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Projekt  „Rozkvitnuté mesto“ pokračuje rozmiestnením letničiek
kusov žltých bidensov a  216 purpu-
rových surfínií. Celková cena zákazky 
bola vysúťažená na 30.800 eur (vráta-
ne DPH).
Mobilné kvetináče na Ulici 1. mája, 
Štefánikova, Komenského a  F.  Ur-
bánka zakvitli begóniami, rovnako 
aj kruhový objazd pri Tescu a  okolie 
slnečných hodín v  Marczibányiho 
záhrade. Pešia zóna je zakvitnutá pre-
vislými muškátmi v  pyramidálnych 

organizátor medzinárodnej výstavy 
kvetov a záhradníctva Flóra 2017. Ako 
druhá a zároveň neúspešná skončila 
v súťaži firma LEVIANA, s. r. o. z Levíc. 
Mesto tak bolo vyzdobené novými 
70 kusmi závesných kvetináčových 
zostáv so samozavlažovacími nádo-
bami s uchytením na stĺpy verejného 
osvetlenia. Do kvetináčov zasadili 810 
kusov previslých muškátov so žiarivo-
červenými a  ružovými kvetmi, 234 

nádobách, ozdobné misy vysadené 
begóniami a  rudbekiami. Vysadené 
muškátmi sú aj závesné kvetináče 
na Dvoroch a na Hoenningovom ná-
mestí. Tieto letničky boli dodané Zá-
hradníctvom Kozový. 
Najbližšie sa v meste chystá výsadba 
75 smrekov (Picea omorika), ktorá 
bola vysúťažená 15.  mája za 2.561 
eur (vrátane DPH) dodávateľom je 
RUGOS, s. r. o. zo Šúroviec.                     -sf-

Minulý týždeň boli na viacerých  
uliciach Púchova (Štefánikova, Ná-
mestie slobody, Pešia zóna, kruhový 
objazd pri mestskom cintoríne, To-
várenská a  Železničná) rozmiestne-
né kvetináče s  letničkami. Zmluva 
na dodávku závesných kvetináčov s 
letničkami bola uzavretá 10.  mája v 
rámci elektronického kontraktačné-
ho systému s firmou KULLA SK, s. r. o., 
Bratislava, ktorá je známa hlavne ako 
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Turíčny víkend patrí v Púchove už tradične oslave rodiny
Manželov Lenku a Jozefa Daškovcov z Horných Kočkoviec registruje širšia púchovská verejnosť ako tých, ktorí stoja za 
občianskym združením S láskou k človeku, ktoré zasa organizačne stojí za niektorými charitatívnymi a spoločenskými 
podujatiami. Takým je aj to nadchádzajúce - Deň rodiny. Viac a nielen o tomto podujatí porozprávali spoločne.

v záujme našich detí a budúcich ge-
nerácií  zaujať rázne stanovisko. Zdra-
vá rodina je určite základom progre-
sívneho vývoja spoločnosti, poriadku,  
prosperity, ale najmä spokojného 
a šťastného života nás všetkých. Ak 
dovolíme, aby sa kríza rodiny prehl-
bovala, riskujeme zánik našej kultúry,  
o čom nás učia aj dejiny.
 
Čo je podľa Vás rodina? Kedysi  
bola prísne zadefinovaná sobá-
šom, dnes hovoríme o rodine: 
žena, muž, dieťa...? 
Rodinu si môže každý zadefinovať 
po svojom a mnohé odpovede budú 
správne. Pre nás je rodina priestorom 
celoživotného vzájomného sebada-
rovania a obetavej  lásky  všetkých jej 
členov - manželov, detí, ako i starých 
či prastarých rodičov. Základným ka-
meňom rodiny je obetavá, odpúšťa- 

Prečo je dôležité upozorňovať  
v súčasnej dobe na rodinu ako 
takú? 
Rodina v súčasnosti čelí rôznym úto-
kom, ktoré spochybňujú základné 
hodnoty, na ktorých je rodina  posta-
vená. Najnebezpečnejšími sú deho-
nestácia pojmu láska, relativizmus, 
falošné chápanie slobody, kultúra 
provizórnosti, pohodlnosť, spochyb-
ňovanie významu obety, egocent-
rizmus, pôžitkárstvo a iné. Nám sa 
zdá, že tieto útoky, ktorým chýba 
zdravý „sedliacky“ rozum, sú zámer-
né a financované „z jednej kuchyne“.                                                                                                            
Môžeme sa spýtať, kto môže pro-
fitovať z rozkladu rodiny?  No ur-
čite mnohí, napr. tí, ktorí túžia 
ovládať iných, tí, ktorí profitujú z ne-
šťastia detí žijúcich v nefunkčných 
rodinách... Tento zoznam by bol dlhý.                                                                                                              
Proti týmto snahám sme povinní  

júca a odvážna láska manželov, ktorá  
ako píše sv. Pavol „všetko znáša, všet-
ko verí, všetko dúfa a všetko vydrží“.        
Takáto láska vytvára oázu bezpečia 
a istoty pre všetkých členov rodiny.                                                                                                           
Sobáš pred cirkevnou či svetskou 
vrchnosťou je prejavom takejto 
silnej a zdravej lásky, ale aj odvahy 
prijať manželstvo ako výzvu neu-
stále bojovať, odpúšťať, budovať, 
začínať stále od znova a nikdy to 
nevzdať. My osobne by sme sa urči-
te  necítili skutočne milovaní, ak by 
partner nedokázal potvrdiť svoju 
lásku celoživotným sľubom, ktorý 
je aj prejavom zodpovednosti.
                                          
Prečo nie je v súčasnosti atraktívne 
sobášenie sa?
Médiá ponúkajú kultúru provizór-
nosti, vidíme to aj v obchodoch. Nič 
trváce, všetko iba na chvíľu. Ale keď 
ideme s partnerom kupovať byt či 
dom, keď plánujeme deti, určite 
nám to ide ľahšie a sme odvážnejší, 
ak sa môžeme oprieť o celoživotný 
sľub lásky a vernosti toho druhého.                                                                                                                                         
Určite nechceme posudzovať tých, 
ktorí sa rozhodli žiť bez celoživot- 
ného záväzku. Mnohí tak konajú  
v dôsledku zranení, ktoré si odniesli 
zo svojich rodín, ale chceme ich po-
vzbudiť k odvahe, že celoživotné a 
šťastné manželstvo je možné, ak sa 
obaja budú o to snažiť. 
My žijeme v šťastnom manželstve už 
25 rokov. Vďaka vzájomnému úsiliu, 
odpusteniu a Božej pomoci je náš 
vzťah a naša láska oveľa plnšia a hlb-
šia ako v čase sobáša. Podobných sve-
dectiev okolo nás je stále dosť.                                                                                          
A jedna inšpirácia na záver: pracu-
jeme s manželmi a rodinami už 20 
rokov a myslíme si, že najmä pre mla-
dých manželov je potrebné sa vzdelá-
vať a mať k dispozícii dobrú literatúru 
o budovaní vzťahu manželov a vý-
chove detí. Vo vzdelávaní manželov  
a rodičov by mohli pomôcť aj Pú-
chovské noviny, v prípade záujmu sa 
do takéhoto projektu radi zapojíme.
Srdečne vás všetkých pozývame na 
8. ročník Dňa rodiny v Púchove, kde 
uvedené témy môžeme rozobrať v 
osobnom rozhovore a v príjemnom 
prostredí.

Manželom Daškovcom 
za rozhovor poďakovala 

T. Moravcová

Pravidelne (už osem rokov) uspo-
radúvate v Púchove Deň rodiny. 
Čo bolo popudom, tým hnacím 
motorom, pre vznik takéhoto po-
dujatia?                                                                                  
Občianske združenie S láskou k člo-
veku vzniklo v roku 2005 z iniciatívy  
12 kresťanských rodín púchovského 
regiónu s cieľom realizácie rôznych 
charitatívnych podujatí i projektov 
slúžiacich pre rozvoj a budovanie 
rodiny. Deň rodiny sme začali orga-
nizovať v roku 2010 s cieľom vytvoriť 
priestor a príjemné prostredie,  kde 
celé rodiny pospolu môžu spoločne 
stráviť čas v jednoduchosti, slobode 
a radosti.  Príjemný spoločný zá-
žitok i stretnutie s inými rodinami 
môžu byť impulzom k rozhodnutiu 
rodičov pravidelne tráviť spolu čas 
ako rodina. Spoločne trávený čas, je 
nevyhnutný pre zdravé fungovanie 
rodiny. My často zvykneme hovoriť, 
že bez času niet vzťahu. Ak manželia 
netrávia spolu čas, nebude ich man-
želstvo šťastné a pevné, ich deti budú 
žiť v neistote a bez skutočnej radosti. 
Dobré fungujúce manželstvo je ur-
čite základom zdravej rodiny a ne-
vyhnutnou pôdou pre zdravý rozvoj 
detí.  Podobne ak rodičia netrávia do-
statok času so svojimi deťmi, nebudú 
mať s nimi vzťah, čo vedie k mnohým  
závažným problémom v živote detí, 
ale i rodičov. 

