornú reprezentáciu. Tiež ďakuje-
me aj nášmu vernému „nellovskému“ 
fanklubu, ktorý sa staral v hale o super 
jedinečnú atmosféru a podporoval 
deti ako sa patrí. Aj napriek malým 
priestorom a nedostatku šatní bol náš 
súbor zhovievavý a všetci tolerantní. 
Pomáhali sme si navzájom a to si veľmi 
vážime. Keďže sme mali šatňu v auto-
buse, touto cestou chcem poďakovať 
aj dopravcovi Vladkovi Kresáňovi za 
obetu, pochopenie a bezprostredné 
riešenie vzniknutých problémov. Na-
koniec sa všetko zvládlo vďaka rýchlej 
komunikácii v tíme, všetci bez zavá-
hania riešili komplikácie a pomáhali si 
ako veľká rodina. Všetko úsilie sa od-
zrkadlilo na úspechoch, ktoré si naše 
mažoretky Nelly vybojovali. 
  Ako každý rok chceme aj teraz vyslo-
viť ešte pár poďakovaní ľuďom, ktorí 
ukázali, že tvoríme všetci jeden veľký 
tím, jednu rodinu, pomáhali nám a 
spoločne sme zvládli celé prípravy aj 
priebeh súťaže. Prvé ďakujem patrí 

manažérke súboru Taťjane Brozákovej 
a všetkým trénerkám, ktoré sa vzdali 
všetkých víkendov a voľných dní a cvi-
čili s deťmi a pripravili opäť nápadité 
originálne choreografie. Menovite 
ďakujem: Dominike Ladeckej a Slo-
vákovej, Veronike Gašpárkovej, Aďke 
Rosinovej, Simone Moškovej, Monike 
Belianskej, Nike Staňovej, Miške Pija-
kovej, Stele Slemenskej, Mati Bujdáko-
vej a tiež za pomoc začínajúcim tréner-
kám Ninke Kutejovej, Saške Belásovej 
a Veronike Vozárikovej. Vaša práca je 
úžasná a sme šťastní, že máme super 
trénerský tím. Druhé ďakujem patrí ri-
aditeľke CVČ Včielka Alenke Strýčkovej 
a mestu Púchov za finančnú podporu 
na náklady spojené so súťažou. Tretie 
ďakujem patrí MŠK Púchov s.r.o. za bez-
prostrednú komunikáciu, spoluprácu 
a poskytnuté priestory na trénovanie. 
Štvrté ďakujem patrí Peťovi Kuchto-
vi za fotografovanie. No a posledné 
ďakujem z celého srdca aj za všetky 
mažoretky a celý súbor patrí krajčírke 

Janke Halasovej a všetkým mamičkám 
a rodičom, ktorí nám ochotne a obeta-
vo pomáhali po nociach, cez víkendy, 
sviatky a šili kostýmy, párali, vyrábali 
pom pomy, našívali dekorácie na kos-
týmy a starali sa nám o deti počas sú-
ťaže v hale alebo v ubytovacích pries-
toroch. S ich pomocou naše dievčatá 
predviedli krásne aj pútavé kostýmy a 
divákov tak vtiahli  do dejov ich cho-
reografií. Ste náš poklad, ktorý máme 
a nesmierne si ho vážime. Na záver 
ďakujem všetkým deťom zo súboru 
NELLY, bez nich by neboli úspechy,  
slzy šťastia,  smiech, občas plač a všet-
ky tie nezabudnuteľné zážitky, ktoré si 
uchovávame v srdiečku navždy.  Ešte 
raz ĎAKUJEM. Som na Vás hrdá a mám 
Vás veľmi rada.  Prajem nám všetkým 
pevné zdravie, veľa šťastia, síl a energie 
na Majstrovstvách Európy v Taliansku 
a na ďalších súťažiach.

Mgr. Ľudka Bučková Kvaššayová,
ved. súboru NELLY, 

Foto: Jana Kuchtová

I. vicemajsterky Slovenska, kat. SENIOR POM, 
choreo: Napoleon Bonaparte. I. vicemajsterky Slovenska, kat. KADET POM POM, choreo: Ovečky.

1. miesto, Trio JUNIOR POM POM - Romana Halušková, 
Rebeka Ondričková, Valika Satinová.

1. miesto (majsterky Slovenska), kat.  DETI POM POM.
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Mama moja zlatá... vďaka ti mamička... aj tieto slo-
vá sa niesli budovou Základnej školy Gorazdova vo 
štvrtok 11. 5. 2017. Žiaci si pri príležitosti blížiaceho 
sa Dňa matiek uctili najdôležitejšiu osobu svojho 
života špeciálnym programom, ktorý si dlho pri-
pravovali. I keď nejedno dieťa občas pozabudne 
na zázračné slovíčka, ktoré by mali mame patriť aj 
každý deň, o to viac úprimnejšie boli ich vyznania 
lásky svojim mamám práve v tomto čase. Vo svo-
jich piesňach a básňach sa poďakovali za starost-
livosť, trpezlivosť a lásku. Do veselej nálady nás 
dostali rytmické vystúpenia tanečníc, tanečníkov 
a „zvieratiek“. Mamy ocenili aj svoje portréty, kto-
ré nakreslili naši malí maliari. Na krásne vystúpe-
nie svojho dieťaťa mohla byť každá mama naozaj 
hrdá. Tešíme sa, že mamičky odchádzali domov 
nielen s drobným darčekom, ale aj hrejivým poci-
tom v srdci a novou energiou pre svoje nádherné 
poslanie.

Miroslava Klusová, ZŠ Gorazdova, 
foto: Slavomír Flimmel

Akcia sa konala v  piatok 12.  mája 
v  priestoroch firmy Mikona. Zú-
častnili sa jej okrem členov aj 
predsedkyňa okresnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov A.  Gab-
ková a  hostia: primátor R.  Henek, 
poslanci I.  Kováčiková, M.  Trník a 
vedúca oddelenia školstva a  soci-
álnych vecí R. Holáková.
V úvode akcie pripravila kultúrny 
program Základná škola s  mater-
skou školou Slovanská, v  ktorom 
deti zarecitovali, zaspievali a  za-
tancovali prítomným dôchodcom. 
Po kultúrnom programe vystúpila 
so správou o činnosti predsedníč-
ka základnej organizácie E.  Gel-
narová. Okrem vymenovania spo-
ločných akcií vyzdvihla výbornú 
spoluprácu so ZŠ a  MŠ Slovanská 
počas celej existencie organizácie. 
S  príhovormi vystúpili tiež pred-
sedkyňa komisia vzdelávania, kul-
túry a sociálneho zabezpečenia 
I.  Kováčiková a  okresná predsed-
kyňa JDS A. Gabková, ktorá E. Gel-
narovej odovzdala pamätný list k 
15-ročnému výročiu ich základnej 
organizácie. 
Na záver oficiálnej časti stretnutia 
primátor R. Henek poprial prítom-
ným ženám všetko najlepšie ku 
Dňu matiek a  spolu s  poslancom 
M. Trníkom im rozdal kvety. Po ofi-
ciálnej časti a  občerstvení nasle-
dovala tanečná zábava pod vede-
ním poslanca M. Trníka a tombola.

Slavomír Flimmel

Seniorky JDS z Horných Kočkoviec sa stretli ku Dňu matiek 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach pod vedením svojej pred-
sedníčky Eleny Gelnarovej zorganizovala stretnutie svojich členov pri príležitosti Dňa matiek. 

Pre mamičky ZŠ Gorazdova
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100 rokov zjavení vo Fatime: Vzácny deň oslávili dôstojne
V sobotu 13. mája  si celý kresťanský svet pripomenul vzácne jubileum – sté výročie zjavení Panny  
Márie vo Fatime. Matka Božia sa zjavovala od 13. mája do 13. októbra v roku 1917 trom deťom: 
Lucii, Ferkovi a Hyacinte. Uplynulú sobotu, presne na deň okrúhleho výročia za prítomnosti  
Sv. Otca Františka a miliónového zástupu veriacich, sa vo Fatime konala slávnostná bohoslužba, 
pri ktorej Svätý Otec vyhlásil Františka a Hyacintu za svätých. Tieto deti zomreli krátko po zjave-
niach. Lucia zomrela oveľa neskor, až v roku 2005. V tomto roku začal proces i jej blahorečenia.  
Veriaci púchovskej farnosti tohto 
roku neputovali, ako je každý rok 
zvykom niekde na pútnické miesto, 
ale v rámci farskej púte vo veľkom 
počte slávili slávnostnú sv. omšu 
vo svojej filiálke v Nimnici. V tejto 
dedinke je totiž kostol zasvätený 
Fatimskej Panne Márii, sláviaci prá-
ve teraz pekné jubileum - 20 rokov 
od jeho posviacky. O vybudovanie 
nimnického kostola sa svojho času 
zaslúžil Mons. Ján Štefan Palkovič s 
obetavými veriacimi. 
  Najskôr sa konal slávnostný sprie-
vod s Fatimskou Pannou Máriou. 
Tento sprievod úplne pripomínal 
slávnosti vo Fatime. Kňazov i veria-
cich privítal starosta obce Ladislav 
Ďureček. Potom nasledovala mod-
litba Korunky Božieho milosrden-
stva a slávnostná sv. omša, ktorú 
celebroval Mons. Michal Keblušek 
spolu s nimnickým pánom farárom 
Milanom Gabrišom, s pánom kaplá-
nom Jozefom Šimunom. S domáci-
mi kňazmi koncelebrovali i František 
Gábriš a Viktor Mišút, ktorý dokon-
ca účinkoval nejaký čas v Nimnici. 
Náš pán monsiňor sa predstavil ako 
naozajstný kazateľ a majster slova. 
Svojimi myšlienkami nadväzoval 
na varovania Panny Márie, aby ľu-
dia dodržiavali Božie zákony a nežili  
v ťažkom hriechu. Božie slovo treba 
precítiť, uveriť mu, žiť podľa neho, aj 
keď nám svet hovorí niečo iné. Vy-
chádzal z výzvy Panny Márie: „Keby 
ľudia chápali, čo je večnosť, meni-
li by svoje životy.“ Liturgiu svätej 
omše obohatil spevom krojovaný 
súbor Nimničanka, ako aj mládež 

aktívnym zapojením sa do svätej 
omše a  všetkých podujatí tohto  
dňa. 
  Po skončení sv. omše boli všetci 
pozvaní na guláš, pri ktorom mohli 
v priateľskej atmosfére zotrvať ako 
jedna rodina. Popoludní pokračo-
val duchovný program modlitbou 
sv. ruženca, premietaním filmu o 
Fatime a aktivity s deťmi a pre deti. 
Nemožno nespomenúť, že tento 
slávnostný deň sa uskutočnil za 
pekného počasia, hoci predpovede 
boli iné. 
  Napokon chceme poďakovať Vám 
p. monsiňor Michal Keblušek, že ste 
vyšli s touto myšlienkou a v spolu-

práci s nimnickým p. farárom Mila-
nom Gábrišom,  ste zorganizovali 
túto púť práve do kostola Fatimskej 
Panny Márie v Nimnici. Naša úprim-
ná vďaka patrí aj starostovi obce, p. 

kostolníčke,  p. šéfkuchárovi a všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom žili 
a obetovali sa pre tento vzácny deň.  

Za vďačných veriacich 
Mária Chromeková
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Hugo z Trenčína má na drogy čuch, je najúspešnejší na Slovensku

Hugo je štvorročný nemecký ovčiak. 
So svojím psovodom pracuje približ-
ne dva roky. Je špeciálne vycvičený 
na vyhľadávanie omamných a psy-
chotropných látok. Ich spolupráca 
je naozaj úspešná. V minuloročnej 
medzinárodnej kynologickej súťaži 
Finančná správa 2016 v kategórii Naj-
lepšia poslušnosť bol víťazom. 
   No Hugo je nielen poslušný, ale aj 
efektívny, o čom svedčia práve záchy-
ty pri kontrolných akciách. S počtom 
9 je zatiaľ v tomto roku najúspešnejší 
na Slovensku. Väčšinou išlo o rastlin-
nú sušenú látku s podozrením, že ide 
o marihuanu, v jednom prípade to 
bola guľôčka s priemerom cca 2 cm 
umiestnená v žltom plastovom obale 
z kindervajíčka, o ktorej sa majiteľ vy-
jadril, že ide o hašiš. 
  „Najkurióznejší bol ale prípad, keď 
v škatuli vo vozidle bola pri pre-
pravovanom čerpadle umiestnená 

V nedeľu popoludní sa v evanjelic-
kom kostole konal koncert žiakov 
a učiteľov Základnej umeleckej ško-
ly v Púchove. Ku Dňu matiek zazneli 
skladby zahraničných aj domáci 
autorov ako napríklad A. Dvořáka, 
M. Blaveta, M. Sch. Trnavského, K. 
Svobodu a L. Burlasa. Návštevníkov 
koncertu, medzi ktorými nechýbal 
ani primátor mesta Rastislav Henek 
s rodinou, privítala farárka Lenka Ri-
šiaňová krátkym prejavom. Potom 
už nasledovali skladby pre husle 
a klavír, flautu, gitaru, akordeón 
a  violončelo, ktoré zneli krásne aj 
vďaka chrámovej akustike. Na záver 
vystúpil DĽH Lachovček s ľudovými 
piesňami v úprave Ivana Sadloňa.

S. Flimmel

Žiaci ZUŠ 
venovali 
koncert 
všetkým 
mamičkám

striekačka s obsahom cca 5 ml te-
kutiny hnedej farby hustej konzis-
tencie, ktorú služobný pes pozitívne 
označil. Vodič vysvetľoval, že vezie 
čerpadlo z opravy a v striekačke sa 
nachádza vazelína k tomuto čerpa-
dlu. Pes ju ale jednoznačne označil 
ako omamnú látku“, uviedla Renáta 
Peťovská, hovorkyňa Colného úradu 
Trenčín. 
    Podozrivé látky sa nachádzali väčši-
nou vo vnútornom priestore kontro-
lovaného vozidla, alebo v batožine či 
v bunde uloženej v priestore vozidla. 
Našla sa i takto starostlivo zabalená: 
v škatuľke od cigariet, vložená do 
ponožky, ktorá sa nachádzala medzi 
ďalšími osobnými vecami v cestovnej 
taške. 
   Pri zachytených látkach boli často 
krát i ďalšie predmety naznačujúce 
použitie týchto látok, napr. drvička 
alebo podomácky vyrobená kovová 

Za prvé štyri mesiace trenčianski colníci zaznamenali pri kontrolných akciách v regióne 
deväť záchytov rôznych omamných a psychotropných látok. Do kontrolných akcií bol to-
tiž nasadený aj colnícky pes Hugo.  

fajka. Colníci pri prehliadke vozidla 
pri prestupe štátnej hranice našli i 
plynovú pištoľ, ku ktorej nemal maji-
teľ žiadne doklady.

   Osoby, ktoré sa prihlásili ako vlast-
níci podozrivých látok, boli občanmi 
Slovenskej republiky alebo Českej re-
publiky. Vo všetkých prípadoch colníci 
odovzdali zadržané osoby i podozrivý 
materiál privolaným policajtom na 
ďalšie konanie vo veci podozrenia z 
nezákonnej prepravy omamných a 
psychotropných látok, resp. iných po-
rušení zákonov.

Text a foto: Colný úrad Trenčín
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Mestská polícia

Polícia pátra

Polícia pátra po štyroch mužoch z okresu Púchov
Policajti z Považskej Bystrice žiadajú občanov o po-

moc pri pátraní po 51-ročnom Jurajovi Klimentovi 
z Púchova. Okresný súd v 
Považskej Bystrici vydal  na 
Juraja Klimenta príkaz na 
zatknutie pre spáchanie 
trestného činu zanedbania 
vyživovacej povinnosti.  
Hľadaný Juraj Kliment sa  
nezdržiava  v mieste  trva-
lého bydliska, nie je známy 
jeho súčasný pobyt, prí-
padné styky na iné osoby.  
Je vysoký je asi 175, štíhlej 

postavy. Má  hnedé rovné vlasy a hnedé oči.    
Policajti z Považskej Bystrice žiadajú občanov o po-

moc pri pátraní po 37-ročnom Jaroslavovi Mikulovi 
z Beluše. Okresný súd v Považskej Bystrici vydal  na 
Jaroslava Mikulu príkaz na zatknutie pre spáchanie 
trestného činu úverového podvodu. Hľadaný Jaro-
slav Mikula sa  nezdržiava  v mieste  trvalého bydlis-
ka, nie je známy jeho súčasný pobyt, prípadné styky 
na iné osoby. Vysoký je asi 175, štíhlej postavy. Má  
hnedé rovné vlasy a hnedé oči.    

Policajti z Považskej Bystrice žiadajú občanov o po-
moc pri pátraní po 62-ročnom Pavlovi Gašparíkovi 

z Púchova. Okresný súd v Považskej Bystrici vydal  na 
Pavla Gašparíka príkaz na zatknutie pre spáchanie 
trestného činu zanedbania povinnej výživy. Hľadaný 
Pavol Gašparík sa  nezdržiava  v mieste  trvalého byd-
liska, nie je známy jeho súčasný pobyt, prípadné sty-
ky na iné osoby. Vysoký je asi 180, štíhlej postavy. Má 
hnedé krátke rovné vlasy, modré oči a pod nosom 
nosí fúzy  (zmena oholením nie je vylúčená).

Policajti z Považskej Byst-
rice žiadajú občanov o po-
moc pri pátraní po 28-roč-
nom Petrovi Jarošincovi 
z Púchova. Okresný súd v 
Považskej Bystrici vydal  na 
Petra Jarošinca príkaz na 
zatknutie pre spáchanie 
trestného činu výtržníctva. 
Hľadaný Peter Jarošinec 
sa  nezdržiava  v mieste  

trvalého bydliska, nie je známy jeho súčasný pobyt, 
prípadné styky na iné osoby. Vysoký je asi 180, štíhlej 
postavy. Má čierne krátke rovné vlasy a hnedé oči. 

Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypát-
raniu hľadaných mužov  môžu občania oznámiť na 
najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policaj-
nú linku 158.                  KR PZ Trenčín   

Po dvoch relatívne pokojných týždňoch došlo na 
cestách Púchovského okresu v 18. týždni k nárastu 

počtu dopravných nehôd. Stalo sa ich šesť, našťastie 
nikto neprišiel o život a ani neutrpel ťažké zranenie, 
ľahké zranenie pri utrpelo šesť osôb.  

Ešte 1. mája narazil na parkovisku pri jednom z ob-
chodných reťazcov v Púchove neznámy 
vodič na nezistenom automobile do osob-
ného vozidla Škoda Rapid. Následne si ne-
splnil základnú povinnosť vodiča a účast-
níka dopravnej nehody, z miesta ušiel bez 
toho, aby ju nahlásil polícii. 

O dva dni neskôr na kruhovej križovat-
ke Komenského ulice a Námestia slobody 
v dôsledku nesprávneho odbočovania 
narazil vodič Škody Fabia do cyklistky. Po 
náraze spadla cyklistka na cestu, utrpela 
ľahké zranenie. Skúška na alkohol bola ne-

gatívna. 
V rovnaký deň sa stala dopravná nehoda na ceste 

II/507 v katastri Horenickej Hôrky. Vodička 
Chevroleta neprispôsobila na ceste z Led-
nických Rovní smerom do Púchova rých-
losť jazdy svojim schopnostiam, prešla do 
protismeru, kde sa zrazila s automobilom 
Mitsubishi Space. Pri nehode utrpela ľahké 
zranenie vodička Mitsubishi Space. Skúška 
na alkohol bola negatívna.

V piatok 5. mája vbehla vodičke moto-
rového vozidla Ford Marea v katastri obce 
Visolaje do jazdnej dráhy laň. Po zrážke 
skončilo vozidlo mimo cesty. Vodička utr-
pela ľahké zranenie. Skúška na alkohol 
bola negatívna. 

O deň neskôr nevenoval vodič automo-
bilu Peugeot pozornosť vedeniu vozidla v 
Beluši a narazil do vozidla Renault Scenic, 
ktoré vodička odstavila pri krajnici. Vodič-
ka Renaultu utrpela ľahké zranenie. 

V rovnaký deň nevenoval dostatočnú 
pozornosť vedeniu vozidla vodič Kia Ceed 

za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Narazil 
do zadnej časti vozidla Škoda Fabia, ktorej vodič za-
stavoval pri krajnici. Pri nehode sa ľahko zranili dve 
spolujazdkyne.                 KR PZ Trenčín 

Na okresných cestách sa minulý týždeň stalo 
šesť nehôd, zranilo sa pri nich šesť ľudí

Po poklese chorobnosti na akútne respiračné 
ochorenia v predchádzajúcom týždni sa respi-
račné ochorenia minulý týždeň do okresu vrátili. 
Chorobnosť sa minulý týždeň zvýšila o viac ako 
400 prípadov na 100.000 obyvateľov a dosiahla 
úroveň 1651 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia tak 
bola minulý týždeň v Púchovskom okrese tretia 
najvyššia v Trenčianskom samosprávnom kra-
ji. Priemerná chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia dosiahla v Trenčianskom kraji minulý 
týždeň úroveň 1333 ochorení na 100.000 obyva-
teľov a bola približne rovnaká, ako v predchádza-
júcom týždni. Najvyššia chorobnosť v kraji bola v 
okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2294 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť 
bola v okrese Partizánske, kde klesla na úroveň 
984 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Z celkového počtu akútnych respiračných ocho-
rení v Trenčianskom kraji bolo 241 ochorení na 
chrípku a chrípke podobné ochorenia. Chrípková 
chorobnosť zostala v Trenčianskom kraji na úrov-
ni predchádzajúceho týždňa. Pre chrípku nemu-
seli v kraji prerušiť školskú dochádzku v žiadnej 
škole a školskom zariadení. 

Informoval Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva v Trenčíne.               (r)

Chorobnosť na ARO stúpla, 
bola tretia najvyššia v kraji

Stratila orientáciu...
Na oddelenie mestskej polície prišla staršia 

žena, ktorej nebolo nič rozumieť. Z dokladov mes-
tskí policajti zistili, že ide o Púchovčanku z Ulice 1. 
mája. Neskôr vysvitlo, že išla po obed do jednej 
z reštaurácií, neskôr sa vybrala na nákup kvetov 
do mesta. Potom zrejme stratila orientáciu a ne-
vedela sa vrátiť domov. S prihliadnutím na jej vek 
a stav previezla hliadka ženu do miesta bydliska. 

Využil byt bez rodičov?
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

anonymného telefonického oznámenia na Morav-
skej ulici, kde malo po 23.00 hodine dochádzať k 
rušeniu nočného pokoja. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že v byte sa nachádzalo viac osôb, 
ktoré sa smiali a nahlas rozprávali. Syn neprítom-
ného majiteľa bytu bol poučený, že sa dopúšťa 
priestupku proti verejnému poriadku. Priestupok 
následne hliadka vyriešila napomenutím. 

Mladík alkohol nezvládol...
Krátko pred šiestou hodinou podvečer prijali na 

oddelenie mestskej polície telefonickú informá-
ciu, že na Nábreží slobody je podnapitý mladík. 
Hliadka na mieste našla mladíka z Ulice 1. mája, 
ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu a mal 
problémy s chôdzou. Hliadka následne mladistvé-
ho odviezla do miesta bydliska, kde si ho prevzala 
matka. Priestupok je v riešení. 

Kľúče z druhej strany...
Krátko po 22.00 hodine prijali na oddelenie MsP 

oznámenie, podľa ktorého sa Belušan nemohol 
dostať do prenajatého bytu na Rastislavovej uli-
ci. Muž informoval, že v byte býva s priateľkou, 
s ktorou sa pred niekoľkými hodinami pohádal. 
Mestskí policajti zistili, že mužova spolubývajú-
ca odišla po hádke k priateľke a kľúče nechala vo 
dverách. Mestskí policajti mu poskytli telefónne 
číslo na osobu, ktorá vykonáva otváranie zabuch-
nutých dverí. 
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ZÁSADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI
Aký je postup pri poskytovaní prvej pomoci? Najskôr zisti, čo sa stalo. Dbaj pritom na to, aby si neohrozil 
svoj vlastný život alebo zdravie. Ak je postihnutý v ohrození, premiestni ho alebo odstráň zdroj ohrozenia. 
Ak je to potrebné, privolaj na pomoc blízkeho alebo spolupracovníka. Ak je ohrozený život postihnutého, 
vytoč telefónne číslo 155 alebo 112 a privolaj záchrannú službu a poskytni prvú pomoc.

za minútu, ak sa neobávaš o svoje 
zdravie a  nepociťuješ odpor, zaháj 
stláčanie hrudníka a dýchanie z úst 
do úst v pomere 30 :2.
STABILIZOVANÁ POLOHA
Do stabilizovanej polohy dávame 
postihnutého v prípade, že je v bez-
vedomí, ale dýcha.
Pri tejto polohe sú dýchacie cesty 
otvorené a nedochádza k uduseniu 
jazykom, zvratkami alebo krvou.
INFARKT
PRÍZNAKY: Silná zvieravá bolesť v 
oblasti srdca a hrudnej kosti. Bolesť 
neustupuje a je rovnako intenzívna 
pri dýchacích alebo iných pohy-
boch. Typické je vyžarovanie bolesti 
do rúk, pod lopatku alebo do krku. 
Charakteristická je aj úzkosť, dýcha-
vičnosť a nadmerné potenie. Infarkt 
sa dostavuje náhle, často v pokoji 
alebo spánku.
POSTUP:
• pri podozrení na infarkt ulož po-

obnoví vedomie,
• ak sa neobnoví vedomie, privolaj 
pomoc,
• pokiaľ si pri postihnutom, nechaj ho 
v polohe na chrbte so zdvihnutými 
nohami,
• ak odchádzaš, daj ho do stabilizova-
nej polohy.
ZASTAVENIE DÝCHANIA 
A ČINNOSTI SRDCA
PRÍZNAKY: Bezvedomie, neprítom-
nosť dýchania.
POSTUP:
• postihnutého ulož na rovnú a tvrdú 
plochu,
• zakloň mu hlavu (malý záklon v prí-
pade podozrenia na poranenie krčnej 
chrbtice),
• odstráň prekážky z ústnej dutiny po-
stihnutého,
• v dolnej tretine hrudnej kosti tvrdou 
časťou dlane a s vystretými rukami 
stláčaj hrudnú kosť o 5 - 6 cm (tretinu 
výšky hrudníka postihnutého) 100 x 

stihnutého do polosedu,
•  privolaj záchrannú službu,
• ak pacient nie je v kardiálnom 
šoku (nízky tlak, bledosť, potenie), 
môžu sa podať lieky s obsahom ky-
seliny acetylsalicylovej (acylpyrín, 
anopyrín, aspirín atď.),
• obmedz pohyb postihnutého na 
minimum. 
HYPERGLYKÉMIA, HYPOGLYKÉMIA
Vzniká pri nedostatku alebo nad-
bytku cukru v bunkách.
PRÍZNAKY: Únava, malátnosť, po-
tenie, rozmazané videnie až strata 
vedomia.
• ak je postihnutý pri vedomí, je 
potrebné mu podať silne sladené 
nápoje alebo sladkosti,
• ak je v bezvedomí alebo sa stav 
po podaní cukru v krátkej dobe 
nelepší, zavolaj rýchlu zdravotnú 
pomoc.

MUDr. Viliam Bršiak, MPH

BEZVEDOMIE
PRÍZNAKY: Postihnutý nereaguje na 
hlasné oslovenie či bolestivý podnet.
POSTUP:
• zisti prítomnosť dýchania (ak cca 
15 sekúnd nevidieť žiadny pohyb na 
hrudníku a bruchu a nepočuť pri nose 
a ústach dýchací šelest, necítiť prúd 
vydychovaného vzduchu, jedná sa o 
zástavu dýchania a  musí nasledovať 
resuscitácia),
• ak sa zistí prítomnosť dýchania, 
zdvihni postihnutému nohy,
- ak sa jedná o kolaps, do 1 minúty sa 
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Autorkou pilotného projektu s názvom Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských 
školách a zároveň odborným garantom je PaedDr. Jana Martinková, ktorá vedie Súkromné centrum špe-
ciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS so sídlom v Lúkach a pracoviskom aj v Púchove. Má skú-
senosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predškolského veku až po dospe-
losť. Problematiku takýchto detí a následne ich integráciu so všetkými diagnózami pozná veľmi dôverne. 

Mesto Púchov podporilo projekt, ktorý výrazne 
pomôže deťom už v materských škôlkach

šinou celá rodina trpí pôsobením a 
dôsledkami oslabenia čiastkového 
výkonu. Takýto komplexne spraco-
vaný projekt v ponúkanom rozsahu 
sa v žiadnom meste na Slovensku 
nerealizuje. V prípade dosiahnutia 
našich pozitívnych výsledkov môže 
slúžiť ako inšpirácia i pre ďalšie mes-
tá, ktoré si ho môžu osvojiť. Keď som 
predstavovala tento projekt vedeniu 
mesta pánovi primátorovi Mgr. Ras-
tislavovi Henekovi a pani vedúcej 
oddelenia školstva a sociálnych vecí 
Mgr. Renáte Holákovej bolo evident-
né, že vzhľadom na ich pedagogickú 
prax a bohaté skúsenosti v tejto ob-
lasti ich projekt veľmi zaujal, doká-
zali sa s ním stotožniť, podporili ho 
a videli v ňom veľký prínos pre deti 
a ich rodičov. Za podporu takéhoto 
jedinečného projektu im patrí veľká 
vďaka. Taktiež poslanci mestského 
zastupiteľstva tento projekt pocho-
pili ako prínosný pre deti a ich rodi-
čov v meste Púchov. Projekt z veľkej 
časti podporila i pani poslankyňa 
Irena Kováčiková, ktorá hneď v za-
čiatkoch pochopila jeho prínos pre 
naše materské škôlky.

Čo je cieľom projektu?
Hlavným cieľom je deťom už v ran-
nom veku, teda v materských škôl-
kach poskytnúť komplexnú starost-
livosť, ktorá zahŕňa logopedickú, 
psychologickú a špeciálno-pedago-
gickú starostlivosť. Vychádzame pri 
tom z najnovších poznatkov neuro-
fyziologickej psychológie o ranom 
vývine dieťaťa, ktoré uvádzajú, že to, 
čo sa udeje v prvých rokoch života, 
ovplyvní neskoršie možnosti dieťaťa 
naplno rozvinúť svoj potenciál či už 
pri zvládnutí vzdelávania, sebaregu-
lácie alebo pri nadväzovaní primera-
ných sociálnych vzťahov. Poznanie 
problematiky spojitosti vývinových 
porúch učenia s fyzickým vývinom, 
diagnostikovanie kognitívnych 
funkcií v rannom veku dieťaťa ma 
veľký vplyv a dopad na celkový vý-
vin a neskôr na úspešnosť jedinca v 
živote.

Čo všetko konkrétne projekt zahŕňa?
Zahŕňa komplexnú diagnostiku, vy-
pracovanie terapeutického plánu 
zostaveného podľa potrieb konkrét-
neho dieťaťa, zohľadňujúce pritom 

Pre koho sú určené Vaše služby?
Poslaním nášho centra je poskyto-
vanie odborných služieb deťom, žia-
kom so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, ktoré vyplývajú 
z vývinovej poruchy: poruchy aktivi-
ty a pozornosti ADHD, ADD, vývino-
vé poruchy učenia: dyslexia, dysgra-
fia, dysortografia, dyskalkúlia, alebo 
zo zdravotného postihnutia: men-
tálne, zrakové, telesné, viacnásobné 
postihnutie, narušená komunikačná 
schopnosť, autizmus, pervazívne vý-
vinové poruchy.

Akí odborníci budú poskytovať služ-
by v rámci projektu Komplexná mul- 
tidisciplinárna starostlivosť deťom  
v materských školách?
Náš tím tvoria detské psychologič-
ky, logopedičky a špeciálne peda-
gogičky. Všetky máme skúsenosti s 
diagnostickou, poradenskou a tera-
peutickou prácou so zdravou det-
skou populáciou, ako aj populáciou 
s narušeným vývinom. Úzko spolu-
pracujeme s ambulanciou klinickej 
logopédie PaedDr. Marie Sartoryo-
vej, i ďalšími odborníkmi z oblasti 
klinickej psychológie, ako je PhDr. 
Magda Krasulová, i ďalší odborníci z 
pedo-psychiatrie a neurológie.

Môžete bližšie predstaviť pilotný 
projekt „Komplexná multidiscipli-
nárna starostlivosť deťom v mater-
ských školách“, ktorý sa rozhodlo 
mesto Púchov podporiť?
Systematická pomoc deťom v ma-
terských školách na celom Sloven-
sku chýba, nie je odborne pokrytá. 
Detí s problémami, rôznymi osla-
beniami pribúda, pedagógovia v 
MŠ nemajú vedomosti, ale ani čas 
sa takýmto deťom venovať. Keď ta-
kéto dieťa nastúpi do školy a nemá 
vyvinuté a „naštartované“ všetky 
potrebné funkcie, začína cely rad 
problémov. Takéto deti dostávajú 
menej uznania, menej náklonnosti, 
no o to viac negatívnej pozornosti 
zo strany svojho okolia. A to ich robí 
v podstate deťmi, ktoré trpia. A ne-
trpia len ony, ale aj ich okolie, väč-

presne jeho špecifiká. Ak sa na zá-
klade diagnostiky zistí, že dieťa má 
predispozíciu na poruchy učenia, 
správania alebo narušenú reč, je 
potrebné s dieťaťom ďalej pracovať. 
Dieťaťu zostavíme tréningový plán 
terapie, pričom sa v ňom zameriame 
cielene na tú oblasť, ktorú má dieťa 
oslabenú. Po diagnostike bude na-
sledovať systematická práca s die-
ťaťom - až po elimináciu problému, 
prípadne až po odstránenie daného 
problému. Počas práce s dieťaťom 
sa bude realizovať priebežná dia-
gnostika, ktorá nám poukáže na 
výsledky práce a záverečná diagnos-
tika. Ak sa podarí oslabenie čiast-
kového výkonu vyrovnať pred tým, 
ako dieťa nastúpi do školy, môže sa 
tým zabrániť problémom a trápeniu 
dieťaťa nielen v škole, ale i v živote 
vôbec.

Pre akú vekovú kategóriu je projekt 
určený?
Program je určený pre deti vo ve-
kovej kategórii 4 až 5 rokov. Je to 
obdobie, kedy do nástupu povinnej 
školskej dochádzky zostávajú dva 
roky, čo je dostatok času dieťaťu s 
oslabením pomôcť. Samozrejme, ak 
je v MŠ dieťa, ktoré má do začiatku 
nástupu školskej dochádzky rok (je 
predškolákom) a potrebuje pomoc, 
do programu ho zaradíme.

Koľko bude trvať Váš projekt? 
Systematická práca daných odbor-
níkov s každým dieťaťom individu-
álne je navrhovaná po dobu trvania 
minimálne jedného až dvoch rokov. 
Súčasťou sú tiež poradenské kon-
zultácie rodičom a pedagógom MŠ, 
ktoré s týmito deťmi pracujú.