S akým ohlasom ste sa stretali na 
začiatku pri usporadúvaní prvého 
a najstarších ročníkov?                                                                                                                                     
Hneď prvý ročník nás prekvapil bo-
hatou účasťou a pozitívnym ohla-
som širokej verejnosti v Púchove a 
tak pre nás nebolo ťažké organizo-
vať ďalšie ročníky s účasťou okolo 
1500 návštevníkov ročne. Už od 
začiatku bola organizácia Dňa ro-
diny kolektívnym dielom viacerých 
subjektov a desiatok obetavých 
dobrovoľníkov, ktorým aj touto 
cestou ďakujeme za ich obetavosť.                                                                                                                          
Pri organizácii spolupracujeme 
najmä s CZŠ sv. Margity, CVČ Včiel-
ka, RK farským úradom, najnovšie aj  
s mestským úradom v Púchove. Po-
čet spoluorganizátorov sa neustále 
rozširuje a dúfame, že tento trend 
bude pokračovať. Obzvlášť nás teší 
dobrovoľnícka práca mladých ľudí, 
ktorí sa čoraz intenzívnejšie zapájajú 
do organizácie Dňa rodiny. 

Manželia Daškovci: Ak dovolíme, aby sa kríza rodiny prehlbovala, riskujeme zánik našej kultúry
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Vyšívaná história reformácie na Slovensku aj v Púchove
Uplynulú nedeľu popoludní sa v podkroví Župného domu uskutočnila vernisáž výstavy 
vyšívaných obrazov pri príležitosti päťstého výročia reformácie.

Obrazy vyšívané ženami na celom 
Slovensku zobrazujú výjavy z  dôle-
žitých medzníkov kresťanstva a  re-
formácie na našom území. Približujú 
významné osobnosti, ktoré sa po-
dieľali na rozvoji kultúry a vzdelania 
našich predkov.
   Profesorka architektúry Janka Kri-
vošová, ktorá je výtvarnou autorkou 
projektu pätnásťdielneho cyklu vyší-
vaných textilných obrazov, namaľo-
vala presne 15 metrov dlhú históriu 
evanjelickej cirkvi. Celý cyklus rámu-
je Rúfusova Modlitbička za Sloven-
sko a v nej prosba o ochranu nášho 
malého Slovenska. Prostredníctvom 
umenia a svojich obrazov chce pro-

fesorka Janka Krivošová pripomen-
úť, „že naši evanjelickí predkovia, 
ktorí obstáli aj v ťažkých životných 
situáciách môžu aj v novej dobe 
zapaľovať svetlo ducha a dodávať 
svojím vzorom odvahu vytrvať“. 
   Vernisáž výstavy otvoril viceprimá-
tor mesta Roman Hvizdák. Privítal 
hostí, predovšetkým autorku profe-
sorku Janku Krivošovú, predstaviteľ-
ku Spoločenstva evanjelických žien 

Zuzanu Ševčovičovú, púchovskú 
farárku Lenku Rišiaňovú, ale aj pred-
staviteľov mesta – primátora Ras-
tislava Heneka a  poslancov mest-
ského zastupiteľstva. Prítomná bola 
aj Milka Fojtíková, profesionálna 
vyšívačka z Turčianskeho seniorátu, 
ktorá výtvarný projekt pomáhala 
realizovať.
   Po úvodnom slove Zuzany Ševčo-
vičovej a  kultúrnom programe na-

sledovala prednáška profesorky 
Janky Krivošovej, ktorá prítomným 
podrobne predstavila projekt pät-
násťdielneho gobelínu. 
   Výstava Vyšívaná história je 
prístupná pre verejnosť v  pod-
kroví Župného domu od 28. 5. do  
2. 6. v čase 14.00 do 16.00 hod.

Zdroj: ckvmartin.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

OTVORENE  S PRIMÁTOROM
KAŽDÚ STREDU NA RADNICI
Od môjho nástupu do funckie primátora ma vyhľadalo, navštívilo alebo osobne kontaktovalo 
viac ako 800 ľudí s rôznymi problémami, otázkami, ale aj žiadosťami o pomoc. Pri rozhovore 
medzi štyrmi očami sa častokrát ľahšie pomenovávajú problémy a hľadajú vhodné riešenia.  
Preto som sa rozhodol ponúknuť Vám naviac priestor, kedy si budeme môcť otvorene spolu a bez 
ďalších svedkov prejsť Vaše problémy, otázky a  požiadavky, ktoré Vás trápia. 

Preto každú stredu v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. môže prísť za mnou na mestský úrad každý občan 
mesta Púchov a všetkých prímestských častí, pričom počas vyčlenených cca 15 minút prejdeme spo-
ločne problémy alebo sa pokúsim zodpovedať  položené otázky súvisiace s chodom mesta. V záujme 

dodržania časového harmonogramu, bude potrebné sa nahlásiť u môjho asistenta p. Mariána Ondričku na telefónnom čísle 0918 864 519 alebo 
emailom na adrese asistent@puchov.sk, ktorý podľa poradia určí presný čas stretnutia. Verím, že tieto otvorené rozhovory opäť trošku viac otvoria 
dvere občanom, aby bez okolkov a bez obáv prišli  za mnou a pokiaľ majú nejaké otázky alebo pochybnosti o činnosti mestského úradu alebo mojej 
činnosti, tieto mi priamo predostreli. Verím, že týmto postupom môžeme predísť rôznym dezinformáciám, falošným a poplašným správam, ktoré 
šíria vo svojich listoch a webových stránkach mocichtiví jednotlivci. V prípade, ak mi pracovné povinnosti neumožnia v stredu v danom čase otvorené 
rozhovory so záujemcami uskutočniť, budem Vás informovať  o náhradnom termíne prostredníctvom webovej stránky mesta www.puchov.sk alebo 
prostredníctvom svojej facebookovskej stránky, prípadne prostredníctvom oficiálneho týždenníka mesta - Púchovských novín. 
Nezabudnite prosím: Ak máte otázky, ktoré si potrebujete odkonzultovať so mnou osobne, začíname už budúcu stredu, teda  8. 6. 2017  
od 15.00 do 17.00 hod. v kancelárii primátora mesta Púchov na prvom poschodí mestského úradu v Púchove.  

Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta Púchov       
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Krúžok leteckých modelárov zorga-
nizoval v sobotu 20. mája 2017 nultý 
ročník súťaže malých bezmotorových 
lietadielok tzv. ,,hádzadiel“. Tento rok 
sme spolu z deťmi z krúžku navštívili 
našich kolegov modelárov z Dubnice 
nad Váhom, kde ich rady a ukážky rôz-
nych druhov lietadielok znovu obnovili 
tento nápad a zároveň získaval reálnu 
podobu. Keďže CVČ spolupracuje s 
mestom aj na projekte Domu kultúry v 
Hoštinej, mali sme priestor na zorgani-
zovanie súťaže.
   Obyvatelia Hoštinej dobre poznajú 
holý kopec neďaleko miesta, kde ke- 
dysi dávno hvezdári trávievali prázd-
niny. Tento kopec je ako stvorený na 
lietanie. Krúžkari si od októbra minu-
lého roku stavali lietadielka a akonáhle 

začalo byť trocha teplejšie, začali sme 
aj trénovať a „zahádzavať“ lietadlá. Ge-
nerálku pred súťažou sme si spravili 
vo štvrtok 18. mája priamo na kopci v 
Hoštinej. Deti si skúsili prúdenia vetra a 
zisťovali ako sa lietadlá v prúdení sprá-
vajú a ako správne lietadlo hodiť, aby 
vydržalo vo vzduchu čo najdlhšie. 
   V sobotu o 14:30 začínala registrácia 
súťažiacich v dome kultúry v Hoštinej. 
Dohromady sa nás tam stretlo 9 súťa-
žiacich v dvoch kategóriách. Začínali 
sme kategóriou do 18 rokov kde bolo 7 
súťažiacich a najmladší mal iba 4 roky. 
Každý mal 5 pokusov - kedy sa meral 
čas, ako dlho sa lietadlo udržalo vo 
vzduchu. Tieto časy sa následne sčíta-
li. Súťažiaci s najväčším súčtom časov 
vyhral. V prvej kategórii získal 3. miesto 

Matematický týždeň na Mládežníckej: Najlepšie hlavičky dostali kúsok tortičky
V Týždni matematiky na ZŠ Mlá-
dežnícka (15.– 19. 5. 2017) získali 
prvé miesto viaceré šikovné hlavič-
ky. Žiaci svoje mozgové bunky na-
štartovali každé ráno na prvej vy-
učovacej hodine rozcvičkou, ktorá 
pozostávala z piatich logických a 
matematických úloh. 
   Žiaci 7. B a 8. B triedy v rámci projek-
tového vyučovania vyrobili makety 
telies, ktoré ostatní mohli obdivovať 
pri vstupe do školy.
Víťazi ďalších aktivít počas týždňa:
•   šachový turnaj:  Lívia Bajzová (6. A)
•   „dáma“: Paľko Jáňa (4. C)
•   malé sudoku: Miška Kršková (3. A)
•   turnaj sudoku : Martin Opat (9. A)

   Veľkou výzvou pre kolektív tried II. 
stupňa bolo riešenie denných úloh. 
Odmena bola ORIGINÁLNA. Tortu s 
logom školy získali žiaci 8. A, pretože 
preukázali najlepšiu súdržnosť a spo-
luprácu pri riešení matematického 
problému kráľa Juliána z Madagas-
karu.  
   Touto cestou sa chceme poďakovať 
sponzorom: WEB – STAR spol. s r. o. (p. 
Michalovi Gombárovi) a Gerardin s. r. 
o. (p. Michalovi Baniarovi), ktorí spros-
tredkovali a vyrobili jedinečnú tortu 
pre víťaza. PS: žiaci odkazujú, že bola 
výborná. 

Mgr. A. Aradská, 
ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súťaž hádzadiel o pohár riaditeľky CVČ Včielka

Adam Gerschdorf. Druhý sa umiestnil 
Jurko Šedivý. A víťazom sa stal Matúš 
Šedivý. V druhej kategórii získal 2. mies-
to Marián Rečičár, prvé Miroslav Šedivý.

Ďakujem Alenke Strýčkovej, riaditeľke 
CVČ za pomoc a spoluprácu pri súťaži. 
Všetkým súťažiacim za účasť a dobrú 
náladu.                M. Rečičár, organizátor

V telocvični Základnej školy J. A. Komenského v Púcho-
ve sa v stredu 24. mája uskutočnila oslava Dňa matiek. 

Základná škola J. A. Komenského: Školáci vystúpili pre svoje mamy
Mamičky a staré mamy privítala riadi-
teľka školy Miroslava Lapšová. S  prí-
hovorom okrem vedúcej oddelenia 
školstva Renáty Holákovej vystúpil 
aj primátor mesta Rastislav Henek. Ten 
prítomným rodičom a učiteľom ozná-
mil, že vedenie mesta plánuje v  roku 
2017 podstatnú časť z dvoch miliónov 
eur investícií práve na rekonštrukciu 
základných škôl. Po minuloročnej 
výmene okien a zatepleniu hlavnej 

budovy prídu na rad telocvičňa a škol-
ský klub, na ktorých budú vymenené 
okná. Dokončenie rekonštrukcie za-
teplením týchto budov je plánované 
na rok 2018. 
Steny telocvične boli oblepené por-
trétmi mamičiek, ktoré nakreslili ich 
ratolesti. Najväčšiu radosť mamičkám 
urobili deti svojim kultúrnym progra-
mom, v  ktorom im zaspievali, zahrali 
a zatancovali.                                           -sf-

Správny chlapec a správne 
dievča ZŠ Komenského:
1. Tomáško Matocha 
     Vilko Bartoš
2. Oliverko Sivý
3. Tadeáško Rosina 

1. Klárka Hanicová 
     Miška Mazáková
2. Ninka Šiveňová
3. Karolínka Hajduková
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Mestská polícia

V sobotu štartuje jubilejný 15. ročník 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy

Už počas najbližšej soboty sa v obci Krásno v okre-
se Partizánske rozbehne kolotoč nadnárodnej súťaže 
v hasičskom športe – Slovensko-moravská hasičská 
liga. Súťaž začala písať svoju históriu 8. júna 2003 
práve v Krásne, a tak sa odvtedy táto obec stala tra-
dične miestom úvodného kola každého ročníka Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy (SMHL).  

V jubilejnom 15. ročníku čaká na dobrovoľných 
hasičov zo Slovenska a susednej 
Moravy počas leta 14 bodova-
ných kôl, na šesť z nich sa môžu 
tešiť milovníci hasičského športu 
v Púchovskom okrese. Už tradič-
né vyvrcholenie súťaže bude 9. 
septembra v Ďurďovom na Ďur-
ďovskom výstreku. 

Okrem tradičných usporiadateľov sa v tomto roč-
níku predstaví Slovensko-moravská liga aj na dvoch 
nových miestach – v Ruskovciach a vo Visolajoch. 
„Dúfajme, že nový ročník nám opäť ponúkne skvelé 
športové výkony, zaujímavé súboje o body a drama-
tické rozuzlenie v samom závere podobne, ako tomu 
bolo v roku 2016. Pevne verím, že obe nové súťaže 
prinesú do zabehnutého kolotoča ligy zaujímavé, 
osobité a nové prvky, ktoré prispejú k skvalitneniu 
ligy a jej ďalších súťaží,“ uviedol na margo blížiaceho 
sa začiatku súťaže šéf SMHL Ľuboš Kamenický. 

Organizátori majú aj tento rok vďaka spolupráci s 
partnermi pripravené pre najúspešnejšie družstvá v 
kategórii mužov i žien zaujímavé ceny. Spolupráca so 
spoločnosťou Budiš zabezpečí aj počas tohto ročníka 
SMHL bezplatne pitný režim pre všetky súťažné druž-
stvá. „Pre najúspešnejšie družstvá v celkovom poradí 
máme potom pripravené krásne trofeje, medaily, či 
plakety za najlepšie výkony sezóny. Z konta SMHL 
budú takisto rozdelené finančné odmeny a v spolu-
práci s partnermi SMHL 2017 pripravujeme zaujíma-
vé vecné ceny,“ doplnil Kamenický. 

V závere minulého ročníka sa podaril husársky kú-
sok dobrovoľným hasičom z Podhoria. Podhorania si 
na svoje konto na domácej dráhe pripísali rekordný 
požiarny útok a najrýchlejší zostrek histórie. Rekordy 
v ženskej kategórií naopak už dlhšiu dobu nikto ne-
posunul na novú hranicu a úspešne odolávajú. Mož-
no sa to zmení už v tomto roku. Podhorania a Žabky 
z Nosíc sa v minulom ročníku postarali o ďalšie rekor-

dy. Muži Podhoria si na svoje konto pripísali v pora-
dí štvrté celkové prvenstvo v súťaži, čo sa doteraz v 
histórii SMHL nepodarilo nikomu. Žabky z Nosíc zase 
dokázali premeniť svoj tretí štart v SMHL na tretie cel-
kové víťazstvo v rade. To sa doteraz nepodarilo žiad- 
nemu inému družstvu, vrátane kategórie mužov.

Púchovské noviny ako mediálny partner Sloven-
sko-moravskej hasičskej ligy budú svojim čitateľom 

pravidelne prinášať výsledky, 
reportáže, fotoreportáže a zaují-
mavosti z priebehu jednotlivých 
kôl. Po úvodných štyroch kolách 
sa seriál presunie na päť kôl do 
Púchovského okresu, ktorého 
družstvá hrajú už niekoľko rokov 
prím v nadnárodnej súťaži. 

Rekordy SMHL držia v mužskej kategórii Podhora-
nia (12,93 sekundy – 2016) a ženy Moškovca (15,53 
sekundy – 2015). Najrýchlejší zostrek v 15-ročnej his-
tórii sa zrodil v minulom roku v záverečnom podu-
jatí v Ďurďovom, kde Podhorie „zostrelilo“ ľavý terč 
za neuveriteľných 12,66 sekundy. V ženskej kategórii 
sa najrýchlejší zostrek podaril Nosičankám, ktoré v 
roku 2015 v Pravoticiach zostrekli ľavý terč za 15,14 
sekundy. Bude zaujímavé sledovať, či pomerne čers-
tvé rekordy v tejto sezóne niekto pokorí... Prvenstvo 
z minulého ročníka obhajujú muži Podhoria a ženy 
Nosíc. Aj v tomto roku by mali patriť do okruhu ho-
rúcich kandidátov na prvenstvo, určite im ho však 
budú chcieť vyfúknuť aj ďalšie družstvá. 

Kalendár pretekov SMHL 2017:
3. 6. 2017 – Krásno
10. 6. 2017 - Ruskovce
17. 6. 2017 – Lehota pod Vtáčnikom
24. 6. 2017 – Brumov
25. 6. 2017 – Ihrište
1. 7. 2017 – Visolaje
8. 7. 2017 – Lednické Rovne
15. 7. 2017 – Zbora
16. 7. 2017 – Dohňany
22. 7. 2017 – Svinná
19. 8. 2017 – Podlužany
26. 8. 2017 – Podhorie
27. 8. 2017 – Tŕstie
9. 9. 2017 – Ďurďové

(pok)

Ustlal si vonku
Hliadku mestskej polície privolali ku slobodárni 

na Ulici 1. mája, kde mal na zemi ležať starší pán. 
Hliadka na mieste našla muža z Púchova, ktorý bol 
evidentne pod vplyvom alkoholu. Hliadka muža 
previezla do miesta bydliska, kde si ho prevzala 
manželka. Priestupok proti verejnému poriadku 
vyriešila hliadka napomenutím. 