Z akých odborných poznatkov vy-
chádzate pri svojej práci?
Úspešne uplatňujme diagnostiku 
a terapiu Dr. Sindelar. Metóda Dr. 
Sindelar je jedinou ucelenou metó-
dou na Slovensku, ktorá v takomto 
rozsahu rieši zachytenie a nápravu 
oslabenia základných funkcií už v 
rannom veku dieťaťa. Táto metodi-
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PaedDr. Marie Sartoryo-
vá, klinický logopéd:
„Úroveň a rozvoj verbálnej komu-
nikačnej schopnosti sú viazané na 
systematické stimulovanie zmyslo-
vého vnímania, celkovej koncent-
rácie a činnosti vyšších nervových 
centier. Dosiahnutá úroveň reči je 
kompletným odrazom zdravotného 
stavu, kognitívnych funkcií, jemnej 
aj hrubej motoriky a preto je veľmi 
dôležité sústrediť sa na rozvíjanie 
dieťaťa vo všetkých úrovniach vývi-
nu centrálneho nervového systému 
a tým zlepšiť podmienky na rozvoj 
verbálnej komunikácie a tým i prí-
pravu do školy. 
Spolupráca klinického logopéda 
s ďalšími odborníkmi ako je psy-
chológ a špeciálny pedagóg je 
preto z hľadiska vyššie uvedených 
skutočností veľmi vítaná a v niek-
torých prípadoch až nevyhnutná. 
Všetci sledujeme jeden cieľ a to je 
pomôcť dieťaťu v rovnomernom a 
harmonickom vývine všetkých psy-
chických funkcií a rodičom sa tak 
pomáhame zorientovať v množstve 
poznatkov o vývine dieťaťa.“

Projekt Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských 
školách podporili aj odborníci z oblasti psychológie a logopédie

PhDr. Magda Krasulová, 
klinický psychológ:
„Vysoko kvalifikované činnosti a ich 
široké spektrum je v dnešnej mo-
dernej a emocionálne náročnej do- 
be presne tým, čo potrebujeme. 
Všetci vieme, aká je dôležitá v 
zdravej spoločnosti rodina. Do-
stávame v nej všetko, čo k har-
monickému žitiu potrebujeme 

- lásku, pocit bezpečia, pochope-
nie, úctu i rešpekt. Ak má problém 
jeden člen rodiny, má problém 
celá rodina. Nie je tajomstvom, že 
problémy detí veľakrát začínajú 
aj končia v rodine. A tu je miesto 
pre našu spoluprácu s poraden-
ským zariadením. Problémy detí s 
narušenou komunikačnou schop-
nosťou, s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi poruchami riešia 

kvalifikovaní odborníci. To je ne-
vyhnutný začiatok. Samozrejmou 
nadstavbou je práca s rodičmi. 
Majú to zložité a musia byť vyzbro-
jení informáciami i trpezlivosťou. 
Veď emócie sú nákazlivé a prená-
šajú sa z jedného člena rodiny na 
všetkých. Ale ak máme informáciu, 
v ktorej vidíme riešenia a možnos-
ti, aj tá najzložitejšia situácia je rie-
šiteľná.“

psychológie. Zisťuje sa ňou včasné 
oslabenie vývinových deficitov v 
spracovaní informácií. Oslabenie 
vývinových deficitov ako sú pro-
blémy s učením, s koncentráciou, s 

poruchami správania detí a mláde-
že. Pri našej práci vychádzame tiež 
z učenia podľa pedagogiky Marie 
Montessori. Podľa jej pedagogic-
kých princípov pracuje množstvo 

ka dokáže zachytiť príznaky porúch 
učenia už vo veku materskej školy 
a efektívne ich riešiť. Diagnostika 
vychádza z poznatkov kognitívnej 
psychológie a vývinovej neuro-

základných škôl a predškolských 
zariadení na celom svete. Netradič-
né metódy a učebné pomôcky do-
voľujú už deťom v materskej škole 
získať vedomosti bežne dostupné 
až deťom základných škôl. Oslovili 
sme aj odborníkov z oblasti klinickej 
logopédie a klinickej psychológie. 

Aktuálne prebieha už vo všet-
kých materských školách v meste 
Púchov depistáž a logopedická 
diagnostika. Rodičia, ktorí majú 
záujem o zaradenie do projektu a 
nie sú zapísaní do inej špeciálno-
-pedagogickej poradne sa môžu 
prihlásiť vo svojej materskej ško-
le  a o priebehu sa informovať 
priamo u riaditeliek príslušných 
materských škôl, alebo v SCŠPP 
HELP-DYS. 
Zo zapísaných detí odborníci vy-
berú tie, ktoré odborné interven-
cie najviac potrebujú. Priama čin-
nosť v púchovských materských 
školách začína koncom septem-
bra 2017.

Dvojstrana bola spracovaná  
v spolupráci s Odd. školstva a so- 

ciálnych vecí MsÚ Púchov,  
ilustr. foto: Slavomír Flimmel
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Púchovskí rybári majú vlastné 
odchovné rybníky v Lednických Rovniach
V Púchove je približne 1200 rybárov, ale veľa z nich ani nevie, že miestna organizácia má 
svoje vlastné odchovné rybníky. O tom, na čo slúžia, sme sa porozprávali s Mariánom 
Miernym, ktorý je hospodárom odchovných rybníkov v Lednických Rovniach.

níkmi, pred sebou na stole máme 
obed a hodnotíme. 

Po výlove máš už konečne voľno, 
alebo sa mýlim?
Práve naopak.  Hneď na druhý deň, 
alebo ešte v ten deň sme tam opäť a 
začína všetko odznova. Rybník tre-
ba vyčistiť, odvodniť, dezinfikovať 
vápnom, zasiať trávu, urobiť údržbu 

zostali na celej ploche rybníka. Tak-
tiež treba pripraviť náradie, nádrže 
pre ryby, občerstvenie a hlavne za-
bezpečiť ľudí, ktorí sú ochotní prísť 
pomôcť aj v prípade nepriaznivého 
počasia. Potom si už len rozdelíme 
úlohy a môže sa začať. Aj napriek 
tomu, že sa na každý výlov teším, 
som rád, keď už po jeho skončení 
sedíme všetci spoločne medzi ryb-

na výpustnom mechanizme, opra-
viť náradie a množstvo rôznych prác 
ktoré treba krok za krokom urobiť. 
Tie rozhodnú či bude ďalší odchov 
úspešný, alebo nie. Veľa krát si ľudia 
neuvedomujú koľko práce a času je 
treba, aby bolo vôbec čo loviť...

Čo potom s vylovenými rybami?
Tie sa trieda už počas výlovu a od-

Kto sa stará o tie rybníky?
Po nečakanom úmrtí pána Ďurčíka, 
pre ktorého boli tieto rybníky srdco-
vou záležitosťou, sme na to zostali 
len ja a pán Rovný, bez ktorého si to 
pri mojej štvorzmennej práci nevi-
em predstaviť.

Určite je s tým veľa práce. Ako sa 
k tomu stavajú členovia miestnej 
organizácie? Ak poriadate brigá-
dy, majú o ne záujem?
Každoročne tu organizujeme nie-
koľko brigád a samozrejme výlovy. 
Počet rybárov, ktorí majú snahu 
prísť a pomôcť každý rok klesá, ta-
kisto ako aj na ostatných revíroch v 
našej púchovskej miestnej organi-
zácii. Aj napriek povinnosti odrobiť 
minimálne 15 hodín brigád, využí-
vajú hlavne mladšie ročníky možno-
sť si tieto hodiny zaplatiť. Doba kedy 
sa na brigáde stretlo 90 percent ry-
bárov z našej obce je preč a veľakrát 
som vďačný, ak sa stretneme traja. 
Vôbec si neuvedomujú, že sa to robí 
pre každého z nás.

Spomenul si výlov, ako prebieha?
Výlov je samostatná kapitola, ktorú 
musíš dôkladne naplánovať, aby sa 
nestalo, že celoročné úsilie vyjde na 
zmar. Keďže odchovávame jedno 
až dvojročnú násadu, vodu treba 
pomaly odpustiť už niekoľko dní vo-
pred, aby sa ryby stiahli na miesto, 
kde ich bude možné odloviť a ne-

Stredný odchovný rybník v  Lednických  Rovniach.

Odchovaná násada zubáčov.

Hospodár Marián Mierny kontroluje stav násady.
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žení ich počtu by veľa rokov trvalo 
zvrátiť tento stav - ak vôbec. Tomu-
to problému sa nevyhli ani naše 
rybníky a nepomohli ani rôzne 
opatrenia. Predátori si vždy nájdu 
nový spôsob a narobia veľké škody. 

Aké druhy rýb sa chovajú v ryb-
níkoch v Lednických Rovniach?
Skúšali sme odchov rôznych dru-
hov od hlavátky, pstruhov dúho-
vých, amurov, tolstolobikov až po 
jesetera.  Nakoniec sa však ukázalo, 
že najefektívnejšie druhy pre tento 
typ rybníkov sú kapre, zubáče a  
liene. 

Zhováral sa  a foto 
Miroslav „Murphy“ Mikáč, 

člen MO SRZ v Púchove

Je chovný rybník ohrozovaný 
predátormi?
To je aktuálne celoslovenský pro-
blém, ktorý sa rok čo rok zväčšuje. 
Dokonca naši ochranári, s ktorými 
by sme mali ťahať za jeden povraz, 
nám komplikujú už aj tak náročnú 
situáciu. Z predátorov a dokonca 
nepôvodných druhov sa stávajú 
premnožené a naopak z kedysi 
bežných sú dnes ohrozené.  Naše 
pôvodné druhy rakov, žiab, vod-
ných živočíchov a rýb, dokážu vy-
dry a kormoráni v priebehu krátkej 
doby tak zdecimovať, že aj po zní-

Dovetok autora: 
Rybníky v Lednických Rovniach boli 
vybudované v 60-tych rokoch minu-
lého storočia ako nádrže na vodu v 
prípade požiaru. Po čase sa podarilo 
vtedajšiemu vedeniu púchovskej 
rybárskej organizácie nádrže získať 
s cieľom vybudovať z nich chovné 
rybníky. Napriek veľkému úsiliu sa 
však nepodarilo dosiahnuť stabilné 
výsledky, preto sa rozhodlo rybníkov 
vzdať. Viac ako desaťročie sa o ne nik 
nezaujímal. Až výmenou rybárskych 

vážajú do našich lovných revírov, 
kde si ich rybári môžu počas roka 
uloviť.

Je na prácu rybárskeho hospodá-
ra potrebná škola alebo špeciálne 
vzdelanie?
Na to, aby si mohol robiť hospodára 
potrebuješ osvedčenie na túto čin-
nosť. To môžeš dostať po úspešnom 
ukončení strednej rybárskej školy v 
Ivanke pri Dunaji, alebo po absolvo-
vaní dvojtýždňového kurzu, ktorý 
treba ukončiť vedomostným presk-
úšaním. 

funkcionárov, kedy po veľkom úsilí 
hospodára Milana Ďurčíka a hlavné-
ho hospodára Rastislava Šajdáka sa 
ich podarilo zachrániť pred zasypa-
ním. V tej dobe ma pán Ďurčík oslo-
vil a začali sme spoločne s opravami. 
Museli sme zabetónovať zničené 
výpuste, opraviť výpustný mecha-
nizmus, opraviť zničené oplotenie, 
spriechodniť potrubia na vodu, vy-
bágrovať nanesený sediment a 
množstvo ďalších opráv. 

važská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, 
budú vykonávané previerky plnenia citova-
ných zákonných ustanovení.
Podľa § 25 ods.1 písm. a), b) zákona sa 
priestupku na úseku ochrany poľnohospo-
dárskej pôdy dopustí ten, kto:
písm. a) – nezabezpečí základnú starostli-
vosť o poľnohosp. pôdu alebo spôsobil jej 
poškodenie, 
písm. b) – spôsobil svojou činnosťou zabu-
rinenie poľnohospod. pozemku v blízkosti 
poľnohospod. pozemku.
   V prípade zistenia porušenia zákona budú 

pozemkoch.
  Týmto Mesto Púchov žiada vlastníkov, ná-
jomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i 
nepoľnohospodárskych pozemkov na dodr-
žiavanie uvedeného zákonného ustanove-
nia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu 
burín, upozorňuje na povinnosť pravidelné-
ho udržiavania trávnatých plôch ich kose-
ním v čase pred kvitnutím (najmenej 2 x do 
roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín 
a škodcov.
     Mesto Púchov zároveň upozorňuje na sku-
točnosť, že zo strany Okresného úradu Po-

udelené finančné sankcie až do výšky 330 €.
Podľa § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží 
orgán ochrany poľnohospod. pôdy pokutu 
od 166 € do 33 200 € za každý hektár poľno-
hospod. pôdy, ak sa ňom dopúšťa správneho 
deliktu podľa § 26 ods.1 zákona.
V zastavanom území mesta rieši vec prísluš-
ný mestský úrad. V prípade potreby bude 
vec riešená okresným úradom Ak pôjde o 
sústavné obťažovanie z pozemku trvale za-
moreného burinami, vec bude riešená súd-
nou cestou.

Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy 
na dodržiavanie zákona NR SR č.220/2004 Z. 
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy v znení neskorších predpisov.
  Každý je povinný zo zákona chrániť pri-
rodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, 
ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného 
prostredia:
- § 3 ods.1 písm. b) zákona č.220/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov ukladá vlast-
níkom, nájomcom a správcom poľnohos-
podárskej pôdy povinnosť predchádzať 
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Odchované kapríky.

Oprava rybníka.
Nasádzanie odchovaných rýb do lovných revírov MO.

Hospodári: bývalý a terajší - 
Milan Ďurčík a Marián Mierny.Výlov rybníka.
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Druhý májový piatok mal pre Spo-
jenú školu v Púchove sviatočný 
nádych. Slávnostnou vernisážou v 
Dome kultúry v Púchove otvorili 
výstavu výtvarných prác detí s men-
tálnym postihnutím. Témou tohto-
ročnej expozície bola „Cesta okolo 
sveta.“ Na vystavených prácach je 
vidieť, že aj deti so zdravotným zne-
výhodnením majú veľkú fantáziu a 
dokážu vytvoriť práce, či už plošné 
alebo priestorové, ktoré sú hodné 
obdivu. Srdečne pozývame širokú 
verejnosť do foyer púchovského 
kultúrneho stánku. Príďte si pozrieť 
vystavené práce a potešte nielen 
svoje oči, ale najmä srdce. Výstava 
bude prístupná do štvrtka 18. mája 
2017.
PaedDr. Eva Bieliková, SŠ Púchov, 

foto: Slavomír Flimmel

Po septembrovom nultom ročníku, 
ktorý prvýkrát spojil noc s literatúrou 
dohromady sa počas uplynulého 
víkendu konal ďalší čítací podvečer. 
K dispozícií bolo prichystaných päť 
miest s rovnako piatimi  zaujímavými 
knihami. 
  Všetkých čítaní sa mohli návštevníci 
a priaznivci literatúry zúčastniť podľa 
ľubovoľného výberu a nálady. Ukážky 
sa na jednotlivých stanovištiach čítali 
stále dokola až do večerných hodín. 
  Tri stanovištia resp. čítacie okruhy boli 
umiestené v púchovskom Divadle – v 
galérii vestibulu, kde na poslucháčov 
čakala Jarka Botošová s detskou kni-
hou Párožrúti od Pavela Šruta, na ja-
visku hral a spieval Tomáš Janypka s 
Tamarou Pribišovou, ktorí predniesli 
ukážku z čerstvého titulu Jabloň v zime 
od Deža Ursínyho a v učebni č.2 čakala 

mladučká Zuzka Golitková, ktorá číta-
la z knihy Fo(s)ter od svetovej autor-
ky  Morgan Claire. Ďalšie dve čítačky 
ponúkli nemenej populárne ukážky 
z literárnych titulov. V kníhkupectve 
Barica sa v podaní Evy Baricovej čítal 
úryvok z najnovšej knihy od Dušana 
Dušeka. Posledným stanoviskom 
bola literárno-umelecká kaviareň 
Podivný barón, kde bol takisto pri-
pravený zaujímavý titul od Henrika 
Hovlanda. 
  Po absolvovaní literárnej cesty, vypl-
ňovaní kupónov a vypočutí úryvkov, 
prebehlo žrebovanie o výnimočné 
a pútavé knihy. Celý čítací okruh a 
prvý ročník Noci s literatúrou končil 
záverečným koncertom kapely Ar-
chívny chlapec v hlavnej sále Divadla 
Púchov. 

B. Krchňavá

Cesta okolo sveta

Prváčikovia a prváčky sa krásne predstavili, porozprávali o sebe a všetci 
ukázali svoje zručnosti a  talent. ZŠ Mládežnícka prídu do finále mesta 
reprezentovať: Paľko Repka, Adriánko Rusňák, Gabika Kubiritová, Klárka 
Ladecká a Lucka Miková. ZŠ Slovanskú budú reprezentovať dvaja chlapci 
– Samko Turza a Filip Gabaj, ale i dievča, Simonka Ďurovcová.
Všetkým držíme palce a tešíme sa na ich vystúpenia. Ešte nás do konca 
mája čakajú školské kolá v CZŠ sv. Margity  a v ZŠ J. A. Komenského.
13. jún, bude deň, keď mesto Púchov spozná svojho „správňaka“ a svoju 
„správňačku“.

D. Illyová

Správneho chlapca a správne dievča v prvej 
triede už majú na Mládežníckej i Slovanskej

Správne dievčatá a správni chlapci zo ZŠ Slovanská.

Správne dievčatá a správni chlapci zo ZŠ Mládežnícka.

Noc s literatúrou mala päť zastávok

Jedna zo zastávok bola  aj  v kníhkupectve Barica.
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PROGRAM
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máj 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. 

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

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

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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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. 

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

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

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
     

        
 

       
 

  
   

          

  
       

 
 

  
  

 

MÁJ 2017
WWW.ZUPNYDOM.SK

18. 5. (štvrtok)  Dotkni sa umenia, 17:30 hod. (kaviareň Podivný barón) 
Umelecký teoreticko-praktický workshop s podtónom arteterapie.

20.5. (sobota)  Krajina ročných období, 19:00 hod. (Podivný barón) 
Čítačka mladej púchovskej spisovateľky Tamary Pribišovej z jej prvej bás-
nickej zbierky.
 
26. 5. (piatok)  Posedenie pri živej hudbe, 20:00 hod.  (Podivný barón)
Milo a iné zvery. Koncert bratislavskej folkovej legendy a básnika v jednej 
osobe Mila Horínka.
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www.puchovskenoviny.sk
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PROGRAM

KINO

máj 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. 

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

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

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť 
aj na stránke: www.kultura.puchov.sk  a  www.kino.puchov.sk
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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. 

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

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

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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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. 

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

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

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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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. 

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

PRIPRAVUJEME:

KULTÚRA

KLUB MAMIČIEK

KLUB ŽIEN

Pondelok  1.     veľká sála     16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ:
DH MORAVANKA 
Prvý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Barbora Marcinová. 
Organizátor: Považská veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Sobota 6.     na 3 miestach    18.00 hod.