Mladík „zdrhol“ hlavným vchodom
Mestskí policajti počuli počas kontroly areá-

lu MŠK buchot z útrob zimného štadióna. Ná-
sledne spozorovali mladíka, ktorý bol vo vnútri 
uzamknutého štadióna. Po príchode správcu 
štadióna prehľadali jeho priestory s negatívnym 
výsledkom. Podľa správcu štadióna musel mladík 
opustiť jeho priestory cez hlavný vchod, ktorý sa z 
bezpečnostných dôvodov zvnútra neuzamyká. 

Zapálené kartóny včas uhasili
Hliadka mestskej polície zasahovala na Dvoroch, 

kde mal neznámy páchateľ zapáliť kartónové oba-
ly umiestnené medzi kontajnermi na separovaný 
zber a spôsobil tak zatiaľ nevyčíslenú škodu Pod-
niku technických služieb mesta Púchov.  Horiace 
kartóny zahasili príslušníci Hasičského a záchran-
ného zboru skôr, ako stihli poškodiť obsah kontaj-
nerov. Na mieste nezistili žiadne podozrivé osoby. 

Priestupok je v riešení. 

Dôchodca sa zabudol v krčme
Krátko po deviatej hodine večer kontaktovala 

pracovníčka Centra sociálnych služieb mestských 
policajtov. Obávala sa o život a zdravie 72-ročné-
ho klienta, ktorý z centra odišiel už popoludní a 
ešte sa nevrátil. Hliadka vykonala kontrolu miest, 
kde by sa muž mohol zdržiavať, našla ho pod 
vplyvom alkoholu v jednom z pohostinstiev. S 
jeho súhlasom ho previezli do centra sociálnych 
služieb, kde si ho prevzal personál.  

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 
37-ročnom Patrikovi Karlubíkovi z obce Nim-

nica v Púchovskom 
okrese. Hľadaný Patrik 
Karlubík je podozrivý  
z ekonomickej trestnej 
činnosti, ktorá je preve-
rovaná na Obvodnom 
oddelení Policajného 
zboru v Púchove.  Hľa-
daný sa nezdržiava v 
mieste posledného  
trvalého  bydliska, nie 
je známy jeho súčasný 
pobyt, prípadné styky 

na iné osoby. Patrik je vysoký asi 175 centimetrov, 
štíhlej postavy. Má hnedé rovné a zelenohnedé 
oči.  Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k 
vypátraniu hľadaného muža  môžu občania ozná-
miť na najbližší policajný útvar alebo na bezplat-
nú policajnú linku 158.          KR PZ Trenčín 

Polícia pátra

V sobotu odštartuje jubilejný 15. ročník Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Po štyroch kolách sa koncom júna 
presunie do Púchovského okresu - do Ihrišťa.           Ilustračné foto: Milan Podmaník 
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inzercia 7

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

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 
mesiacov a sú garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 30. 06. 2017, a to pre nových aj existujúcich zákazníkov, 
ktorí využívajú služby spoločnosti SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s DPH. Viac informácií získate na nonstop linke 
0650 123 456 alebo na www.swan.sk.
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Kristián Rapca Ľuboš Gurín Lucia Klimáčková Lukáš Hyžák

Marek Šedík Michal Vidan Nina Nábelková Ondrej Pilný

Rebeka MišíkováPaulína Maňáková Jakub Maňák Petra Ďurovcová

Uvítanie detí do života 
26. 5. 2017
Župný dom v Púchove

Alžbeta Orgoníková Dominik Chupek Eliška Metelková Ema Luhová

Agáta AdamčíkováAdela Kováčová

Alžbeta PechováSabína Petreková Soňa Jasenovcová Šimon Špernakovič
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Mesto Púchov preinvestuje 
viac ako 2 milióny eur

ZŠ Gorazdova - zateplenie budovy a kompletná 
výmena okien

629.500  €
ZŠ Gorazdova - rekonštrukcia nefunkčného 
oplotenia areálu školy

20.000  €

ZŠ Gorazdova - úprava priestoru pred školou 
medzi hlavnými vchodmi 

3.500  €
Vybudovanie hasičskej veže v športovom areáli 
ZŠ Gorazdova

5.000 €

Ošarpané 
priečelie budovy  

ZŠ Gorazdova (i keď 
spestrené maľbami) 

po obnove volalo 
už roky.

Výstup na 
vežu patrí medzi 

najnáročnejšie disciplí-
ny hasičského športu. 
Nová veža poslúži na 

výcvik i súťaže.

Rozpadá-
vajúci sa pamätník 
v podobe otvorenej 

knihy s dlaždicovou 
mozaikou čaká  

asanácia.

„V aktuálne prebiehajúcom roku len samotné mesto Púchov (nerátajúc svoje mestské spoločnos-
ti) preinvestuje dohromady viac ako dva milióny eur.  Prioritou, čo do významu i objemu pláno-
vaných peňazí, sú predovšetkým potrebné rekonštrukcie, výmena okien a zateplenie budov zá-
kladných škôl Gorazdova a Slovanská, ale aj dobudovanie telocvične a školského klubu pre ZŠ 
Komenského,“ informoval primátor Rastislav Henek.  
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na tento rok 2 milióny eur na investičné akcie podľa 
požiadaviek občianskych výborov jednotlivých mestských častí. Realizáciou sú poverené odd. vý-
stavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu a odd. dopravy a služieb MsÚ v Púcho-
ve. Uvedené ceny investičných akcií sú orientačné. Ich výpočet vychádzal z podobných zákazok 
minulých období. „V prípade, že pri verejnom obstarávaní dôjde k zníženiu týchto cien, ušetrené  
finančné prostriedky môžeme použiť na ďalšie investičné akcie,“ dodáva primátor.                                                                                                     
                         -red-

Rastislav Henek, 
primátor
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ZŠ Slovanská - výmena okien na všetkých budovách 
mestskej školy

200.000  €
ZŠ Slovanská - rekonštrukcia prechodových 
chodieb

17.000  €

ZŠ Komenského - výmena okien na budove 
školského klubu

70.000  €
ZŠ Komenského - výmena okien na budove 
žiackej telocvične

90.000  €

Nákup prvých 172 záhradných kompostérov 
pre obyvateľov rodinných domov Púchova

10.000  €
Rekonštrukcia chodníka s drobiacim sa 
asfaltom na Ulici Janka Kráľa

20.200  €

Po minu-
loročnej  výdatnej 

investícii do výmeny okien 
a zateplenia budovy najstar-
šej školy v meste, púchovská 
radnica na ZŠ Komenského 

pokračuje telocvičňou a 
školským klubom.

Táto počtom žiakov 
najmenšia mestská škola 

bola v minulosti vždy 
na investičnej periférii 

púchovskej samosprávy.
Teraz sa jej, zdá sa, začalo 

blýskať na lepšie časy.
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Kompletná rekonštrukcia Hurbanovej ulice
v Horných Kočkovciach 

250.000  €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Horných 
Kočkovciach

35.000  €

Vytvorenie parkovacích plôch na Kolonke 
na Ulici Ivana Krasku

12.289  €
Horné Kočkovce - rekonštrukcia cesty popri
kostole smerom k železničnej stanici

7.500  €

Rozpadnutá 
Hurbanova ulica v 

Horných Kočkovciach 
sa v tomto roku dočká 

kompletnej 
rekonštrukcie.

Rekonštrukcia chodníka od železničnej 
stanice smerom do mesta

56.000  €
Rekonštrukcia chodníka od železničnej stanice 
smerom na Kolonku

65.424 €

Hasičskú 
zbrojnicu v Hor-

ných Kočkovciach čaká 
výmena okien, strechy 
a zateplenie obvodo-

vého plášťa.

Nielen
vysokoškoláci a 

stredoškoláci vedia, 
že chodníky vedúce 

z mesta na železničnú stanicu 
a ďalej na Kolonku 

sú v dezolátnom stave.
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Dvory – dobudovanie cesty, chodníkov 
a parkovacích miest 

154.000  €
Oprava cesty v lokalite Zbojnícky vŕšok 
na Zábrehu

25.000  €

Vybudovanie chodníka na Okružnej ulici 
za obytným domom č. 1443

6.300  €
Rozšírenie parkovacích miest na Okružnej 
ulici č. 1425 

8.700  €

Táto časť  lokality 
Dvory sa v priebehu 
tohto roka výrazne 

dobuduje. 

Riešenie havarijného stavu miestnej 
komunikácie na Astrovej ulici 

5.000  €
Rozšírenie parkovísk pred Materskou školou 
Chmelinec

5.098 €

„Ementál„
na Zábrehu sa 

konečne premení  
na jednoliatu 
komunikáciu.