NOC S LITERATÚROU
Divadlo Púchov, Kníhkupectvo Barica, literárna kaviareň Podivný barón - tieto miesta, kvalitné 
knihy pre deti i dospelých a zaujímaví čítajúci sa spoja, aby vám priniesli literárno-dobrodruž-
ný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 2. ročník literárnej túry v Púchove bude doplnený trochou 
divadla, hudobnou afterparty, knižnou tombolou a inými novinkami. Viac na osobitných plagá-
toch,  na FBku Noc s literatúrou a stránke www.kultura.puchov.sk

Utorok 9.        veľká sála      17.00 hod.

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ
MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU 
Repríza oboch nových hier DDŠ Ochotníček, čerstvého víťaza krajskej súťažnej prehliadky 
Rozprávkové javisko s postupom na celoslovenskú súťaž. Réžia: Peter Hudák. Vstupné 2 €.

Piatok 12.     galéria vestibulu   10.00 hod. 

CESTA OKOLO SVETA 
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Spojenej školy Pú-
chov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Vstup voľný.

Sobota 13.   veľká sála       19:00 hod. 

SVET PODĽA HELEN ALEBO  
MAĽOVANIE KVAPIEK 
Leporelo spomienok  zo života mladej dôchodkyne autorskej hry Divadla Makyta. Repríza. 
Vstupné 2 €.

Pondelok 15.      veľká sála     19.00 hod. 

RODINNÝ PRIEVAN 
Divadelné predstavenie pri príležitosti DŇA MATIEK s podtitulom: Matka má vždy pravdu, aj 
keď ju náhodou nemá... Súčasná komédia  prinášajúca mikroskopický náhľad do života jed-
nej rodiny, ktorá je „postihnutá“ tým najkrajším spôsobom... Hrajú: Marta Sládečková, Pavol 
Šimun, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Ondrej Bortlík.  Vstupné: 12 € 
(kreslá), 10 € (balkóny a prístavky).

Štvrtok 18.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV 
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: Gizka Oňová a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 2.5. 2017. 
Vstupné 1 €. Pre jednu osobu max. 4 vstupenky. 

Sobota 20.  veľká sála  18.00 hod.

HARMONY 
Koncert vokálnej skupiny Harmony pri príležitosti 10.výročia jej založenia. Spoluúčinkujú žiaci 
a učitelia ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. 

Pondelok 22.   veľká sála   18.00 hod.

MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN 
Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty prie-
myselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov  prezen-
tuje výsledky konceptov a projektov posledných študijných semestrov. Pestrý program pre Vás 
v sále i galérii vestibulu divadla. Vstupné: 1 €

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

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

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

 3. 6.  o 20:00  - VESELIE alebo ŠKOLA FOLKLÓR.TANCA, vstupné 3 €

 14. 6.  o 19:00  - OCKO, one man show, vstupné 7 €, 6 € 
 25.6.  o 15:00  - BRAČEK JELENČEK, Divadlo M (premiéra), vstupné 2 € 

KLUB ŽIEN

Nedeľa 28.   kinosála    15.00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ 
Sú chvíle, keď každý z nás sa cíti tak trochu negramotný – ako hlavná postava v knihe Jána 
Uličianskeho. Príďte si pozrieť jej neuveriteľné stretnutie so známymi literárnymi hrdinami 
v knižnici. Premiéra hry našich najmenších - DDS Trpaslíci. Réžia: Ivana Huličiarová.  Vstupné: 
0,50 € 

Streda 31.   bývalá kinosála nad Azalkou   15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE 
DIEVČA 
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných 
škôl mesta Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY:
Piatok 5.     budova SOV Nám. slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek.

Utorok 9.     kinosála     16.00 hod.

CHCETE SA NAUČIŤ NIEČO NOVÉ
KREATÍVNE?
Použijeme jednoduché prostriedky – staré noviny, letáky, lepidlo a vytvoríme peknú záložku 
do knihy. Potešíte nielen seba, ale i svojich najbližších.To všetko nás naučí lektorka  Eňa Joa-
chymstálová zo „Zvončeka“.

Štvrtok 11.  a  štvrtok 25.      učebňa č.2     18.00 hod.

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

Nedeľa 14.     veľká sála     14.00 hod.

MOHENDŽODARO: 
TANTRA JOGA PRE ŽENY
5-hodinový workshop, vstupné 20 €, info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Streda 17.     učebňa č.1     16.00 hod.

NAŠE ZDRAVIE
Prednáška na tému pľúca, hrubé črevo. Nielen o ich funkciách ale i o vplyve na naše zdravie 
sa dozvieme na prednáške MUDr. Renáty Gérovej.

Štvrtok 18.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk

Piatok 19.     učebňa č.1     16.00-20.00 hod.

KURZ MAĽOVANIE NA VODNÚ
HLADINU PRE DOSPELÝCH
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Sobota 20., 27.   zasadacia miestnosť      10.00 hod.
Nedeľa 21., 28.   zasadacia miestnosť      13.00 hod.

ČLOVEKU ČLOVEKOM
Už sa Vám stalo, že niekto z Vašich blízkych prežíval zložité životné situácie a Vy ste nevedeli 
čo máte urobiť, alebo čo povedať? Viac  na stretnutí... Bližšie info  na osobitných plagátoch.

Piatok 26.     učebňa č.1     10.00 - 13.00 hod.

TVORIVÝ RELAX MAĽOVANIA NA 
VODNÚ HLADINU PRE RODIČOV A DETI
Info na osobitných plagátoch a www.kultura.puchov.sk a www.ebru.sk

Utorok 30.     kinosála     16.00 hod.

ROZMANITÉ OBLASTI ŽIVOTA NA
NAŠEJ PLANÉTE
O premenách života v tesnom spojení človeka s prírodou a kultúrou. Rôzne zážitky cestovate-
ľov po exotických krajinách...

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
Utorok 2.     veľká sála     8.15 hod., 10.00 hod.

SVET OKOLO NÁS, PERU - ŠTYRI STRANY SVETA
Utorok 9.     veľká sála     8.00 hod.  

IBA TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ, MAMA MÁ EMU, 
EMA MÁ PUBERTU
Streda 10.     veľká sála      9.15 hod.

DOROTKA Z FIDORKOVA A PANDA VANDA
Pondelok 29.     kinosála     8.00 hod.

PIATA LOĎ
Pondelok 29.     veľká sála   9.00 hod.

SVET PODĽA HELEN ALEBO MAĽOVANIE KVAPIEK
Streda 31.     kinosála     8.00 hod.

KRÁSKA A ZVIERA

tlakom médií aj ambiciózneho trénera Elisa, zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa 
rodiť niečo špeciálne. S pokorou a jemným humorom rozpráva Kuosmanen nevšedný príbeh 
muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamžiku svojho života.  
MN 15 rokov - Fin.,Šv.,Nem. - ASFK - 92´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 26.    17.30 h   20.00 h      Sobota 27.   17.30 h        Nedeľa  28.  17.30 h  – 3 D 

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA
POMSTA (dobrodružný, akčný)
Walt Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirátskej série. V novom dobrodružstve 
má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť zatiaľ najdesivejšiemu nepriateľovi – mŕtvemu 
kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov – na čele s Jackom, s ktorým má 
staré nevyrovnané účty.Jack má jedinú šancu – nájsť bájny Poseidónov trojzubec, ktorý svoj-
mu držiteľovi prepožičiava moc ovládať na povel morské vody. K tomu však potrebuje pomoc 
krásnej astronómky Cariny a Henryho, tvrdohlavého mladého námorníka kráľovskej flotily... 
MN 12 rokov - USA  - Saturn - 135´- titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5€ - 3 D.

NOVINKA: TÉMATICKÉ KINO - NÁVRATY
vstupné 2 €/1 film

Streda 31.    17.30 h

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)     
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov - SR/ČR - Continentalfilm 
- 113´- slov. verzia. Vstupné 2 €
Streda 31.    19.45 h

ÚNOS (thriller)     
Slovenský film režisérky Mariany Čengel Solčanskej,  napínavý pohľad do minulosti, inšpi-
rovaný skutočnými udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. MN 15  
rokov - SR - Continentalfilm - 95 ´ - originálna verzia. Vstupné 2 €.

PRIPRAVUJEME - MDD V KINE
Štvrtok 1. 6. 2017

15.45 h  ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
17.30 h BALERÍNA
19.15 h KRÁSKA A ZVIERA

Streda 3.    19.30 h

BELGICA (dráma)
Príbeh dvoch bratov: charizmatického a temperamentného Franka a jeho ambiciózneho, ale 
neskúseného brata Joa, ktorý je majiteľom baru Belgica. Spoločnými silami ho premenia na 
úspešný klub plný skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Až neskoro zistia, že viesť 
takýto podnik je náročnejšie ako čakali a  ich vzťahy a osobný život tým začnú trpieť. Film 
ukazuje opojnú cestu oboch bratov hore k úspechu a pád, ktorý nasleduje. Príbeh o eufórii, 
vzostupe a páde.  MN 15 rokov - BEl.,Fr. - ASFK - 128´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok   5.     17.30 h Sobota  6.     17.30 h – 3 D

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, fantasy, komédia)     
Po veľkom úspechu prvého filmu o Strážcoch Galaxie prichádza štúdio Marvel s veľkolepým 
pokračovaním. Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho excentrických priate-
ľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo 
jeho rodičov. Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc prichádzajú aj ďaľšie 
obľúbené postavy z rozpínajúceho sa filmového vesmíru štúdia Marvel. Veľké herecké hviezdy 
v nečakaných úlohách a to všetko v v rytme najväčších hitov 70-tych rokov...  MN 12 rokov - 
USA - Saturn - 137´ - titulky. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.
Piatok   5.   20.00 h Nedeľa  7.    19.30 h

UTEČ (thriller, horor)
Čo na tom, že Rose (Allison Williams) je biela ako stena a Chris (Daniel Kaluuya) čierny ako 
noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojo-
vaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean 
sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry 
občas zapáli, ale to s  farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi 
ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy...  MN 15 rokov - USA -  CinemAr - 
103´- titulky.  Vstupné 4 €.
Nedeľa  7.   17.30 h Streda 10.    19.30 h

DENNÍK RUŠŇOVODIČA (čierna  komédia)
Podľa štatistík každý rušňovodič v Srbsku za svoju kariéru neúmyselne usmrtí 15 až 20 ľudí. 
Neslávny rekord drží Ilja, ktorý má na konte 28 zabití. Rušňovodičom sa stal rovnako ako 
jeho otec a dedo a na prahu dôchodku predáva štafetu svojmu adoptívnemu synovi Simovi. 
Sima sa však odmieta zmieriť s faktom, že by sa stal vrahom. Kolegovia mu síce tvrdia, že sa 
nehode nevyhne, no dni ubiehajú a nešťastia Sima obchádzajú. Ilja začína mať obavy, že sa z 
jeho syna „poriadny“ rušňovodič nestane, a tak berie veci do vlastných rúk... MN 12 rokov- 
Srb.,Chorv. - Itafilm - 85 ´- titulky.  Vstupné 3,50 €.
 Piatok   12.   19.30 h Sobota  13.    17.30 h

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
(akčný, fantaz., dráma)
Keď mladému Artušovi (Ch.Hunnam) zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho 
strýko (J.Law). Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Ex-
calibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. 
Donútený uznať svoju pravú identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba... 
MN 12 rokov - USA - Continentalfilm - 126´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota  13.   20.00 h Nedeľa  14.   19.30 h

PÁD (romantický, fantasy)
Luci je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola totiž obvinená z podpaľač-
stva, počas ktorého zomrel mladý chlapec. V škole plnej zvláštnych spolužiakov stretáva zá-
hadného a odťažitého Daniela, ktorí s ňou ale nechce mať nič spolčeného a až podozrivo sa 
jej vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže, že ju Daniel silne priťahuje, 
ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého. Akoby ho poznala  už tisíc rokov... MN 12 
rokov - USA - Magicbox Slovakia - 91 ´ - titulky. Vstupné 3,50 €.
Nedeľa  14.   17.30 h

LADY MACBETH (dráma)
Viktoriánská doba nepredstavuje len rozum a cit alebo pýchu a predsudok. Je plná silnej 
a zničujúcej vášne. Lady Macbeth nás privádza na domnelo pokojný anglický vidiek roku 
1865. Katherine stojí pred oltárom vedľa Alexandera, svojho budúceho manžela, postaršieho 
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Vikár ich vyhlási za muža a ženu. Dvojicu pozorne sleduje 
Alexandrov starnúci otec Boris, bohatý majiteľ dolov, ktorý Katherine kúpil pre svojho syna 
spolu s malým pozemkom od jej otca. Svadobná noc však zostane nenaplnená, a Katherine 
nedostane od Alexandra žiadny fyzický návrh. Alexander vzápätí nečakane odcestuje na nie-
koľko týždňov do rodinných dolov a jeho otec zase odchádza do Londýna. MN 15 rokov - USA 
- CinemArt - 89´ - titulky.  Vstupné 4 €.
Streda  17.   17.30 h

MUŽ MENOM OVÉ (dráma, komédia)
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva 
im to aj zreteľne najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milo-
vaná manželka Sonja, teraz terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho 
životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny, ktorých 
životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho poštovej schránky, 
spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 
Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  MN 12 rokov 
- Šv. - ASFK - 116´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok  19.   17.30 h Nedeľa  21.  15.30 h

DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD 
HLADINOU (animovaný, rodinný, komédia)
Malá chobotnička Deep je všetko, len nie záchranca. Neposedný, tvrdohlavý, zvedavý,   všetko 
ale naozaj všetko si chce vyskúšať. Morský čert Evo síce ohromuje svojími ostrými zubami, 
povesť hlbinného netvora mu, ale kazí fakt, že je dobrosrdečný, pomerne nemotorný a má tak 
trochu dlhé vedenie. Kreveta Alica je zase opatrná až neurotická a sníva, že raz bude tancovať 
a spievať. A dravá muréna Maura? Tú trápi, že je osamelá. Ono. . .je ťažké mať kamarátov, keď 
ich chcete zjesť.  MP - Esp. - Bontonfilm - 92 ´ - slovenský dabing. Vstupné 3,50 €.
Piatok  19.   19.30 h Sobota  20.  19.30 h

VOTRELEC: COVENANT (akčný, sci-fi, horor)
Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Cove-
nant je novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Covenant smeruje na vzdialenú pla-
nétu na druhej strane galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom. V skutočnosti ale skrýva 
nebezpečenstvo, ktoré si nikto z členov posádky nedokázal predstaviť… MN 15  rokov - USA 
- CinemArt - 122´- titulky. Vstupné 4  €.
Pondelok 22.   19.30 h  -  KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

BABA Z ĽADU (dráma)
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, 
ktorý sa doteraz krútil výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. Zatiaľ čo šesťdesiatnička 
Hana prežíva love story, tradičné víkendové obedy v rodinnej vile strácajú na idylickosti a 
postupne vypláva na povrch, že každý z hrdinov má nejaké tajomstvo. Príbeh rozkrývajú-
ci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami. Hrajú:   Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml.,  Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulo-
vá, Marie Ludvíková, Luboš Veselý a ďalší. MN 15 rokov - ČR, Fr. SR - ASFK - 107´- česky 
- dráma. Vstupné 2 €.
Streda  24.   19.30 h 

OLLI MÄKI (dráma, biografia)
Fínsko 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na 
životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle 
celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o  veľkom víťazstve. Olli je pod 
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Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 16. 5.
Kelová polievka, chlieb
Cesnaková číra polievka, chlebové 
krutóny 
1. Morčací steak „Rossini“ (kuracia pe-
čeň, cibuľka), dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčový bačovsky rezeň, varené 
maslové zemiaky, čalamáda
3. Dubákovo-smotanové penne so 
slaninkou, parmezán  

Streda: 17. 5.
Boršč, chlieb
Hovädzí vývar risi-bisi
1. Vyprážaný kurací „Gordon Bleu“, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2. Roštenka na šampiňónoch, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 

Štvrtok: 18. 5.
Karotkový krém s ďumbierom a creme 
fraiche, krutóny
Slepačí vývar so zelen. a rezancami 
1. Hydinová diabolka, zemiaková 
placka, strúhaný syr
2. Divinový tokáň na červenom víne, 
žemľová knedľa
3. Zeleninový miešaný šalát s kockami 
vyprážaného pangasiusa 

Piatok: 19. 5.
Hrachová polievka s domácou klobás-
kou, chlieb 
Hovädzí vývar so špenátovými 
haluškami
1. Kurací steak so sušenou paradajkou 
a nivovým prelivom, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky s kapustou 
3. Makové šúľance s orechmi 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:  Slepačí vývar, rezance
Haláslé 
Tekvicový krém hokkaido 

1. Kuracie rizoto so špargľou, rebarbo-
rový kompót
2. Palacinky s tvarohovým krémom, 
šalát z čerstvého ovocia, šľahačka 
3. Pastiersky vyprážaný syr, hranolky, 
domáca tatárska 
4. Šampión Portobello plnený jarnou 
zeleninou vo vajíčku, listový šalát s 
feniklom 
5. Bravčová kotleta na grile, kapustné 
strapačky
6. Teľací Wiener schnitzel, zemiaková 
kaša, citrón 
7. Pečené jahňa na cesnaku v alobale, 
zapečené nové zemiaky s cibuľkou, 
balkánsky syr 

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 16. 5.
Maďarská gulášová 
1. Černohorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, zeleninový šalát 
2. Hovädzí tokáň, maslové halušky 
3. Zapekané cestoviny s brokolicou a 
slaninkou 

Streda: 17. 5.
Zeleninová so šampiňónmi 
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Zemiaková baba s údeninou, 
zakysanka 
3. Tuniakový šalát s kukuricou, pečivo
 
Štvrtok: 18. 5.
Drobková s písmenkami 
1. Bravčové karé plnené, slivková 
omáčka, ryža 
2. Kurací plátok na hanácky spôsob so 
zemiakmi, čalamáda 
3. Grilovaná klobása, šošovicový 
prívarok 

Piatok: 19. 5.
Domáca fazuľová s údeninou
1. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Kurča na paprike, cestovina 
3. Tvarohová žemľovka s malinami, 
ovocný nápoj 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 16. 5.
Paradajková so syrom
1. Morčací vyprážaný rezeň, zemiako-
vé pyré, červená repa 
2. Bravčový perkelt, cestovina 
3. Brokolicové rizoto so syrom
Dezert: Kávové rezy 

Streda: 17. 5.
Frankfurtská s párkom 
1. Kurací steak s grilovanou zeleninou, 
varené zemiaky 
2. Chilli con carne, dusená ryža, zeleni-
nové obloženie 
3. Ryžový nákyp s ovocím 
Dezert: Jogurtové rezy 

Štvrtok: 18. 5.
Zeleninová so strúhaním 
1. Morčacie soté s hubami, natural 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčové stehno s provensálskym 
ragú, varené zemiaky, zeleninové 
obloženie 
3. Gratinovaná brokolica, zemiaky s 
pažítkou, kapustový šalát
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou 

Piatok: 19. 5.
Zelerová s krutónmi 
1. Plnené kuracie stehno, dusená ryža, 
ovocný kompót
2. Bravčové medailóniky s nivovou 
omáčkou, zemiakové hranolky, zeleni-
nové obloženie

3. Zapekaný pangasius, varené zemia-
ky, zeleninové obloženie 
Dezert: Čokoládové trojuholníky

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 16. 5.
Boršč
1. Opekaná bravčová panenka, slivko-
vá omáčka, ryža/americké zemiaky 
2. Koložvárska kapusta, zemiaky
 
Streda: 17. 5.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Černohorský bravčový rezeň, ope-
kané zemiaky, tatárska omáčka
2. Slovenské kuracie rizoto, zeleninový 
šalát 

Štvrtok: 18. 5.
Gulášová 
1. Hovädzie varené, sviečková omáč-
ka, knedľa
2. Bravčová katova rana, opekaný 
chlieb vo vajíčku 

Piatok: 19. 5.
Hrachová s opekaným chlebom 
1. Údená bravčová krkovička, zemia-
kový šalát  s majonézou
2. Zapekaný kurací rezeň s broskyňou 
a syrom, ryža

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 16. 5.
Zeleninový boršč
1. Segedínsky guláš, knedľa
2. Grilovaný hermelín, zeleninový 
šalát, bagetka 
3. Živánska v alobale, kyslá uhorka 
Streda: 17. 5.
Gazdovská 
1. Kurací steak z vykosteného stehna 
na provensálskom korení, šunková 
ryža, kompót 
Francúzske zemiaky, uhorkový šalát
Rybacie filé na masle, grilované fazu-
ľové struky, zemiaková kaša 

Štvrtok: 18. 5.
Špenátová s vajcom 
Vyprážané kuracie prsia, slovenský 
šalát
2. Zeleninový šalát, grilované kuracie 
prsia, bagetka 
3. Boloňské špagety so syrom 

Piatok: 19. 5.
Staročeská kulajda 
1. Kurací steak v syrovej omáčke, 
varené zemiaky
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
pudingom
3. Bravčový steak na gyros korení, 
ryža, miešaný zeleninový šalát  

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 16. 5.
Frankfurtská s párkom 
Zeleninová jarná s pohánkou
1. Mexické kuracie soté, dusená ryža, 
hranolky
2. Plnené bravčové rebierko (kyslá 
kapusta, klobása), opekané zemiaky, 
zemiakové knedle
3. Pestré zeleninové rizoto preliate 
syrovým krémom, mrkvový šalát 
4. Listový šalát so cherry paradajkami, 
tuniakom a vajíčkom 

Streda: 17. 5.
Kelová s klobásou
Sedliacka hubová so širokými 
rezancami 
1. Prírodné kuracie prsíčka s plneným 
šampiňónom (ricotta, špenát), dusená 
ryža, hranolky
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková 
kaša, mix šalát 
3. Palacinky s tvarohovým krémom, 
rebarborou a karamelom 
4. Listový šalát so cherry paradajkami, 
tuniakom a vajíčkom 

Štvrtok: 18. 5.
Bryndzová s pažítkou
Údený vývar s krúpkami a zeleninou
1. Cigánska bravčová ihla (br. karé, 
slanina, cesnak), dusená ryža, hranolky
2. Primátorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 
3. Domáce mäsové ravioli s para-
dajkovou omáčkou, bazalkou a 
parmezánom 
4. Listový šalát so cherry paradajkami, 
tuniakom a vajíčkom 

Piatok: 19. 5.
Vegetariánska šošovicová vývarová
Kurací krém s cuketovým chipsom 
1. Kuracie medailóniky so zeleninovou 
omeletou, dusená ryža, hranolky
2. Bravčové pliecko na hubách s tarho-
ňou a zeleninovým šalátom 
3. Vyprážaná aljašská treska, franc-
úzsky majonézový šalát/zemiaky s 
maslom 
4.  Listový šalát so cherry paradajkami, 
tuniakom a vajíčkom

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 16. 5.
Boršč, chlieb 
1. Bravčové medailóny s kuriatkovou 
omáčkou, pečené zemiaky 
2. Španielsky vtáčik, dusená ryža 
3. Cviklové rizoto s kuracím mäsom 
a syrom 

Streda: 17. 5.
Slepačí vývar s knedličkou
1. Kurací Goron Bleu, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát 

2. Segedínsky guláš, knedľa
3. Ryžový nákyp

Štvrtok: 18. 5.
Polievka: Kapustová Šči, rožok
1. Bravčový steak na dusenej červenej 
šošovici, pečený zemiak
2. Pastiersky syr, domáce hranolky, 
tatárska omáčka 
3. Hubové rizoto s parmezánom

Piatok: 19. 5.
Cesnaková so šunkou a vajcom
1. Kuracie plnené šunkou a nivou, 
ryža, hranolky
2. Filé v alobale so zemiakmi a 
zeleninou 
3. Zemiakové knedle plnené údeným 
mäsom, kyslá kapusta 

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 16. 5.
Zeleninová
1. Morčacie hranolčeky v nivovej 
omáčke, cestoviny 
2. Mexická fazuľa s opečenou klobá-
sou, chlieb 

Streda: 17. 5.
Hŕstková
1. Vyprážané rybie filé, zemiaky, 
tatárska omáčka
2. Lasagne 

Štvrtok: 18. 5.
Kapustnica
1. Zapekané rezne so syrom a šunkou, 
zemiaková kaša 
2. Šišky s džemom 

Piatok: 19. 5.
Pórkovo-syrová
1. Bravčové v chrenovej omáčke, 
knedľa
2. Francúzske zemiaky

1. ročník Memoriálu
 Hrehora Luhového 
Vážení priaznivci tenisu,
dovoľujeme si Vás pozvať na prvý ročník 
Memoriálu Hrehor Luhového, ktorý sa 
uskutoční dňa 20. mája 2017 na kurtoch 
tenisového klubu. 
Príďte spolu s nami zaspomínať na nášho 
dlhoročného  tenisového priateľa, tréne-
ra, hospodára, predsedu, zakladajúceho 
člena Tenisového klubu Púchov. Aj keď 
tu už nie je medzi nami, spája nás trvalo 
láska k tenisu, ktorému zasvätil dlhé roky 
svojho života.       Tenisový klub Púchov

Veková kategória: bez obmedzenia
Hrací systém: štvorhry, vyrovnanosť 
párov losom podľa výkonnosti
Štartovné: 10 eur 
(občerstvenie zabezpečené)
Registrácia: 8:30 - 9:00



šport 15

tegórii starších, Alexander Ridzik a Si-
mona Sečkarová v kategórii mladších. 
Po príchode na miesto súťaže (areál 
školy Tomáša Zanovita s tartano-
vou dráhou) to spočiatku  s počasím 
dobre nevyzeralo. Nakoniec sa však 
umúdrilo a súťaž mohla začať. Naše 
deti podali výborné výkony, s ktorými 
sme boli veľmi spokojní. 

J. Ridzik
Slovenská liga
Kat.  ml. dievčatá: 4. Simona Sečkárová
Kat.   st.  dievčatá:  9. Nina Jandušiková
Kat.   ml. chlapci: 2. Alexander Ridzik
Kat.   st . chlapci: 5. Tomáš Kucej
Stredoslovenská liga 
Kat.  ml. dievčatá:  2. Simona Sečkárová
Kat.  st.  dievčatá: 3. Nina Jandušiková
Kat.  ml. chlapci: 1. Alexander Ridzik
Kat.  st. chlapci: 2. Tomáš Kucej 

V sobotu 13. mája vycestovali  mladí 
hasiči z Púchova do Martina, kde sa 
začalo 1. kolo hasičskej Slovenskej ligy 
v behu na 60 m cez prekážky. Sloven-
skú ligu tvorí sedem súťaží v rámci Slo-
venska. Martin, SNV, Púchov, Spišská 
Sobota, Zákopčie, Púchov a Spišské 
Podhradie. Zároveň bola spustená aj 
Stredoslovenská liga s jednotnými 
pravidlami, ktoré platia v rámci Slo-
venska. Táto liga má tiež sedem 7. kôl. 
Martin, Púchov, Kolárovice, Žilina, Zá-
kopčie, Turčianske Teplice a posledné 
kolo uzavrie opäť Púchov.
  Počas víkendu sa v Martine súťažilo 
v 5. kategóriách: prípravka, ml. chlapci 
a starší chlapci, ml. dievčatá a staršie. 
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Pú-
chov a Trenčiansky kraj reprezentovali: 
Tomáš Kucej, Nina Jandušiková v ka-

Deti z DHZ Púchov začali zbierať prvé body do  Slovenskej a Stredoslovenskej hasičskej ligy

Vrábel - Bohdan Jonek 6:1, 6:1, Lu-
káš Sapák - Denis Štepík 6:0, 6:0, 
4hry: Lukáš Sapák /Martin Vrábel 
- Bohdan Jonek/Tobiáš Jonek 6:2, 
6:3, Filip Varjassy/Martin Kapusti-
nec - Denis Štepík/Matej Juranka 
6:0, 6:0)

STARŠIE ŽIAČKY 3. trieda B
08.05.2017 - TK Púchov - ŠPORT 
PARK LÚČKY 6:0 (2hry: Nicole Ja-
níková - Emma Mesiarová 6:3, 7:6, 
Adriana Cenigová - Natália Talajo-
vá 6:4, 6:4, Nina Tomášová - Barbo-
ra Hlavčová 6:3, 6:1, Lucia Oráviko-
vá - Miriam Devečková 7:5, 4:6, 6:4, 
4hry: Nina Tomášová/Adriana Ce-
nigová - Barbora Hlavčová /Emma 
Mesiarová 6:0, 6:3, Lucia Oráviko-
vá/Nicole Janíková - Miriam De-
večková/Natália Talajová 6:3 , 6:3)

DETI ZMIEŠANÉ do 10 r. 1. trieda
29.4.2017- TK Púchov - Benet LTC 
Bytča 4:2 (2hry: Olivia Ondričko-
vá - Natália Hôrecká 6:2, Max Fak-
tor - Kristína Kubalová 6:4, Timotej 
Podstránsky - Sára Ďurajková 4:6, 
Ľubomír Talda - Jakub Juranka 6:0, 
4hry: Ľubomír Talda/Timotej Pod-
stránsky - Kristína Kubalová/Natá-
lia Hôrecká 6:0, Max Faktor/Olivia 
Ondričková - Sára Ďurajková/Jakub 
Juranka 3:6)
01.05.2017 - TK Ružomberok - TK 
Púchov 3:3 (na hry vyhral TK Pú-
chov, 2hry:
Miroslava Drusková - Olivia Ond-
ričková 1:6, Matúš Makónyi - Max 
Faktor 6:2, Martin Madliak - Timotej 
Podstránsky 0:6, Kristína Kucbelo-
vá - Ľubomír Talda 6:2, 4hry: Kristí-
na Kucbelová/Miroslava Drusková 
- Timotej Podstránsky/Olivia Ond-
ričková 6:4, Matúš Makónyi/Martin 
Madliak - Ľubomír Talda/Max Fak-
tor 2:6)

MLADŠIE ŽIAČKY 2. trieda
30.4.2017 - TK Púchov - TK Kysuc-
ké Nové Mesto 2:4 (2hry: Katarína 
Hlavačková - Vanesa Fujašová 2:6, 
2:6, Nicole Janíková - Martina Chlá-
deková 1:6, 0:6, Adriana Cenigová 
- Ema Macková 6:1, 6:2, Nina Tomá-
šová - Adriana Janíčková 1:6, 2:6, 
4hry: Nina Tomášová /Adriana Ce-
nigová - Adriana Janíčková /Marti-
na Chládeková 0:6, 1:6, Nicole Janí-
ková /Katarína Hlavačková - Vanesa 
Fujašová /Ema Macková 7:5, 6:3)

MLADŠÍ ŽIACI 2. trieda A
30.4.2017 - TK Púchov - Benet LTC 
Bytča 6:0 (2hry: Martin Kapustinec 
- Matej Juranka 6:0, 6:0, Filip Var-
jassy - Tobiáš Jonek 6:1, 6:2, Martin 

Výsledkový servis súťaží Tenisového klubu Púchov

DORASTENKY 3. trieda A
30.4.2017 - LTK Liptovský Mikuláš 
B - TK Púchov 2:4 (2hry: Laura Pa-
velicová - Ema Pleváková 1:6, 2:6, 
Simona Kormaníková - Karolína 
Kuchtová 2:6, 3:6, Simona Jed-
ličková - Kristína Frolová 6:0, 6:0, 
Klára Mičíková - Ninka Buchtová 
1:6, 3:6, 4hry: Laura Pavelicová /Si-
mona Kormaníková - Kristína Fro-
lová /Ema Pleváková 1:6, 6:3, 2:10, 
Simona Jedličková /Klára Mičíková 
- Karolína Kuchtová/Ninka Buchto-
vá 6:2, 6:1)
08.05.2017 - TK Púchov - TK Nová 
Dubnica B 2:4 (2hry: Lucia Orávi-
ková - Tamara Smahová 0:6, 0:6, 
Ninka Buchtová - Michaela Žilková 
6:2, 6:2, Kristína Frolová - Sára Kar-
šayová 6:7, 3:6, Karolína Kuchtová 
- Vladimíra Pavlíková 2:6, 0:6, 4hry: 

Karolína Kuchtová/Ninka Buchto-
vá - Vladimíra Pavlíková/Tamara 
Smahová 2:6, 6:3, 10:5, Lucia Orá-
viková/Kristína Frolová - Sára Kar-
šayová/Michaela Žilková 4:6, 4:6)

DORASTENCI 3. trieda A
08.05.2017 - TK Púchov - TK Sparta 
Považská Bystrica 3:3 (na hry vyh-
ral TK Púchov, 2hry: Jakub Schulcz 
- Martin Markovič 6:0 6:0, Radovan 
Reich - Matej Monošík 0:6, 1:6, Do-
minik Kučiak - Hugo Škrabko 4:6, 
1:6, Oliver Krošlák - Filip Fajth 7:6, 
6:2, 4hry: Oliver Krošlák/Dominik 
Kučiak - Filip Fajth/Martin Marko-
vič 6:1, 6:0, Radovan Reich/Jakub 
Schulcz - Hugo Škrabko/Matej Mo-
nošík 3:6, 2:6)

MUŽI 1.  trieda
22.4.2017 - TK Púchov - Lieskov-
ský tenisový klub-LTC A 1:6 (2hry: 
Peter Navoj - Maroš Čabák 5:7, 0:6, 
Oliver Krošlák - Matej Žákovic 0:6, 
2:6, Andrej Kršjak - Marko Grnáč 
1:6, 0:6, Filip Sapák - Samuel Gr-
man 0:6, 0:6, Radovan Reich - Filip 
Kucbeľ 0:6, 0:6, 4hry: Andrej Kr-
šjak/Peter Navoj - Matej Žákovic /
Maroš Čabák 7:5, 7:5, Filip Sapák/
Oliver Krošlák - Filip Kucbeľ/Marko 
Grnáč 3:6, 1:6)
06.05.2017 - TK Púchov - TKM Mar-
tin 6:1 (2hry: Marek Mihalík - Niko-
laj Bakala 6:1, 6:3, Marcel Luhový 
- Ján Muríň 6:2, 7:6, Peter Navoj - 
Peter Majerčík 0:6, 0:6 , Oliver Kro-
šlák - Vladimíra Pavlíková 6:4, 4:6, 
6:1, 4hry: Marcel Luhový/Oliver 
Krošlák - Nikolaj Bakala/Ján Muríň 
6:3, 6:1, Peter Navoj/Andrej Kršjak 
- Peter Haščík/Peter Feriančík 6:2, 
6:4)

-r-
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FUTBAL - 5. LIGA MUŽI

Víťazná séria Horoviec sa skončila v Uhrovci, 
Streženice vo V. Uherciach neprekvapili

Matúš Majerík v kategórii do 10 rokov a Michal 
Bušík v kategórii do 14 rokov sa stali víťazmi tradič-
ných detských rybárskych pretekov. Na vodných 
nádržiach Odhánky ich usporiadala v pondelok 8. 
mája Miesta organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu v Púchove. Organizátori mali tradične pri-
pravené sladké odmeny aj pre ostatných účast-
níkov pretekov, ktorým sa nepodarilo prebojovať 
medzi najlepších. Odmenili tiež mladého rybára, 

ktorý chytil najväčšieho kapra. Cenu sa úctyhod-
ného 52-centimetrového kapra si v tejto kategórii 
odniesol Adam Češko. Samostatne ocenili orga-
nizátori detských pretekov aj kategóriu dievčat. 
Cenu si odniesla Simona Luhová. 

Výsledky detských rybárskych pretekov:
Kategória do 10 rokov: 1. Matúš Majerík, 2. De-

nis Dorotčin, 3. Ján Jakubík
Kategória do 14 rokov: 1. Michal Bušík, 2. Adri-

an Mičuda, 3. Patrik Gerhardt
Najväčšia ryba: Adam Češko
Najlepšie dievča: Simona Luhová 

Detské rybárske preteky 
MO SRZ Púchov

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu v Púchove oznamuje svojim členom, že po-
sledný výdaj rybárskych dokladov sa uskutoční vo 
štvrtok 25. mája od 15.30 do 17.00 hodiny v kan-
celárii MO SRZ Púchov. Priniesť si treba členský 
preukaz a platný štátny rybársky lístok. 