Pri MŠ 
Chmelinec sa pred 
jej vchodom a tiež 

za budovou vytvoria 
ďalšie parkovacie 

miesta.
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Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice 
v Púchove 

46.000  €
Rozšírenie parkovacích miest na Gorazdovej 
ulici 

27.500  €

Rekonštrukcia chodníka pri Námestí slobody 
č. 1625

16.500  €
Rekonštrukcia relaxačnej zóny 
vo vnútrobloku na Štefánikovej ulici

27.000  €

Rekonštrukcia chodníka na Komenského ulici 
č. 1626

1.379  €
Rekonštrukcia chodníka pred okresným úradom 
smerom k Divadlu 

6.666  €

Vo vnútrobloku
 panelákov  vyrastie 

malá relaxačná zóna 
pre deti i dospelých.

Na objekte 
púchovskej hasič-

skej zbrojnice vymenia 
okná, novú fasádu a 
zrekonštruujú gará-

žové brány.  

Sklon niek-
torých chodníkov pri 

silných dažďoch zapríči-
ňuje vytápanie pivničných 

priestorov (pri paneláku na 
Komenského ul.) alebo sú 

zaplavené a ťažko prie-
chodné  - pred okr. 

úradom.
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Dokončenie rekonštrukcie domu kultúry 
v mestskej časti Ihrište

70.000  €
Rekonštrukcia domu kultúry v mestskej časti 
Hoštiná

18.700  €

Nová fasáda na obecnom dome v časti 
Vieska - Bezdedov

6.500  €
Riešenie havarijného stavu miestnej 
komunikácie v Keblí

5.000  €

Osvetlenie priechodu pre chodcov 
pri hydinárni (cesta I/49) 

3.300  €
Oporný múr pred cintorínom 
vo Vieske - Bezdedov

3.000  €

Oba kultúrne 
stánky v mestských 

častiach čakajú výrazné 
investície. V Ihrišťoch sa rodí 

takmer nový dom, 
kultúrnemu stánku v Hošti-
nej vymenia okná, hlavný 

vstup aj kúrenie. 

Havarijný stav 
cesty v Keblí si vypýtal 

nový asfalt, oporný 
múr, sondáž a geo 

prieskum.

Na Vsetín-
skej ceste inštalujú 

nočné osvetlenie 
existujúcej „zebry“ 

pri autobusovej  
zastávke.
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Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Starých 
Nosiciach

30.400  €
Rekonštrukcia komunikácie v Starých 
Nosiciach za záhradníctvom Rosina 

15.000  €

Postavenie vodárenskej dotláčacej stanice 
v Záskalí 

25.000  €
Výmena okien na budove starej školy 
v Starých Nosiciach

9.000  €

Ošumelá 
budova hasičskej 

stanice v Starých Nosi-
ciach dostane novú ka-
nalizáciu, WC, fasádu a 

elektroinštaláciu. 

Samozavlažovacie závesné kvetináče
s letničkami 

30.800  €
Vŕšok – riešenie havarijného stavu cestnej 
komunikácie 

35.000  €

Do sanovania 
len havarijného stavu 

ciest samospráva v 
tomto roku vynaloží 

45 tisíc eur.

Po minulo-
ročnej rekonštruk-

cii cesty sa obyvatelia 
Záskalia dočkajú aj 
novej vodárenskej 

stanice.
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WWW.KULTURA.PUCHOV.SK WWW. KINO.PUCHOV.SK

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Mladý textilný dizajn
•  Komisia vzdelávania, kultúry a soc. zabezpečenia
•  Milochov a Púchov prepojí cesta
•  Zlatý ovocný destilát Púchovskej doliny 
•  Darcov krvi pribúda
•  Saxofón je dnes IN
•  Zelený jarmok
•  Tancujme svoj sen
•  Futbal: Považskobystričanky deklasovali Belušu

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

       

PROGRAM

KINO

jún 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
Štvrtok 1.     galéria vestibulu divadla      18:00 hod. 

MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA
Výstava pri príležitosti jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. Historické i súčasné formy,
pôvodná modrotlač a jej vývoj, modrotlač súčasnosti – ukážka výroby. Pôvodné kroje, súčasné výrobky 
z modrotlače i to, kam v budúcnosti môže smerovať... PETER TRNKA, MATEJ RABADA, Žiaci, študenti, 
doktoranti i pedagógovia púchovských škôl: Základná umelecká škola, Stredná odborná škola I. Kras-
ku,  Fakulta priemyselných technológií, FS Váh, Žaneta Littová a Vy... Vstup voľný. Výstava potrvá do 
19.6.2017

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM
Hudobno-tanečný program, ktorého autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska (Tercho-
vá, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany, Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové 
čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým 
potenciálom, ktorý tvorcovia využili aj s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zaple-
tance). Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti. 
Vstupné: 12 €(kreslá v sále), 10 € balkóny a prístavky. 

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV   
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a Trenčiansky samosprávny kraj pre Vás: Trombitáši Štefánikovci,  
FSk Záriečanka , FS Trenčan, FS Klobučan,  FS Váh a ĽH Váh, DFS Púchovček, Biela Voda, DĽH Lachov-
ček, FS Holíšan a PUĽS.  Súťaže pre divákov. Moderuje: Marek Koleno. Vstup voľný. Info aj na osobitných 
plagátoch.

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

VESELIE... ALEBO ŠKOLA FOLKLÓRNEHO TANCA        
S FS a ĽH Váh a našimi lektormi naučíme Vás tance z Púchovskej doliny a potom  pri ľudovej hudbe 
zabavíme/vytancujeme/vyspievame sa do sýtosti... Vstupné: 3 €

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

PRÍBEHY Z KUCHYNE
Divadelná hra na motívy filmovej predlohy Poviedky z kuchyne v koprodukcii Švédsko/Nórsko. Príbeh sa 
odohráva po skončení 2. svetovej vojny v malom nórskom mestečku Landstad. Švédski experti na býva-
nie a nábytok sa rozhodli prekročiť geografické i rodové hranice a svoj výskum založený na mapovaní 
správania sa a návykov švédskych gazdiniek aplikovať na slobodných nórskych mužov... Hrajú členovia 
DS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice Réžia: Ivana Semančíková-Posluchová. Vstupné: 2 €

Nedeľa  2.7. o 17.00 h – pešia zóna
OTVORENIE  PÚCHOVSKÉHO  KULTÚRNEHO LETA ´17:
Žrebovanie cien súťaže Byť šikovným sa v Púchove oplatí! Účinkujú: TS DVUZE, Š. MIČIAN a skupina 
S HUDBOU VESMÍRNOU. Viac na osobitných plagátoch Púchovského kultúrneho leta.  

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ: DH MOŠTEŇANKA 
Druhý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Miroslava Záhumenská. 
Organizátor: Považská Veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Utorok  13.   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. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

OCKO
Skvelá one man show plná dobrého humoru, v Divadle Púchov uvádzaná pri príležitosti Dňa otcov. 
Herec Roman Pomajbo je sám šťastným otcom a tak pridáva vlastné vsuvky, improvizuje, zabáva a 
necháva nás vstúpiť do svojho sveta, v ktorom…všakovaké nočné hry hrajú novopečení rodičia, len 
aby im ratolesť neskazila vytúžený spánok. Pýta sa, ako je možné, že tehotná manželka dokáže mať 
chuť na zelený nanuk v kombinácii s pečeným kuraťom, prezrádza, aký traumatický je pohľad muža 
na gynekologické vyšetrenie a podobné veselosti. Vstupné 7 € (kreslá v sále), 6 € balkóny a prístavky.  

Štvrtok 15.     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: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert absolventiek tanečného odboru a zborového spevu. Hosť: gitarový súbor ZUŠ.
Vstupné: 1 €

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INFILTRÁCIA 
Spoločná výstava poľskej maliarky a slovenského rezbára a sochára. ANNA SCHUMACHER, akad. ma-
liarka a ilustrátorka, kurátorka medzinárodných výstav a organizátorka Medzinárodného sympózia Anny 
Górskej v  Zakopanom. PAVOL HAJDÚK, slovenský rezbár a  sochár, účastník mnohých medzinárod-
ných sympózií a spoločných výstav v Čechách , Poľsku a na Slovensku. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
31.8.2017

Piatok 30.   Kancelárie (bočný vchod)   11.00 – 16.00 hod.

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
Mestská súťaž  šikovných žiakov a študentov základných a stredných škôl - registrácia! Príď vo vyme-
dzenom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod – do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zdarma zmrzlinu a postup do žrebovania 
o super letné ceny. Viac na osobitných plagátoch. 

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

BRAČEK JELENČEK
Pravidelný víťaz celoštátnych súťaží ochotníckych súborov hrajúcich pre deti Divadlo „M“ Vás pozýva 
na svoju najnovšiu inscenáciu. Rozprávka o súrodeneckej láske, sebaobetovaní a ochote pomôcť. Pripo-
mína nám, že na svete máme len seba navzájom a pokiaľ na to nezabudneme a budeme pri sebe stáť, 
dokážeme veľké veci. Réžia: Jozef Koleják. Vstupné: 2 €
  

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     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 medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu.Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový poplatok 12 € do 28.6.2017, bale-
rínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica IntisarKodčíková.