MO SRZ Púchov

Posledný výdaj dokladov

Horovčan Jozef Körmendy (s loptou) sa v Uhrovci strelecky nepresadil. I preto Horovčania po dlhej šnúre víťazstiev 
prehrali a na čele tabuľky majú už iba jednobodový náskok.            Ilustračné foto: Milan Podmaník 

V. Uherce - Streženice 5:2 (1:1)
Beznádejne poslední Streženičania sa favorizova-

ného súpera nezľakli a v 26. minúte sa ujali vedenia 
gólom M. Vavríka – 0:1. Domáci pridali a už o desať 
minút vyrovnali gólom R. Kováča – 1:1. V druhom 
polčase prišiel drvivý nápor domácich a už po šty-
roch minútach po biliardovej akcii prekonal hosťu-
júceho brankára z veľkého uhla Beliansky – 2:1. O 
päť minút už viedli domáci dvojgólovým rozdielom 
po presnom zásahu Cígera – 3:1. V 66. minúte po-
choval štvrtým gólom snahy Streženičanov Pekár a 
štvrť hodinu pred koncom zvýšil na 5:1 Cíger. Hostia 
sympatickým záverom dokázali ešte skorigovať na 
5:2 desať minút pred koncom gólom R. Šprtu. Streže-
ničania tak nenapodobnili futbalistov Plevníka, ktorí 
v minulom kole dokázali doma Veľké Uherce poraziť 
a pomohli tak lídrovi z Horoviec zveľaďiť svoj náskok 
na čele tabuľky. Ani sympatický výkon Streženíc už 
nič nezmení na tom, že sa v budúcej sezóne vrátia do 
oblastnej ligy...

Góly: 34. R. Kováč, 49. M. Beliansky, 53. a 74. M. Cí-
ger, 66. M. Pekár – 26. M. Vavrík, 79. R. Šprta. R Dutka, 
100. 

Veľké Uherce: Znášik – Jankula, Škoda (61. M. Du-
chovič), Štálnik, Gaži, Kundala, Cíger, Pekár (78. Clay-
ton), Mego (46. Beliansky), Petráš, Kováč. 

Streženice: Hrišo – Krajči (46. Struharňanský), Špr-
ta, Bernhauser, Lamžo, M. Vavrík (46. Medňanský), Štr-
bák, Rypák (46. Adamička), Hafera, Loduha, Šesták. 

Uhrovec - Horovce 3:0 (0:0)
V Dubčekovom a Štúrovom rodisku sa hral od 

úvodného hvizdu výborný futbal zodpovedajúci 
postaveniu mužstiev v piatoligovej tabuľke. Výsle-
dok síce vyzerá jednoznačne, no niekoľko šancí si 
vypracovali aj hostia. Rozhodla však väčšia efektivita 
pri ich premieňaní. Po bezgólovom polčase sa ujali 
domáci vedenia v 50. minúte gólom Vavra. Hostia 
po góle zvýšili obrátky, vypracovali si niekoľko šancí, 
no nedokázali ich dotiahnuť do gólovej koncovky. O 

opticky jasnom víťazstve rozhodli domáci až v záve-
re stretnutia, keď na 2:0 zvyšoval desať minút pred 
koncom Pavelek a na konečných 3:0 spečatil v záve-
rečnej minúte Opáth – 3:0. Horovčania tak ukončili 
dlhočiznú víťaznú sériu a boj o postup do štvrtej ligy 
sa opäť zdramatizoval. Horovce majú v čele tabuľky 
iba jednobodový náskok na Veľké Uherce.  

Góly: 50. L. Vavro, 81. R. Pavelek, 90. M. Opáth. R Frič, 
250 divákov. 

Zostava Uhrovca: Kolárik – Zaťko, Škultéty, Zajac, 
Stano, Baniat, Čabrák, Pavlovič (80. Pavelek), Bežo 
(83. Opáth), Vavro (88. Pavle), Stuparič. 

Zostava Horoviec: Rajník – Balocký, Smiljković, 
Buček, Kočka, Pejčić, Brix, Kormendy (56. Štrbák), Štr-
bák, Škrapko, Kostić (86. Vozár).

Ostatné výsledky: Chocholná-Velčice – Brvnište 
1:2 (0:1), Podolie – Opatová 3:2 (2:1), Tr. Turná – Plev-
ník-Drienové 1:1 (0:1), Kanianka – Ladce 3:1 (1:1), Z. 
Kostoľany - Stará Turá 1:3 (1:1), Bošany - Cigeľ 2:2 
(0:2)
1. Horovce 25 17 4 4 59:25 55
2. Veľké Uherce 25 17 3 5 63:29 54
3. Kanianka 25 16 5 4 57:22 53
4. Uhrovec 25 16 4 5 52:31 52
5. Cigeľ 25 15 2 8 53:42 47
6. Brvnište 25 10 8 7 46:42 38
7. Chocholná 25 11 2 12 46:47 35
8. Podolie 25 11 3 11 41:42 33
9. Opatová 25 8 4 13 41:47 28
10. Ladce 25 8 4 13 31:38 28
11. Bošany 25 8 3 14 34:40 27
12. Plevník 25 6 8 11 42:61 26
13. Tr. Turná 25 8 2 15 31:53 26
14. St. Turá 25 7 4 14 33:50 25
15. Z. Kostoľany 25 7 4 14 33:61 25
16. Streženice 25 1 8 16 30:62 11

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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Vedieť žiť a ísť na motorke - to je radosť! 
Sezóna sa ešte len začína a motocyklov bude na cestách postupne pribúdať. 
Dávame si pozor na seba, ale aj na automobilistov, ktorí nevidia naše motorky.
Motorkársky Klub Šakali Púchov zorganizoval tohoročné svätenie motoriek 
pred rímskokatolíckym kostolom v obci Dohňany so spoločnou jazdou. 
   Stretnutie motorkárov sa uskutočnilo 8. mája 2017 o 14.00 hodine na hlav-
nom parkovisku v Púchove na Deň víťazstva nad fašizmom. O 15. hodine 
vyrazilo 33 motocyklov na spoločnú, viac ako 100-kilometrovú jazdu smer 
Bytča, Makov, Karolínka, Kohútka, Dohňany, kde cieľom cesty bola svätá 
omša o 18:30 hod. a posvätenie motocyklov správcom farnosti Mgr. Anto-
nom Gavlasom.
  „A Boh ich nabáda k opatrnosti!“ Jazda na motorke má svoje úskalia a mož-
no trochu pokojnejšie sadáme na motocykle, keď vieme, že sú posvätené a 
chráni nás na cestách svätý Krištof. Dúfame, že z podobných podujatí sa stane 
tradícia a budeme sa stretávať každý rok stále vo väčšom množstve.

Klub Šakali Púchov

Šakali odštartovali sezónu

Futbalová prípravka bohatšia 
o dvadsať nových nádejí

odmeny. „Myslím si, že druhý roč-
ník tejto milej akcie priniesol svoje 
ovocie. Prišlo mnoho detí s rodičmi. 
Náš klub sa rozrástol o dvadsať no-
vých hráčov, ktorí budú zaradení do 
prípravky MŠK. A ktohovie, možno 
medzi nimi raz vyrastie ďalší Patrik 
Mráz alebo Marek Bakoš,“ komento-
val športovo-marketingový manažér 
MŠK Lukáš Ranik.

-msk-

Futbalový klub MŠK Púchov zorga-
nizoval futbalový deň (5. 5.) pre deti, 
ktorý bol spojený s otvorením no-
vých prípraviek pre deti narodené  
v rokoch 2009 až 2012. Pripravený 
bol zaujímavý program. Deťom sa ve-
novali naši futbaloví tréneri a taktiež 
futbalisti z dorastu a mužov. Chlapci 
a dievčatá si vyskúšali hravou formou 
modelované futbalové zápasy a tak-
tiež boli pre nich pripravené sladké 

ORCA CUP 2017, Bratislava: Medzinárodný úspech plavcov
mlaď rozhodne nestratila. Dokonca 
traja naši pretekári postúpili vo svo-
jich vekových kategóriách do ve-
černého finále, kde sa najviac darilo 
Máriovi Hantákovi, ktorí sa umiestnil 
v disciplíne 200 m motýlik na pek-
nom štvrtom mieste. O tom, že sa 
našim plavcom naozaj darilo svedčí 
aj to, že absolvovaných 72 individu-
álnych štartov bolo prekonaných 55 
najlepších osobných výkonov.
   V neposlednom rade musím spo-
menúť aj našich iných reprezentan-
tov. Za mimoriadny úspech považu-
jem aj trio rozhodcov z Púchova, kde 
hlavnými rozhodcami z  30-členné-
ho kolektívu arbitrov boli p. Miroslav 

V dňoch 5. až 7. mája sa v slovenskej 
metropole Bratislava konal tradičný 
plavecký pretek ORCA Cup 2017 – 19 
ročník. Tento pretek je čo do počtu 
účasti štátov, klubov ako aj množ-
stva a kvality plavcov suverénne naj-
významnejší v našich končinách. Sú-
ťaž je špecifická tým, že počas troch 
plaveckých dní sa odpláva až 8 pla-
veckých „poldní“, pričom pretekári, 
ktorí sa umiestnili v doobedňajších 
rozplavbách, postúpili do večerného 
finále, ktoré bolo sledované aj štát-
nou televíziou a bol zabezpečený 
aj online prenos na webe. Pri účasti 
plavcov z  15 štátov Európy, 65 klu-
boch a 730 plavcoch sa púchovská 

Soško a p. Edita Kucejová, vlastniaci 
licenciu FINA rozhodcov a moderá-
torom preteku bol p. Peter Bílik. Li-
cencia Svetovej plaveckej federácie 
oprávňuje reprezentovať Slovenskú 
republiku aj na vrcholných poduja-
tiach, čím propagujú nielen mesto 
Púchov, ale aj domáci plavecký klub.
Počas preteku prebiehala autogra-
miáda hviezd meetingu, ktorými 
boli účastníci letnej olympiády v 
Riu, pričom pekné fotky s osobným 
venovaním si odniesli aj naši plavci.
Veríme, že konfrontácia našich 
pretekárov s  Európou na preteku 
s  takýmto vysokým kreditom pris-
peje do budúcnosti ich plaveckému 

rastu. V nasledujúcich dňoch naši 
pretekári absolvujú sústredenie a 
potom ich už čaká len vrchol letnej 
plaveckej sezóny – majstrovstvá Slo-
venska.

Mgr. Peter Bílik 
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Hľadáte zmenu?
Vás individuálne povedie skúsený 
kolega. Prax v danej oblasti je ví-
taná, nie je však podmienkou. Pre 
pracovnú pozíciu je nevyhnutné 
stredoškolské vzdelanie, vodičský 
preukaz skupiny B, príjemné vy-
stupovanie a schopnosť komuni-
kácie so zákazníkom. Ponúkame 
Vám prácu na plný úväzok s ná-
stupom ihneď, motivujúce pla-
tové ohodnotenie s možnosťou 
profesijného i kariérneho rastu a 
využívanie firemného sociálneho 
programu.

Svoje žiadosti zasielajte najne-
skôr do 19. 05. 2017 e-mailom 
na adresu: kuchtova@alve.sk.

Uchádzač zaslaním osobných úda-
jov uvedených v životopise dáva 
súhlas spoločnosti ALVE SLOVAKIA, 
s. r. o. so spracovaním osobných 
údajov v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z.

ALVE ako popredná značka hli-
níkových rebríkov a schodíkov 
prináša už viac ako 20 rokov pre 
spoločnosti nielen na Slovensku 
produkty a služby najvyššej kva-
lity. 

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s.r.o. 
Vám ponúka možnosť stabilnej 
a dlhodobej práce v úspešnej 
nadnárodnej spoločnosti a hľadá 
šikovného kandidáta na pozíciu 
„vodič – rozvozca“ produktov ALVE 
po Slovensku zo sídla spoločnosti 
v Púchove. Podstatou pracovnej 
pozície je rozvoz objednaného to-
varu zákazníkom dodávkou do 3,5 
tony počas pracovných dní (voľné 
víkendy), komunikácia so zákaz-
níkom, proaktívna ponuka tovaru, 
odovzdávanie relevantných infor-
mácií nadriadenému o zákazníc-
kych potrebách. V rámci adaptač-
ného programu Vám poskytneme 
dôkladné zapracovanie, pri ktorom 

20.5.2017 o 17:00 h. futbalový štadión
MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
FC Horses

vs.

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

Reklamní partneri:
Mediálny partner: Partner ligy:

Vstupné: 1€

SLOVENSKÝ  POHÁR MLÁDEŽE V CYKLOTRIALE
Záriečie, 28. mája 2017

Organizátori:   Cyklotrialový 
klub Záriečie, Obec Záriečie, 
ZŠ Záriečie
Miesto: areál ZŠ Záriečie
Štart: 10.00, areál ZŠ Záriečie
Kategórie:  Promesa do 8 r.
Poussin 9 - 10 r.
Benjamin 11 - 12 r.
Minime 13 – 14 r.
Kadet  15 – 16 r.
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Po dvoch stratách sa Púchovu vzďaľuje druhá priečka

8. liga muži7. liga muži

MŠK Púchov – Nemšová 0:0
Aj v ďalšom stretnutí pokračuje strelecká mizéria 

futbalistov MŠK Púchov. Gól nedokázali streliť Pú-
chovčania ani Nemšovej, a tak prišli na domácom 
trávniku o ďalšie dva body. V úvode síce Púchovčania 
naznačili ofenzívne chúťky, keď Pilát preveril tvrdou 
strelou schopnosti hosťujúceho gólmana. Potom sa 
však hralo viac medzi šestnástkami a vyložené šan-
ce sa v prvej štvrťhodine nevyskytli. Domáci mali 
miernu prevahu a v 17. minúte sa do šance dostal 
Vanák, mieril však nad hosťujúcu bránku. V 22. min-
úte sa dostal do úniku Buček, no peknú individuálnu 
akciu zakončil nepresnou prihrávkou.  O minútu ne-
skôr pohrozil hosťujúci Čatakovič strelou do bočnej 
siete. V 25. minúte brankár Nemšovej vybehol voči 
unikajúcemu Gajdošíkovi, zastavil ho zákrokom, 
ktorý volal po červenej, no arbiter na prekvapenie 
všetkých nariadil rozhodcovskú loptu... Po polhodi-
ne opäť vyskúšal brankára Pilát, ten si s jeho strelou 
poradil. Potom sa dostali k slovu hostia a vypracovali 
si niekoľko nebezpečných príležitostí. S Prekopovou 
hlavičkou si poradil domáci brankár Letko a následne 
bravúrne zneškodnil aj strelu Issu. V druhom polčase 
boli na prekvapenie nebezpečnejší hostia, v domá-
com drese aké také nebezpečenstvo predstavoval 
iba Gajdošík. Na druhej strane Nemšová pohrozila 
strelami Kloostera, Čatakoviča z priameho kopu a v 
záverečnej minúte zachránil domácich brankár Let-
ko, keď zneškodnil hlavičku Kvasničku.   

Rozhodoval Drobec, ŽK: Marek Gajdošík – M. Kloos-
ter, Beňo, 200 divákov.

MŠK Púchov: Letko – Riška, Gamboš, Vanák, Brez-
ničan, Buček (81. Kingsley), Kopiš, Mynář (46. Mar-
man), Sibanda, Marek Gajdošík (76. Pastorek), J. Pilát. 
Tréner J. Vágner. 

Nemšová: Chovan – R. Klooster, Kresánek, Issa, M. 
Klooster, Holíček, Beňo (77. Kvasnička), Čatakovič (70. 
Fabuš), Prekop, Mizerák, Schiszler. Tréner Ľ. Reiter.

Ostatné výsledky predohrávaného 36. kola: 
Topoľčany – Galanta 0:1, Veľké Ludince – Prievidza/
Handlová 1:0, Beluša – Dubnica 0:2, Šurany – Zlaté 
Moravce 0:3, Šaľa – FC Horses 1:0, Dunajská Streda B 
– Veľký Meder 5:0, Gabčíkovo – Lednické Rovne 2:0

ViOn B - MŠK Púchov 3:1 (2:1) 
V súboji štvrtého s tretím začali aktívnejšie Púchov-

čania a Kopišova strela v druhej minúte len tesne 
minula domácu bránku. Postupne prevzali iniciatívu 
domáci futbalisti, konsolidovaná obrana MŠK však 
domácim mnoho nedovolila. Naopak, neraz domá-
cim zamotali Púchovčania hlavy po rýchlych proti-
útokoch. V 25. minúte sa do tutovky dostal domáci 
Balka, ten však z piatich metrov trestuhodne prestrelil 
bránku. Na druhej strane sa o pár minút dostal do ob-
rovskej šance Gajdošík, obišiel aj brankára, no potom 
ho domáci obranca fauloval, za čo nariadil arbiter po-
kutový kop. Penaltu bezpečne premenil Brezničan – 
0:1. Inkasovaný gól domácich prebudil, zvýšili obrát-
ky a päť minút pred koncom Galambošov priamy kop 
usmernil do púchovskej bránky Fekiač – 1:1.  Domáci 
pokračovali v tlaku a dve minúty pred koncom prvé-
ho polčasu prekonal brankára MŠK Strelčíka peknou 
prízemnou strelou spoza šestnástky Balko – 2:1. Do 
druhého polčasu nastúpili hostia s odhodlaním vy-
rovnať, blízko k tomu mal Iheme, ale hlavou poslal 
loptu mimo bránku. Potvrdilo sa nedáš – dostaneš a 
v 56. minúte po rohovom kope dokopol loptu do pú-
chovskej siete Fekiač – 3:1. Domáci potom mali ešte 
niekoľko šancí, na druhej strane mieril  Gamboš do 
tyče. Púchovčania tak odchádzali bez bodu...   

Góly: 40. a 56. Fekiač, 43. Balko - 33. Brezničan (11 

m). R Husár, ŽK: Fekiač - 
Zavadzan, Brezničan, Svo-
rada. 185 divákov. 