Štvrtok 8.a 22. učebňa č.2     18.00 hod.

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

CVIČENIE AKO LIEK
Cvičením je možné nahradiť veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie... Praktické cvičenie pod 
vedením Mgr.Kožúrikovej, odborníčka pre „Školu chrbta“ a fyzioterapeutka.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 
Pozývame členky KŽ  na posledné stretnutie v tomto školskom roku, ktoré bude obohatené kultúrnym 
programom a občerstvením. Na záver príjemné prekvapenie.

Štvrtok 1.  15.45 h

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

Štvrtok 1.  17.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako 
utiecť zo sirotinca... MP - Fr. - Fórumfilm - 89 ´- slovenský dabing. Vstupné 2  €.

Štvrtok 1.    19.15 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá 
Elle žije so svojim otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje 
tak trochu hádanku, aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho 
donchuana Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného 
dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, 
zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva 
sa ho hľadať... MN 7 rokov – USA –Saturn –123´- slovenský dabing . Vstupné 2 €.

Piatok   2.  NEPREMIETA SA !
Sobota  3.  NEPREMIETA SA !

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

WONDER WOMAN (akčný, fantazijný, dráma)
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý z nej 
spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. 
Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu. Bojuje po boku 
mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich nadpri-
rodzených schopností a... svoj naozajstný osud. MN 12 rokov – USA – Continentalfilm   – 141´ – titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  7.   19.30 h

ŠIALENE ŠŤASTNÁ (dráma, komédia)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými 
dôležitými ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajom-
stvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a postupne sa medzi 
nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas svojej 
bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili… MN 12 rokov – Tal.,Fr.   – ASFK – 118´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
(milostná dráma)
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo predchádza kul-
tovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) a ich dve deti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených 
mužov a otcov (Martin Finger a Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ 
obetavo pomáha rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť 
naplnená. Rozpráva príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine, rodičoch 
a deťoch. Je to rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady sám osud. MN 12 rokov – 
Česko, Slovensko, Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

 
Piatok 9.     20.00 h - 3D    Sobota 10.   20.00 h

MÚMIA (akčný, dobrodružný)
Pred dvetisíc rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na pre-
vzatie vlády v krajine po svojom otcovi a pre naplnenie svojho cieľa sa neváha spojiť s temnými silami 
a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v žilách. Za svoje činy bola potrestaná mumifikáciou zaživa a 
pochovaná tak, aby ju nikto nenašiel. O dvetisíc rokov neskôr sa v mieste jej večného odpočinku ocitli 
dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička Jenny Halsey (Annabell Wallis). Tí nešťastnou 
náhodou objavili Ahmanetin sarkofág, ktorý nechala Jenny urýchlene previezť do Londýna k ďalšiemu 
skúmaniu. Lenže lietadlo prevážajúce múmiu prekliatej princeznej sa zrúti k zemi krátko pred pristátím 
a na miesto určenia už nedoletí. Nickovi sa akoby zázrakom podarí katastrofu prežiť, nakoniec ale zistí, 
že smrť v troskách lietadla by bola pre neho vykúpením... MN 15 rokov - USA – CinemArt  – 115 ́ - český 
dabing . Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3D.

Streda  14.   19.30 h

RADIO DREAMS (komédia)                                                                                                               
Jeden deň v živote malej rádiovej stanice Pars Radio, vysielajúcej v perzštine zo San Francsica. Nie je to 
ale len taký obyčajný deň, pretože dnes večer tu má zahrať naživo legendárna skupina Mettalica s ka-
pelou Kábul Dreams – prvou rockovou skupinou z Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko a Hamid, 
spisovateľ v exille a programový riaditeľ rádia, má pred sebou dlhý deň.  MN 12 rokov – USA –ASFK  – 
91´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

POBREŽNÁ HLIADKA (akčná komédia)
Červené plavky a plavák rovnakej farby, telo samý sval a šľacha. Mitch (Dwayne Johnson) je chlap ako 
hora so silným morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre prácu vodných záchranárov. Je 
to proste úplný opak Matta Brodyho (Zac Efron)…Matt má však ego rovnako silné ako bicepsy a ani 
takéto varovanie osudu neberie príliš vážne. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez hanby zíza 
do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, nádhernej ale odťažitej Summer (Alexandra Daddario). Za iných 
okolností by si ho Mitch asi podal, lenže teraz na to nemá čas, pretože sa mu na pláži začali kopiť prob-
lémy. Raz more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... MN 15 rokov – USA – CinemArt – 119 
´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 17.   15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h – 3D

AUTÁ 3 (animovaná rodinná komédia)
Legendárny Bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia superrýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, mladá 
mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície. A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc 
Hudson. Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije srdce šampióna a zabojovať o 
Piston Cup. MP  – USA  –  Saturn – 100´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Pondelok 19.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM - príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich 
snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve 
expertka na trapasy, Cuky? MN 15 rokov – SR –  Itafilm – 100´  -  originálna verzia. Vstupné 2 €.

Štvrtok  1. kinosála 8.00 hod.  Piatok 2. ki-
nosála 10.00 hod.  Utorok 6. kinosála 10.00 
hod.  Štvrtok 29.  kinosála 9.00 hod. 
PSIA DUŠA

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

Pondelok 5.  kinosála      8.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

Streda 7.  kinosála  9.00 hod.  Streda  28. kino-
sála  9.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
(vojnový, dráma, historický, akčný)
Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. Film s účasťou hollywoodskych hviezd, ktorý sa venuje veľkému 
československému príbehu druhej svetovej vojny – atentátu na Heydricha. Výpravný film sa však od väčšiny 
predošlých spracovaní výrazne líší. Popri československých parašutistoch totiž sleduje aj život a vzostup sa-
motného Heydricha. Pražskými ulicami v máji 1942 ide kabriolet, keď mu do cesty vkročí človek s namiereným 
samopalom. V aute sedí muž, ktorý si svoju povesť a prezývky blonďatá beštia či pražský kat do bodky zaslúži. 
Muž s pevnou vôľou, disciplínou a neľútostným srdcom, ktorý teraz kľudne vyťahuje pištoľ a mieri na útočníka 
... Reinhard Heydrich. Od tohoto momentu film sleduje dva úžasné príbehy. Príbeh hrdinstva a taktiež jeho 
neoddeliteľnú súčasť - príbeh zla. MN 15 rokov – Fra.,USA, UK   – Bontonfilm – 119 ´– titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA (bláznivá komédia)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek... Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu 
stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou ná-
hodou zabijú striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný večer zabávať. Ako si s týmto fatálnym omylom 
poradí dámska zostava na čele so Scarlett Johansson? MN 15  rokov  – USA   – Itafilm –  100´- titulky. 
Vstupné 4  €.

Piatok 23.    19.30 h    Sobota 24.   19.30 h - 3D

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(akčný,sci-fi)
Aby jeden svet žil, musí iný zomrieť.Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svetom zmieta zúrivá vojna 
medzi ľuďmi a ostatnými Transformerov. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi 
úspešnej série, tvrdí, že piaty diel je jeho posledným, a že chce preto odísť s „poriadnym ohňostrojom“. 
MN 12 rokov  rokov  – USA –  CinemArt  – 130 ´-  český dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

ŠPINA (dráma)                                                                                                                                        
Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné 
dobrodružstvá s kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší zná-
silnenie...Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. 
Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, 
že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil. MN 15 rokov – SR/ČR – Fórumfilm   – 
88´ – slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 30.    17.30 h    Sobota 1.7.   15.30 h    Nedeľa  2.7. 15.30 h - 3D

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne najhľada-
nejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú navyše 
čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na ne-
rozoznanie podobné. Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 
D, 6 € - 3 D.

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané 
štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho 
dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi 
dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množ-
stvo vtipných i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity... MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.
                                                  

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.

       

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 
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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
Štvrtok 1.     galéria vestibulu divadla      18:00 hod. 

MODROTLAČ VČERA, DNES A ZAJTRA
Výstava pri príležitosti jubilejného XXXV. Folklórneho Púchova. Historické i súčasné formy,
pôvodná modrotlač a jej vývoj, modrotlač súčasnosti – ukážka výroby. Pôvodné kroje, súčasné výrobky 
z modrotlače i to, kam v budúcnosti môže smerovať... PETER TRNKA, MATEJ RABADA, Žiaci, študenti, 
doktoranti i pedagógovia púchovských škôl: Základná umelecká škola, Stredná odborná škola I. Kras-
ku,  Fakulta priemyselných technológií, FS Váh, Žaneta Littová a Vy... Vstup voľný. Výstava potrvá do 
19.6.2017

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

SĽUK: KRÍŽOM-KRÁŽOM
Hudobno-tanečný program, ktorého autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska (Tercho-
vá, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany, Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové 
čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým 
potenciálom, ktorý tvorcovia využili aj s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zaple-
tance). Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti. 
Vstupné: 12 €(kreslá v sále), 10 € balkóny a prístavky. 