Zlaté Moravce/Vráble 
B: Pichňa - Bakaľár, Jam-
rich, Husár, Fekiač - Advi-
gov - Galamboš (66. Zru-
bec), Hamar (87. Seidl), 
Mateus, Tonka - Balko (80. 
Feješ). Tréneri M. Reischl a 
R. Zima. 

MŠK Púchov: Strelčík - 
Vanák, Manzini, Brezničan, 
Riška - Kopiš - Pilát, Gam-
boš, Zavadzan, Gajdošík 
(74. Buček) - Iheme (75. 
Svorada). Tréner J. Vágner

Veľký Meder – Led. 
Rovne 0:3 (0:1)

Góly: 35. a 90. Detko, 
77. Prekop. R Valent, ŽK: 
Dzíbela, Bombicz (obaja V. 
Meder), 120 divákov. 

Zostava Lednických 
Rovní: Bačík – Tomana (83. 
Pokorný), Kollár, Chmelík, 
Detko, Lipták (86. Prch-
lík), Riečičiar (73. Prekop), 
T. Púček, Hruška, Híreš, 
Kopúň. Tréner M. Púček. 

Ostatné výsledky: DAC 
B/Vrakúň – Neded 5:0 
(1:0), FC Horses - Gabčí-
kovo 3:0 (2:0), Horná Nitra 
- Komárno 0:0, Šaľa – To-
poľčany 0:2 (0:0), Galanta 
– Dubnica 0:2 (0:0), Šurany 
– V. Ludince 1:3 (0:1), Nové Zámky – Nemšová 1:0 
(1:0), Beluša mala voľno.
1. Komárno 29 20 6 3 66:24 66
2. Led. Rovne 29 18 5 6 58:30 59
3. MŠK Púchov 29 15 8 6 45:22 53
4. ViOn B  30 14 7 9 46:34 49
5. DAC B 30 13 9 8 47:28 48
6. Beluša 29 14 6 9 37:33 48
7. Galanta 29 13 5 11 47:37 44
8. V. Ludince 30 12 8 10 43:44 44
9. Dubnica 29 12 6 11 41:38 42

10. Nemšová 29 12 4 13 41:42 40
11. Gabčíkovo 29 11 7 11 30:31 40
12. Topoľčany 30 12 3 15 35:40 39
13. Šaľa 30 10 8 12 31:33 38
14. FC Horses 30 10 4 16 32:56 34
15. Nové Zámky 29 9  6 14 40:40 33
16. Horná Nitra 29 9  5 15 33:49 32
17. Šurany 29 8  6 15 43:58 30
18. Veľký Meder 29 7  4 18 30:64 25
19. Neded 30 4  5 21 29:71 17

Púchovčan Juraj Pilát (v bielom drese) sa v domácom stretnutí s Nemšovou dostal 
do dvoch gólových príležitostí. Nepremenil ich, a tak Púchov len remizoval.  

20. kolo: Kolačín – Kvašov 1:0, 21. kolo: Pružina 
– Lazy 0:2, Kmošena 2, Praznov - D. Mariková 1:2 , 
Dohňany - D. Breznica 3:3, Jugáš, Novák, Badura – Rác 
2, P. Ilavský, Visolaje – Kolačín 1:1, Kujaník, Kvašov – 
Pruské 1:0, Lukajka, Šebešťanová – Podvažie 0:0
1. Kvašov 19 15 3 1 45:13 48
2. Kolačín 20 12 2 6 44:30 38
3. Visolaje 19 10 7 2 49:20 37
4. Pruské 19 10 3 6 52:28 33
5. Šebešťanová 19 8 4 7 33:31 28
6. Pružina 20 8 3 9 36:35 27
7. Podvažie 19 7 6 6 28:34 27
8. Lazy 20 8 2 10 37:37 26
9. Sverepec 19 7 4 8 24:36 25
10. Dohňany 19 6 5 8 35:40 23
11. D. Mariková 20 5 3 12 30:49 18
12. D. Breznica 20 4 5 11 26:45 17
13. Praznov 19 1 3 15 19:60 6

17. kolo: Č. Kameň – Kameničany 1:5 (0:3), Orlové 
– Prejta 7:3 (3:2), Trstie – Vrchteplá 2:4 (1:2), Horovce 
B – Mikušovce 3:3 (1:1), M. Cíbik 2, P. Štefanec, FC Pú-
chov – Lednica 5:2 (3:1), Novosedliak 2, J. Klučka, Bu-
rianec, Remiš – Barka 2, Bodiná - Bolešov B 7:1 (5:1).
1. Mikušovce 17 15 1 1 62:12 46
2. Trstie 17 11 3 3 44:32 36
3. FC Púchov 17 10 2 5 49:25 32
4. Kameničany 17 10 2 5 51:38 32
5. Horovce B 17 8 3 6 35:32 27
6. Bodiná 17 8 2 7 36:37 26
7. Vrchteplá 17 5 4 8 29:37 19
8. Orlové 17 6 3 8 28:39 18
9. Hr. Lednica 17 5 2 10 36:32 17
10. Prejta 17 5 2 10 44:48 17
11. Bolešov B 17 3 2 12 21:75 11
12. Č. Kameň 17 2 2 13 20:48 8
Orlové ma odrátané 3 body.
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penaltu bezpečne premenil – 1:2. Hostia potom už 
pohodlne strážili jednogólové vedenie, nevyužili 
ešte niekoľko šancí na jeho zveľadenie.  

Lysá - H. Poruba 0:4 (0:4)  
Od úvodného hvizdu bola zrejmá prevaha hostí, 

ktorí už v prvom polčase urobili s poslednou Lysou 
krátky proces. Prvú šancu síce mali domáci, ale Zo-
chovu strelu zneškodnil Smolka. Na druhej strane 
šli hostia do vedenia po peknom prieniku Jánoška a 
koncovke Pappa – 0:1. V 20. minúte svoj sólový únik 
zakončil druhým gólom Pagáč – 0:2. Po polhodi-
ne udreli hostia tretíkrát – A. Staňo zvyšoval na 0:3. 
Osem minút pred prestávkou sa najlepšie zorientoval 
Majerík a zvýšil na 0:4. V druhom polčase hostia kon-
trolovali svoje vedenie.  
1. P. Bystrica 20 16 3 1 72:22 51
2. Košeca 20 11 5 4 58:34 38
3. Podmanín 18 11 2 5 55:29 35
4. D. Kočkovce 19 9 5 5 49:44 32
5. K. Podhradie 19 9 4 6 32:33 31
6. H. Poruba 19 9 2 8 54:34 29
7. Tuchyňa 18 8 5 5 56:39 29
8. Bolešov 20 6 5 9 32:40 23
9. Papradno 19 6 4 9 29:48 22
10. Jasenica 18 4 4 10 24:50 16
11. Udiča 18 4 3 11 31:45 15
12. Dulov 19 4 3 12 14:50 15
13. Lysá 19 2 3 14 22:60 9

ŠPORT20 PÚCHOVSKÉ NOVINY

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga muži

Po gólovej prestrelke s Tuchyňou sa tešili Dolné Kočkovce

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 21. MÁJA 2017
6. liga muži – 22. kolo o 17.00
Bolešov – Dolné Kočkovce (Škrovánek, Vavrík), 

Tuchyňa – Udiča (Juríček, Meluch), Podmanín – Ja-
senica (Folučka, Galbavý, Rojko), Košeca – Lysá pod 
Makytou (Zvak, Kapila), Horná Poruba – Papradno 
(Zigo, D. Janček), Dulov – Košecké Podhradie (Pasto-
rek, Hriadel, Proč), Považská Bystrica má voľno

7. liga muži – 22. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Šebešťanová (Brna, Kováč), 

Podvažie – Kvašov (Tomášek, O. Komorník), Pruské 
– Visolaje (Cabaj, Petrušek), Kolačín – Dohňany (Orá-
lek, Uhrín), Dolná Breznica – Praznov (Mako, Kováčik), 
Dolná Mariková – Sverepec (R, Mihálik, Horečný), 
Pružina má voľno

8. liga muži – 18. kolo o 17.00
Kameničany – Bodiná (Koleno), Bolešov B – Fan 

Club Púchov (v sobotu o 16.30 – Pastorek), Hradčan 

Lednica – Horovce B (Lamžo), Mikušovce – Tŕstie (Mi-
gát), Vrchteplá – Dynamo Orlové (Brundza), Prejta 
– Červený Kameň (D. Komorník)

6. liga dorast  - 14. kolo o 14.15
Mikušovce – Dolné Kočkovce (o 10.30 – Meluch, 

Kapila), Tuchyňa – Dohňany (v sobotu o 16.30 – D. 
Janček, Orálek), Plevník – Lysá pod Makytou (O. Ko-
morník, Tomášek), Udiča – Jasenica (v sobotu o 16.30 
– Rojko, Koleno), Sverepec má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 16. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Jasenica (o 13.45 – Horečný, Ďu-

riš), Domaniža – udiča (Brundza), Prečín – Papradno 
(Mako), Plevník – Sverepec (Galbavý)

4. liga st. žiaci JUH – 16. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Ladce (o 13.45 – Kováč), Hrad-

čan Lednica – Dohňany (Lamžo), Horná Poruba – Bel-
uša (Juríček), Košeca – Borčice (Škrovánek)

4. liga ml. žiaci – 16. kolo o 10.30
Dolné Kočkovce – Fan Club Púchov (Proč, Ďuriš), 

Ilava – Dubnica (v sobotu o 10.00 – Zigo), Kolačín má 
voľno

Prípravka
O 1. – 15. miesto – 4. kolo, 20. 5. o 10.00
Borčice (v Bolešove – Pastorek, O. Komorník), MŠK 

Považská Bystrica (Galbavý, Rojko), Horovce B – (o 
13.00 – Migát, Proč), Kolačín – D. Janček)

Dohrávka 2. kola – 25. 5. o 16.30
Borčice – Streženice (v Bolešove – D. Janček)
O 16. – 23. miesto – 4. kolo, 20. 5. o 10.00 a 

11.00
Kvašov – Horovce(18. 5. o 16.00 v Dulove – Proč), 

Horná Poruba – Praznov (Meluch), Dulov – Ladce (o 
13.30 v Lednických Rovniach – Lamžo), Podmanín 
– Prečín (Mako)

D. Kočkovce – Tuchyňa 5:4 (2:1)
V zaujímavom stretnutí si obe mužstvá schuti za-

strieľali, skóre sa menilo ako na hojdačke. Hostia šli 
do vedenia už v ôsmej minúte gólom kanoniera Šte-
fulu – 0:1, o šesť minút neskôr vyrovnal domáci Kučík 
– 1:1. V 25. minúte zužitkoval pekný únik a presnú 
prihrávku Fedora Mišík, ktorý dorazil loptu do prázd-
nej bránky – 2:1. Desať minút pred koncom uvidel 
domáci Kryštof  červenú kartu za faul na Štefulu, no 
hostia početnú prevahu využili až v 58. minúte, kedy 
Štefula vyrovnal – 2:2. V 64. minúte sa Tuchyňa ujala 
vedenia gólom Bartoša – 2:3, no hneď po rozohratí 
faulovala obrana hostí v pokutovom území Kučíka, 
ktorý z penalty vyrovnal – 3:3. Hostia ešte raz viedli, 
Štefanec potrestal chybu domáceho brankára v 68. 
minúte – 3:4. Dvadsať minút pred koncom Mišík vy-
rovnal a bojovnosť domácich korunoval štyri minúty 
pred koncom víťazným gólom Kučík – 5:4. 

Pov. Bystrica – Bolešov 3:1 (1:1)
Líder začal výborne a už v druhej minúte šiel do ve-

denia po góle J. Valienta – 1:0. Hostia prežili úvodný 
tlak favorita a postupne sa dostávali aj do gólových 
šancí. V desiatej minúte mohol vyrovnať Kvasnica,    
lopta z jeho hlavy však tesne minula bránku. Považ-
skobystričania nedokázali svoje kombinačné akcie 
dotiahnuť do gólovej koncovky, strely z diaľky spoľa-
hlivo likvidoval brankár Bolešova Kováč. Necelých de-
sať minút pred koncom prvého polčasu hostia udreli, 
Janiš vymietol z priameho kopu pavučinku v hornom 
rohu domácej bránky – 1:1. Ešte do prestávky mohli 
domáci skórovať dvakrát, no Almásy a J. Valient v kon-
covke zlyhali. V druhom polčase mali domáci výraznú 
územnú prevahu, dokázali z nej však vyťažiť iba dva 
góly až v úplnom závere stretnutia. Dve minúty pred 
koncom zakončil svoj únik Gáborík vedúcim gólom a 
v záverečnej minúte ten istý hráč spečatil zaslúžené, i 
keď vydreté víťazstvo lídra.  

Udiča – Podmanín 2:3 (0:2)
Favorizovaní hostia začali náporom a po dvoch 

nepresných priamych kopoch R. Sovíka otvoril v si-
edmej minúte skóre Kubiš po rohovom kope hlavou 
– 0:1. Vzápätí Zneškodnil domáci brankár Kuliha 
strelu J. Sovíka, na druhej strane šanca domáceho 
Súľovského skončila iba rohom. V 20. minúte sa po 
rohovom kope presadil J. Sovík, ktorý hlavou zvýšil 
na 0:2. Do prestávky už domáci nedokázali preko-

nať pozornú obranu Podmanína, 
niekoľko šancí trestuhodne spálili aj 
hostia. Po obrátke v 48. minúte pre-
menil P. Gardian pokutový kop za faul 
a hostia viedli trojgólovým rozdielom 
– 0:3. Domácim sa v 68. minúte poda-
rilo znížiť, keď T. Drblík potrestal chy-
bu brankára Podmanína Kostelanské-
ho – 1:3. Štvrť hodinu pred koncom 
rozhodca vylúčil hosťujúceho Kubiša, 
domáci početnú prevahu dokázali 
využiť iba na skorigovanie štyri min-
úty pred koncom presnou hlavičkou 
Súľovského – 2:3. Domáci napokon 
siahali na bod, v záverečnej minúte 
však priamy kop T. Drblíka Kostelan-
ský zázračne zneškodnil.   

Papradno – Dulov 2:0 (0:0)
Papradno začalo doma tradičným 

náporom a už v tretej minúte si s 
hlavičkou J. Galka poradil brankár 
hostí Dzurko. Galko mal ďalšiu šanci asi o desať min-
út neskôr, vo výhodnej pozícii však z piatich metrov 
prestrelil bránku. Domáci si vypracovali šance ako na 
bežiacom páse, Nemčíkova strela z 25 metrov prele-
tela tesne nad brvnom, Hrebičíkovu bombu vyrazil 
Dzurko na rohový kop. Ďalšie šance spálili Galko a 
Trpchlik, na druhej strane Hantákova bomba nemala 
správny smer. Päť minút pred koncom prvého polča-
su spálil Galko ďalšiu tutovku, a tak do kabín odchád-
zali mužstvá bez gólov. Domáci hneď v úvode druhé-
ho polčasu spálili dve šance, v 52. minúte sa však už 
tešili po góle Galka hlavou – 1:0. Domáce víťazstvo 
poistil v 68. minúte druhým gólom Cupan – 2:0. V Pa-
pradne sa hralo riadne od podlahy, rozhodca udelil 
desať žltých a jednu červenú kartu. Nedohral domáci 
Martinec.  

Jasenica – Košeca 1:2 (0:2)
Košečania sa predstavili v Jasenici ako futbalovo 

vyspelejšie mužstvo, ich technická prevaha bola 
zrejmá, domáci naopak dominovali v bojovnosti. V 
prvom polčase si vypracovali gólové šance obe muž-
stvá, väčšiu efektivitu v ich premieňaní však preuká-
zali hostia. Tí sa ujali vedenia v 25. minúte po góle 
Barkáča – 0:1. Päť minút pred koncom prvého polča-
su zvýšil na 0:2 Mihalik. Tri minúty po obrátke mohol 
domácich definitívne pochovať Štepanovič, no nedo-
kázal skórovať ani z pokutového kopu. V 52. minúte s 
podobnou ponukou nepohrdol domáci Pavlík, ktorý 
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4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

I. liga starší žiaci - U15

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19

I. liga starší žiaci - U14

4. liga mladší žiaci

Prípravky (1. - 15.)