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

XXXV. FOLKLÓRNY PÚCHOV   
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a Trenčiansky samosprávny kraj pre Vás: Trombitáši Štefánikovci,  
FSk Záriečanka , FS Trenčan, FS Klobučan,  FS Váh a ĽH Váh, DFS Púchovček, Biela Voda, DĽH Lachov-
ček, FS Holíšan a PUĽS.  Súťaže pre divákov. Moderuje: Marek Koleno. Vstup voľný. Info aj na osobitných 
plagátoch.

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

VESELIE... ALEBO ŠKOLA FOLKLÓRNEHO TANCA        
S FS a ĽH Váh a našimi lektormi naučíme Vás tance z Púchovskej doliny a potom  pri ľudovej hudbe 
zabavíme/vytancujeme/vyspievame sa do sýtosti... Vstupné: 3 €

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

PRÍBEHY Z KUCHYNE
Divadelná hra na motívy filmovej predlohy Poviedky z kuchyne v koprodukcii Švédsko/Nórsko. Príbeh sa 
odohráva po skončení 2. svetovej vojny v malom nórskom mestečku Landstad. Švédski experti na býva-
nie a nábytok sa rozhodli prekročiť geografické i rodové hranice a svoj výskum založený na mapovaní 
správania sa a návykov švédskych gazdiniek aplikovať na slobodných nórskych mužov... Hrajú členovia 
DS Napíšte si výpoveď z Považskej Bystrice Réžia: Ivana Semančíková-Posluchová. Vstupné: 2 €

Nedeľa  2.7. o 17.00 h – pešia zóna
OTVORENIE  PÚCHOVSKÉHO  KULTÚRNEHO LETA ´17:
Žrebovanie cien súťaže Byť šikovným sa v Púchove oplatí! Účinkujú: TS DVUZE, Š. MIČIAN a skupina 
S HUDBOU VESMÍRNOU. Viac na osobitných plagátoch Púchovského kultúrneho leta.  

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

KAPELO, POLKU HREJ: DH MOŠTEŇANKA 
Druhý zo série 8-ich koncertov dychovej hudby v Divadle Púchov. Moderuje Miroslava Záhumenská. 
Organizátor: Považská Veselka, o.z. a Mesto Púchov. Vstupné: 3 €.

Utorok  13.   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. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

OCKO
Skvelá one man show plná dobrého humoru, v Divadle Púchov uvádzaná pri príležitosti Dňa otcov. 
Herec Roman Pomajbo je sám šťastným otcom a tak pridáva vlastné vsuvky, improvizuje, zabáva a 
necháva nás vstúpiť do svojho sveta, v ktorom…všakovaké nočné hry hrajú novopečení rodičia, len 
aby im ratolesť neskazila vytúžený spánok. Pýta sa, ako je možné, že tehotná manželka dokáže mať 
chuť na zelený nanuk v kombinácii s pečeným kuraťom, prezrádza, aký traumatický je pohľad muža 
na gynekologické vyšetrenie a podobné veselosti. Vstupné 7 € (kreslá v sále), 6 € balkóny a prístavky.  

Štvrtok 15.     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: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Koncert absolventiek tanečného odboru a zborového spevu. Hosť: gitarový súbor ZUŠ.
Vstupné: 1 €

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: INFILTRÁCIA 
Spoločná výstava poľskej maliarky a slovenského rezbára a sochára. ANNA SCHUMACHER, akad. ma-
liarka a ilustrátorka, kurátorka medzinárodných výstav a organizátorka Medzinárodného sympózia Anny 
Górskej v  Zakopanom. PAVOL HAJDÚK, slovenský rezbár a  sochár, účastník mnohých medzinárod-
ných sympózií a spoločných výstav v Čechách , Poľsku a na Slovensku. Vstup voľný. Výstava potrvá do 
31.8.2017

Piatok 30.   Kancelárie (bočný vchod)   11.00 – 16.00 hod.

BYŤ ŠIKOVNÝM SA V PÚCHOVE OPLATÍ alebo 
ZA SAMÉ JEDNOTKY LETO NA JEDNOTKU
Mestská súťaž  šikovných žiakov a študentov základných a stredných škôl - registrácia! Príď vo vyme-
dzenom čase do jednej z kancelárií divadla (bočný vchod – do kina, 1. poschodie) so svojím „čistým“ 
vysvedčením (samé jednotky v II. polroku), získaš darček a zdarma zmrzlinu a postup do žrebovania 
o super letné ceny. Viac na osobitných plagátoch. 

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

BRAČEK JELENČEK
Pravidelný víťaz celoštátnych súťaží ochotníckych súborov hrajúcich pre deti Divadlo „M“ Vás pozýva 
na svoju najnovšiu inscenáciu. Rozprávka o súrodeneckej láske, sebaobetovaní a ochote pomôcť. Pripo-
mína nám, že na svete máme len seba navzájom a pokiaľ na to nezabudneme a budeme pri sebe stáť, 
dokážeme veľké veci. Réžia: Jozef Koleják. Vstupné: 2 €
  

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     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 medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 
1x v týždni 1 hodinu.Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový poplatok 12 € do 28.6.2017, bale-
rínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka Danica IntisarKodčíková.

Štvrtok 8.a 22. učebňa č.2     18.00 hod.

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

CVIČENIE AKO LIEK
Cvičením je možné nahradiť veľa liekov, ale žiadne lieky nenahradia cvičenie... Praktické cvičenie pod 
vedením Mgr.Kožúrikovej, odborníčka pre „Školu chrbta“ a fyzioterapeutka.

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE 
Pozývame členky KŽ  na posledné stretnutie v tomto školskom roku, ktoré bude obohatené kultúrnym 
programom a občerstvením. Na záver príjemné prekvapenie.

Štvrtok 1.  15.45 h

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

Štvrtok 1.  17.30 h

BALERÍNA (rodinný, animovaný)
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, vymyslia riskantný plán ako 
utiecť zo sirotinca... MP - Fr. - Fórumfilm - 89 ´- slovenský dabing. Vstupné 2  €.

Štvrtok 1.    19.15 h

KRÁSKA A ZVIERA (rodinný, romantický, fantasy)
Emma Watson v novom veľkolepom spracovaní klasickej Disneyho rozprávky. Bystrá, krásna a nezávislá 
Elle žije so svojim otcom, v malebnom mestečku Villeneuve. Pre ostatných obyvateľov však predstavuje 
tak trochu hádanku, aj pre spôsob, akým neoblomne a so šarmom odmieta vytrvalé návrhy miestneho 
donchuana Gastona, ktorý má inak všetky miestne dievčatá bezpečne omotané okolo prsta. Jedného 
dňa napadne Mauricea cestou na trh svorka vlkov. Zahnaný z cesty narazí v hustom lese na potemnelý, 
zdanlivo opustený zámok, v ktorom nájde útočisko... Belle sa dozvedá o zmiznutí svojho otca a vydáva 
sa ho hľadať... MN 7 rokov – USA –Saturn –123´- slovenský dabing . Vstupné 2 €.

Piatok   2.  NEPREMIETA SA !
Sobota  3.  NEPREMIETA SA !

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

WONDER WOMAN (akčný, fantazijný, dráma)
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý z nej 
spravil neporaziteľnú bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. 
Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu. Bojuje po boku 
mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich nadpri-
rodzených schopností a... svoj naozajstný osud. MN 12 rokov – USA – Continentalfilm   – 141´ – titulky. 
Vstupné 3,50 €.

Streda  7.   19.30 h

ŠIALENE ŠŤASTNÁ (dráma, komédia)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná so všetkými 
dôležitými ľuďmi. Donatella je zase potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe ukrýva ťaživé tajom-
stvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej klinike a postupne sa medzi 
nimi vyvinie silné priateľstvo. Spoločne potom z liečebne utečú a snažia sa vo svete vonku počas svojej 
bláznivej cesty nájsť šťastie, ktoré obe stratili… MN 12 rokov – Tal.,Fr.   – ASFK – 118´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ 
(milostná dráma)
Rodinný priateľ je prvým z filmov z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, ktorá časovo predchádza kul-
tovej snímke Pelíšky. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková) a ich dve deti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich väznených 
mužov a otcov (Martin Finger a Jiří Macháček). Vojnou vynútenému rodinnému spoločenstvu zatiaľ 
obetavo pomáha rodinný priateľ, lekár Jiří (Ondřej Sokol). Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť 
naplnená. Rozpráva príbeh o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine, rodičoch 
a deťoch. Je to rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady sám osud. MN 12 rokov – 
Česko, Slovensko, Poľsko  – Fórumfilm –130´- česká verzia. Vstupné 3,50 €.