Predohrávka 33. kola: MŠK Púchov – Inter Brati-
slava 7:1 (2:1), Vališík 2, Buček 2, Marman, Červený, 
Socha, Levice – Gabčíkovo 2:8, Nové Zámky – Malac-
ky 3:0, Petržalka – Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Komárno 
– Prievidza/Handlová 3:0, SDM Domino – Skalica 0:1, 
Dubnica – Lokomotíva Trnava 2:6, Topoľčany – Karlo-
va Ves 2:3, Považská Bystrica – Myjava 2:1
27. kolo: MŠK Púchov – ŠK Žolík Malacky 6:1 (4:0), 
Vališík 2, Marman 2, Červený, Novotný, Komárno 
– Levice 2:3, Považská Bystrica – Gabčíkovo 4:0, Prie-
vidza/Handlová – Lokomotíva Trnava 3:3, Topoľčany 
– Nové Zámky 2:3
1. Skalica 27 21 1 5 110:24 64
2. Myjava 27 20 4 3 106:24 64
3. P. Bystrica 28 15 7 6 76:40 52
4. Inter 27 15 5 7 76:38 50
5. Karlova Ves 27 16 2 9 50:41 50
6. Loko. Trnava 28 14 4 10 68:56 46
7. Petržalka 27 13 2 12 44:60 41
8. MŠK Púchov 27 12 4 11 69:48 40
9. Gabčíkovo 28 11 6 11 62:50 39
10. Gabčíkovo 27 10 6 11 54:47 36
11. Topoľčany 28 12 0 16 41:61 36
12. Malacky 27 9 7 11 40:56 34
13. Horná Nitra 27 9 5 13 64:66 32
14. Zl. Moravce 27 9 5 13 42:61 32
15. Komárno 28 8 4 16 62:89 28
16. N. Zámky 28 9 0 19 28:111 27
17. Domino 27 6 4 17 35:59 22
18. Levice 27 3 2 22 22:118 11

33. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 1:4 (0:1), 
Hurta, Nové Zámky – Malacky 0:0, Petržalka – Zlaté 
Moravce/Vráble 6:2, SDM Domino – Skalica 2:1, Ko-
márno – Prievidza/Handlová 6:1, Levice – Gabčíkovo 
1:5, Dubnica – Lokomotíva Trnava 0:3, Topoľčany 
– Karlova Ves 3:1, Považská Bystrica – Myjava 1:3
27. kolo: MŠK Púchov – ŠK Žolík Malacky 2:2 (1:1), 
Ocelík, Hurta, Komárno – Levice 4:0, Považská Byst-
rica – Gabčíkovo 0:1, Topoľčany – Nové Zámky 1:0, 
Prievidza/Handlová – Lokomotíva Trnava 0:1
1. Myjava 27 22 3 2 101:20 69
2. Inter 27 22 2 3 105:27 68
3. Petržalka 27 19 3 5 72:45 60
4. Loko. Trnava 28 17 7 4 54:22 58
5. Gabčíkovo 28 18 2 8 74:31 56
6. Topoľčany 28 15 6 7 71:40 51
7. Domino 27 16 3 8 61:32 51
8. Zl. Moravce 27 14 3 10 43:46 45
9. Horná Nitra 27 13 3 11 62:65 42
10. Karlova Ves 27 10 6 11 61:60 36
11. Dubnica 27 11 1 15 53:46 34
12. Komárno 28 8 6 14 43:60 30
13. Malacky 27 6 8 13 32:59 26
14. P. Bystrica 28 7 2 19 34:62 23
15. Skalica 27 4 8 15 28:48 20
16. MŠK Púchov 27 3 4 20 32:76 13
17. N. Zámky 28 3 3 22 22:99 12
18. Levice 27 2 2 23 18:128 8

22. kolo: Prievidza/Handlová – MŠK Púchov 2:0 
(0:0), Slovan Bratislava – Karlova Ves Bratislava 5:2, 
Senica – Dunajská Streda 0:2, Petržalka – Nitra 0:2, 
Zlaté Moravce/Vráble – Levice 1:1, Trnava – Myjava 
0:2, Trenčín – Inter Bratislava 2:1
1. Slovan 21 16 3 2 78:13 51
2. Senica 22 17 0 5 59:15 51

22. kolo: Prievidza/Handlová – MŠK Púchov 4:1 
(2:1), Palček, Slovan Bratislava – Karlova Ves Bratisla-
va 3:0, Senica – Dunajská Streda 4:1, Zlaté Moravce/
Vráble – Levice 1:0, Petržalka – Nitra 1:3, Trnava – My-
java 5:0, Trenčín – Inter Bratislava 4:0
1. Nitra 20 17 1 2 91:16 52
2. D. Streda 21 17 1 3 81:17 52
3. Trnava 20 16 2 2 83:21 50
4. Slovan 21 16 2 3 71:14 50
5. Trenčín 21 12 2 7 48:38 38
6. Inter 22 12 1 9 44:32 37
7. Zl. Moravce 22 12 0 10 32:46 36
8. Senica 22 8 5 9 38:35 29
9. Karlova Ves 21 8 4 9 25:34 28
10. Petržalka 22 4 2 16 18:57 14
11. MŠK Púchov 22 4 2 16 18:77 14
12. Myjava 22 3 4 15 12:51 13
13. Horná Nitra 22 2 5 15 21:82 11
14. Levice 22 3 1 18 16:78 10

3. Nitra 20 16 2 2 64:12 50
4. Trenčín 21 15 2 4 63:22 47
5. D. Streda 21 11 2 8 44:32 35
6. Karlova Ves 21 9 4 8 26:23 31
7. Trnava 20 9 1 10 31:30 28
8. Inter 22 7 4 11 15:19 25
9. Levice 22 6 6 10 24:37 24
10. Petržalka 22 6 6 10 17:35 24
11. MŠK Púchov 22 4 6 12 23:43 18
12. Myjava 22 5 3 14 27:54 18
13. Zl. Moravce 22 5 3 14 16:56 18
14. Horná Nitra 22 2 2 18 12:108 8

14. kolo: Plevník – Udiča 0:7 (0:3), 15. kolo: Pružina 
- D. Mariková 6:0 (2:0), Papradno – Plevník 4:1 (3:0), 
Udiča – Prečín odložené, Jasenica – Domaniža 6:0
1. Udiča 12 11 1 0 53:4 34
2. Pružina 13 10 1 2 56:9 31
3. Papradno 13 10 0 3 53:15 30
4. Domaniža 13 6 0 7 29:51 18
5. Jasenica 12 5 0 7 40:20 15
6. Sverepec 12 4 2 6 25:30 14
7. D. Mariková 14 3 1 10 27:69 10
8. Prečín 12 3 1 8 16:59 10
9. Plevník 13 2 0 11 27:69 6

13. kolo: Lednica - H. Poruba 14:0 (6:0), Bátora 4, T. 
Majerko 3, Ivaniš 3, Ľ. Cíbik 2, Červený, A. Hochla.  
15. kolo: Borčice /Bolešov – Ilava 0:10 (0:5), Beluša 
– Košeca 2:0 (0:0), Štefún 2, Dohňany - H. Poruba 4:2 
(1:0), Ivaniš 3, Lezzani, Ladce – Hradčan Lednica 3:0 
1. Hr. Lednica 13 11 0 2 83:8 33
2. Beluša 13 10 2 1 94:6 32
3. Ladce 13 9 1 3 80:18 28
4. Ilava 14 8 1 5 86:33 25
5. Košeca 14 7 1 6 45:28 22
6. Lazy 13 5 4 4 48:23 19
7. Dohňany 13 4 1 8 40:42 13
8. H. Poruba 14 1 0 13 17:151 3
9. Borčice 13 0 0 13 1:185 0

15. kolo: Ilava – FC Púchov 3:5 (3:2), Ježovicz 2, Gaš-
par 2, Cabúková, D. Kočkovce – Kolačín 3:0 (0:0), Ku-
cej, Hudec, Vojtek, Dubnica mala voľno.
1. Dubnica 12 12 0 0 142:5 36
2. D. Kočkovce 12 6 0 6 25:52 18

Šebešťanová – Streženice 4:1, Suder, Šebešťanová 
– Pov. Bystrica 0:1, Šebešťanová – Borčice 0:1, Borčice 
- Pov. Bystrica 7:0, Pov. Bystrica – Streženice 6:0
Dubnica - Horovce B 0:6, Greguška 2, Kolek, Lukáč, T. 
Cíbik,  Magdík, Dubnica – Domaniža 1:4, Horovce B 
- Domaniža 0:4  
Ilava – D. Mariková 7:0, Ilava – Streženice 2:0, Ilava – 
Domaniža 0:2, Streženice - Domaniža 0:4, Streženice 
– D. Mariková 2:1, Václavík 2, Domaniža - D. Mariková 
6:1
Lednica – Sverepec 4:0 (2:0), Chudada 2, L. Barková, 
Červený, Lednica – Pov. Bystrica 0:2 (0:2), Lednica - 
Horovce B 1:1 (0:1), Chudada – Kolek, Pov. Bystrica 
– Horovce B 1:4 (1:3), Magdík 2, R. Cíbik, Kolek.  Pov. 
Bystrica – Sverepec 6:0 (2:0), Horovce B – Sverepec 
9:0 (5:0), Kolek 4, Magdík 3, Greguška 2.  
1. Beluša 9 9 0 0 38:5 27
2. Domaniža 8 8 0 0 40:4 24
3. Ilava 6 5 0 1 28:2 15
4. Pov. Bystrica 9 5 0 4 26:24 15
5. Horovce B 8 4 2 2 30:15 14
6. Košeca 6 3 1 2 19:10 10
7. Hr. Lednica 6 2 2 2 8:9 8
8. Visolaje 6 2 1 3 28:23 7
9. Dubnica 5 2 0 3 29:20 6
10. Borčice 2 2 0 0 8:0 6
11. Streženice 8 2 0 6 10:31 6
12. Šebešťanová 6 1 1 4 11:29 4
13. Kolačín 9 1 1 7 13:48 4
14. D. Mariková 6 0 0 6 3:23 0
15. Sverepec 6 0 0 6 1:49 0

Prípravky (16. - 23.)
1. a 8. kolo: Prečín – Horovce A 0:3 (0:0), Karas 2, Jurí-
ček, Horovce A – Prečín 1:0 (1:0),  F. Veliký. 
2. a 9. kolo: Horovce A – Ladce 3:0 (2:0), D. Veliký, 
Strýček, F. Veliký, Ladce – Horovce A 1:0 (0:0).
3. a 10. kolo: Praznov – Horovce A 0:0, Horovce A 
- Praznov 3:4 (2:0), D. Veliký, Karas, Janíček, Podma-
nín – Kvašov 3:1 (3:0), Ježo, Kvašov – Podmanín 1:5 
(0:2), Ježo, Prečín – Dulov 1:0 (1:0), Dulov - Prečín 2:1 
(2:1), H. Poruba – Ladce 4:2 (2:2), Ladce – H. Poruba 
6:1 (2:0).
16. Dulov 6 5 0 1 25:6 15
17. Ladce 6 4 0 2 26:13 12
18. Horovce A  6 3 1 2 10:5 10
19. Praznov 6 3 1 2 18:20 10
20. Prečín 6 2 1 3 7:9 7
21. Podmanín 4 2 0 2 12:13 6
22. H. Poruba 4 1 1 2 8:13 4
23. Kvašov 6 0 0 6 2:29 0

3. Kolačín 12 4 1 7 18:54 13
4. FC Púchov  12 4 0 8 21:49 12
5. Ilava 12 3 1 8 15:61 10

6. liga dorast
13. kolo: Dolné Kočkovce – Tuchyňa 4:1 (0:1), Lacko 
2, Rybanský, Garaj, Lysá pod Makytou – Udiča 0:12, 
Sverepec – Mikušovce 5:0, Dohňany – Plevník 5:0 
(3:0), Černoško 3, Blažej, Hanes, Jasenica mala voľno 
1.Udiča 12 12 0 0 63:4 36
2.Sverepec 12 7 1 4 38:26 22
3.D. Kočkovce 11 6 1 4 24:16 19
4.Plevník 12 6 0 6 43:32 18
5.Jasenica 11 6 0 5 24:30 18
6.Dohňany 11 5 1 5 20:20 16
7.Tuchyňa 12 4 0 8 27:40 12
8.Lysá 11 3 1 7 26:48 10
9.Mikušovce 12 1 0 11 6:54 3
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám alebo vymením za 1 – 2-izbový byt s bal-
kónom, 3-izbový byt s dvoma balkónmi a vlastnou 
kotolňou. Tel. 0911 296 133.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove.  Platba v hotovosti.
Tel. 0903 924 580.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám podnájom v Púchove, 1-izbový byt alebo 
garsónka. Tel. 0944  478  416.
• 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.
• Vymením veľký, kompletne prerobený 2-izb. byt 
o rozlohe 67 m² s dvoma presklenenými balkónmi 
na Mojmírovej ul. za 1-izb. byt + doplatok. Predám 
garáž v tejto lokalite. Kontakt : 0904 346 554.

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. 0948 798 523.
• Strechy. 0903 751 886. jm.klampiarstvo@gmail.com
• Maľby, stierky, protiplesňový systém. 0918 467 
478.
• 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.

AUTO-MOTO
• Predám 4 ks letných pneumatík aj s diskami, roz-
mer 165/70R13, vhodné na Felíciu. Cena 120 eur.  
Tel. 0908 238 377.

PREDAJ RÔZNE
• Predám cirkulár na pozdĺžne rezanie aj rezanie do 
pravého uhla, dlabačku + vrtáky k tomu  a veľkú pá-
sovú brúsku. Tel. 0908 752 074.
• Predám dve detské autosedačky, tri úrovne na-
stavenia, cena jednej autosed. je 25 €. Tel. 0903 171 
844.

• Predám konské sedlo WINTEC 2000 čierne (vše-
stranné) + podložku pod sedlo. Cena 230 € + doho-
da. Kontakt: 0940 547 782. 
• Predám cirkulár a dodávku Citroen Jumper 2,2 HDI 
v dobrom stave. Cena dohodou. Treba vidieť. Tel. 
0903 809 202.  
• Predám sedaciu súpravu (gauč a 2 kreslá) béžovej 
farby, 100 %–ný stav. Cena 195 €. 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
• Hľadáme šikovnú asistentku predaja. AJ podmien-
kou. Komunikácia, iniciatívnosť, zodpovednosť, lojali-
ta. Možný aj kratší úväzok (6 h). Životopis poprosíme 
zasielať na navilen@navilen.sk.
• Hľadáme šikovného a akčného brigádnika do nášho 
tímu v Púchove pre drobné údržbárske a pomocné 
práce, kosenie trávy a pod. Tel. 0918 707 126.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu na 5 - 6 hod. denne, popr. ranné sme-
ny, manuálne zručný, spoľahlivý. Tel. 0949 082 135.
• Hľadám prácu na rannú smenu v okolí Púchova, 
Beluše, prípadne aj ďalej - dochádzanie nerobí pro-
blém. Ovládam NJ, mám vodičský preukaz sk. B.  
Tel.  0903 171 844.

OZNAMY 
• Dňa 2. 5. 2017 mi bol ukradnuty bicykel z pivnice 
na Námestí slobody. Značka Gost Lano 3 r. v. 2016. 
Za nájdenie odmena 200 €. Tel. 0911 394 064.
• ZO Jednoty dôch. Slovenska Púchov vás pozýva 
do klubu. Každú nepárnu nedeľu sa členovia ZO JDS 
Púchov stretávajú v klubovni nad plavárňou MŠK 
Púchov od 15.00 do 18.00 h.
• Púchovský BOX KLUB prijíma nových členov. Viac 
informácií nájdeš na Facebooku: SUP BOX  SLOVA-
KIA PÚCHOV. 

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

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

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

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

SPOMIENKA
Čas plynie plynie spo- 
mienky v srdciach 
zostávajú. Tí, čo ťa mali 
radi stále spomínajú. 
Dňa 19. mája 2017 uply-
nú  4 roky od úmrtia na-
šej milovanej manželky, 
matky, babičky a praba-
bičky  Emílie GERBELOVEJ.

S láskou spomína manžel, deti, vnúčatá 
a rodina.

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)

SPOMIENKA
Dňa 20. 5. 2017 uply-
nie 15 rokov od úmrtia 
manželky
Jaroslavy ŠMIGUROVEJ.
S láskou spomínajú 
manžel a synovia s ro-
dinami.

SPOMIENKA
Čas plynie smútok zos- 
táva, tá strata v srdci, 
bolesť neprestáva. Dňa 
12. 5. 2017 uplynul rok,  
čo nás opustil náš milo- 
vaný manžel, otec, 
dedko Anton IVAN. 
S láskou spomína man-
želka, synovia a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 16. 5. 2017 uplynie 
deväť rokov od úmrtia 
nášho drahého manže-
la a otca 
JUDr. Emila ONDRICIHO.
S láskou spomínajú 
manželka, synovia a 
dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 18. 5. 2017 si pri-
pomíname 14 výročie 
úmrtia p. Ladislava  
POKOJA.
Kto ste ho poznali,  
venujte mu tichú spo- 
mienku spolu s nami.
Spomínajú manželka, 
dcéry s rodinami, vnú- 
čatá, pravnuk a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Ťažko sa nám s Tebou 
lúčilo, ťažko bez Teba 
byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdci-
ach budeš stále žiť.
Dňa 29. 5. 2017 si pri-
pomenieme 6. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka a 
pradedka Štefana PUŠKÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

S láskou spomínajú manželka, 
dcéry s rodinami a syn.

pokračovanie na vedľajšej strane
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VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž
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RÔZNE
• PONÚKAM POZNÁVACÍ ZÁJAZD BARCELONA -  
KATALÁNSKO  PRE DVE OSOBY od 26. 5. do 4. 6. 2017.  
Z RODINNÝCH DÔVODOV NEMÔŽEM ÍSŤ, UHRADE-
NÁ JE POLOVICA (ZÁLOHA). PONÚKAM HO ZA ZNÍ-
ŽENÚ CENU, SERIÓZNE. INFO: 0949 082 135. SÚRNE!

STRATY A NÁLEZY 
• Dňa 20. 4. 2017 sa stratil zväzok kľúčov (s prí-
veskom - korbáčik z bužírky) zrejme na ul. Štefániko-
vej alebo v okolí. Ak ich nájdete, prosíme odovzdať v 
Kancelárii prvého kontaktu MsÚ Púchov.

Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom v Púchove 
prijme pracovníka/čku na pozíciu 

„ODBYTOVÝ REFERENT– SKLADOVÝ ÚČTOVNÍK“ 
na plný úväzok s termínom nástupu ihneď. 

Náplňou práce je spracovanie zákazníckych objednávok,  vystavovanie 
expedičných dokladov, komunikácia so zákazníkmi, vedenie sklado-
vého hospodárstva, zakladanie nových adresných kariet zákazníkov, 
evidencia predajných cien zákazníkov, obsluha zákazníka, práca s re-
gistračnou pokladňou, spracovanie inventúr. Pre pracovnú pozíciu je 
nevyhnutné stredoškolské vzdelanie, ukončené štúdium na Obchodnej 
akadémii a prax v oblasti fakturácie a skladového hospodárstva je výho-
dou. Ponúkame Vám plat dohodou s možnosťou využívania firemného 
sociálneho programu.
Svoje žiadosti zasielajte najneskôr do 19. 05. 2017 e-mailom na 
adresu: kuchtova@alve.sk. Uchádzač zaslaním osobných údajov uve-
dených v životopise dáva súhlas spoločnosti ALVE SLOVAKIA, s. r. o. so spra-
covaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

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

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny
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Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

Pri kúpe 
nezľavneného tovaru 

nad 30 € si môžete 
zakúpiť vybrané druhy 

tenisiek za  

VÝHODNÚ 
CENU

AKCIA trvá od 17. 5. do 16. 6. 2017,
alebo do vypredania zásob !!!

10 €

20 €

15 €

25 €