 
Piatok 9.     20.00 h - 3D    Sobota 10.   20.00 h

MÚMIA (akčný, dobrodružný)
Pred dvetisíc rokmi v Egypte sa veľmi ambiciózna princezná Ahmanet (Sofia Boutella) chystá na pre-
vzatie vlády v krajine po svojom otcovi a pre naplnenie svojho cieľa sa neváha spojiť s temnými silami 
a vykonávať veci, z ktorých tuhne krv v žilách. Za svoje činy bola potrestaná mumifikáciou zaživa a 
pochovaná tak, aby ju nikto nenašiel. O dvetisíc rokov neskôr sa v mieste jej večného odpočinku ocitli 
dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeologička Jenny Halsey (Annabell Wallis). Tí nešťastnou 
náhodou objavili Ahmanetin sarkofág, ktorý nechala Jenny urýchlene previezť do Londýna k ďalšiemu 
skúmaniu. Lenže lietadlo prevážajúce múmiu prekliatej princeznej sa zrúti k zemi krátko pred pristátím 
a na miesto určenia už nedoletí. Nickovi sa akoby zázrakom podarí katastrofu prežiť, nakoniec ale zistí, 
že smrť v troskách lietadla by bola pre neho vykúpením... MN 15 rokov - USA – CinemArt  – 115 ́ - český 
dabing . Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3D.

Streda  14.   19.30 h

RADIO DREAMS (komédia)                                                                                                               
Jeden deň v živote malej rádiovej stanice Pars Radio, vysielajúcej v perzštine zo San Francsica. Nie je to 
ale len taký obyčajný deň, pretože dnes večer tu má zahrať naživo legendárna skupina Mettalica s ka-
pelou Kábul Dreams – prvou rockovou skupinou z Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko a Hamid, 
spisovateľ v exille a programový riaditeľ rádia, má pred sebou dlhý deň.  MN 12 rokov – USA –ASFK  – 
91´-  titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

POBREŽNÁ HLIADKA (akčná komédia)
Červené plavky a plavák rovnakej farby, telo samý sval a šľacha. Mitch (Dwayne Johnson) je chlap ako 
hora so silným morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre prácu vodných záchranárov. Je 
to proste úplný opak Matta Brodyho (Zac Efron)…Matt má však ego rovnako silné ako bicepsy a ani 
takéto varovanie osudu neberie príliš vážne. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez hanby zíza 
do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, nádhernej ale odťažitej Summer (Alexandra Daddario). Za iných 
okolností by si ho Mitch asi podal, lenže teraz na to nemá čas, pretože sa mu na pláži začali kopiť prob-
lémy. Raz more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... MN 15 rokov – USA – CinemArt – 119 
´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 17.   15.30 h    Nedeľa  18. 15.30 h – 3D

AUTÁ 3 (animovaná rodinná komédia)
Legendárny Bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia superrýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, mladá 
mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície. A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc 
Hudson. Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije srdce šampióna a zabojovať o 
Piston Cup. MP  – USA  –  Saturn – 100´ – slovenský dabing. Vstupné 3,50 € - 2 D, 5 € - 3 D.

Pondelok 19.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 € !

CUKY LUKY FILM (komédia)
CUKY LUKY FILM - príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky (Petra Polnišová) 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky (Zuzana Šebová) zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža svojich 
snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve 
expertka na trapasy, Cuky? MN 15 rokov – SR –  Itafilm – 100´  -  originálna verzia. Vstupné 2 €.

Štvrtok  1. kinosála 8.00 hod.  Piatok 2. ki-
nosála 10.00 hod.  Utorok 6. kinosála 10.00 
hod.  Štvrtok 29.  kinosála 9.00 hod. 
PSIA DUŠA

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

Pondelok 5.  kinosála      8.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

Streda 7.  kinosála  9.00 hod.  Streda  28. kino-
sála  9.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM
(vojnový, dráma, historický, akčný)
Skutočný príbeh o zrode Hitlerovho monštra. Film s účasťou hollywoodskych hviezd, ktorý sa venuje veľkému 
československému príbehu druhej svetovej vojny – atentátu na Heydricha. Výpravný film sa však od väčšiny 
predošlých spracovaní výrazne líší. Popri československých parašutistoch totiž sleduje aj život a vzostup sa-
motného Heydricha. Pražskými ulicami v máji 1942 ide kabriolet, keď mu do cesty vkročí človek s namiereným 
samopalom. V aute sedí muž, ktorý si svoju povesť a prezývky blonďatá beštia či pražský kat do bodky zaslúži. 
Muž s pevnou vôľou, disciplínou a neľútostným srdcom, ktorý teraz kľudne vyťahuje pištoľ a mieri na útočníka 
... Reinhard Heydrich. Od tohoto momentu film sleduje dva úžasné príbehy. Príbeh hrdinstva a taktiež jeho 
neoddeliteľnú súčasť - príbeh zla. MN 15 rokov – Fra.,USA, UK   – Bontonfilm – 119 ´– titulky.  Vstupné 3,50 €.

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA (bláznivá komédia)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek... Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu 
stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou ná-
hodou zabijú striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný večer zabávať. Ako si s týmto fatálnym omylom 
poradí dámska zostava na čele so Scarlett Johansson? MN 15  rokov  – USA   – Itafilm –  100´- titulky. 
Vstupné 4  €.

Piatok 23.    19.30 h    Sobota 24.   19.30 h - 3D

TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(akčný,sci-fi)
Aby jeden svet žil, musí iný zomrieť.Vodca Autobotov Optimus Prime zmizol. Svetom zmieta zúrivá vojna 
medzi ľuďmi a ostatnými Transformerov. Režisér Michael Bay, ktorý je duchovným otcom tejto veľmi 
úspešnej série, tvrdí, že piaty diel je jeho posledným, a že chce preto odísť s „poriadnym ohňostrojom“. 
MN 12 rokov  rokov  – USA –  CinemArt  – 130 ´-  český dabing. Vstupné 4 € - 2 D, 6 € - 3 D.

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

ŠPINA (dráma)                                                                                                                                        
Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné 
dobrodružstvá s kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný snov a túžob však naruší zná-
silnenie...Lena musí prejsť cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. 
Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí. Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, 
že nemôže ostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil. MN 15 rokov – SR/ČR – Fórumfilm   – 
88´ – slovenská verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 30.    17.30 h    Sobota 1.7.   15.30 h    Nedeľa  2.7. 15.30 h - 3D

JA, ZLODUCH 3 (animovaná komédia)                                                                                                                         
Je dobré byť zlý. Bývalý zloduch Gru má problém. Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne najhľada-
nejšieho zlosyna na svete, a tak ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej lige. Jeho Mimóni sú navyše 
čím ďalej nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý. Najmladšia dcéra Agnes túži po živom jednorožcovi, 
ktorý bude neuveriteľne hebučký. A do toho všetkého sa Gru dozvie, že má dvojča, ktoré je mu na ne-
rozoznanie podobné. Až na tie vlasy. MP  – USA –  CinemArt  – 96´- slovenský dabing. Vstupné 4 € - 2 
D, 6 € - 3 D.

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

BRLOH (komédia)
Keď Scott a Kate Johansenovci (Will Ferrell a Amy Poehler) zistia, že stratili finančný fond na vysnívané 
štúdia svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou akčného suseda (Jasona Mantzoukasa) zriadiť si v jeho 
dome nelegálne súkromné kasíno. Navzdory pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici začne veľmi 
dariť, príjmy rýchlo stúpajú, čo nezostane bez povšimnutia zákerného starostu mesta i podsvetia. Množ-
stvo vtipných i akčných príhod, privedie nakoniec dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity... MN 12 
rokov – USA – Continentalfilm – 88´- titulky. Vstupné 3,50 €.
                                                  

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.

       

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 
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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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od 28. 5. do 2. 6.  Vyšívaná história, 14.00 - 16.00 hod. (podkrovie ŽD)  
Výstava vyšívaných obrazov pri príležitosti 500. výročia reformácie.

20. 6. (utorok)  Ešte jarné tričkovanie, 17:30 hod. (Podivný barón) 
Obľúbený kreatívny workshop s Eňou zo Zvončeka. 
 
30. 6. (piatok)  Longital - koncert, 20:00 hod. (Europark)
Oslávte prvé narodeniny knižnej kaviarne koncertom skupiny Longital.  
Toto hudobné trio tvorí Daniel Salontay a Shina, hudobní svetobežníci  
z kopca nad Dunajom a Marián Slávka, bubeník a klavirista.
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Volejbalisti si na majstrovstvách Slovenska oproti vlaňajšku polepšili

Turnaj volejbalových nádejí 2017 vyhrali domáce hráčky 1. VK

Zostava 1. VK: 
Boom - Miška Huličárová, Nina Cho-
vancová, Nika Hoštáková
Áčko - Zuzka Ptáčková, Katka Arad-
ská, Alice Golejová, Paula Bobotová
Tigrice - Lívia Chovancová, Lea Peče-
ňová, Sandra Čviriková
Ocenenie za najlepšie hráčky turnaja 
získali Dorota Javorská a Sofia Žiline-
ková (Skalica), Nina Chovancová a Lea 
Pečeňová (Púchov).
Text, foto: Michal Suchánek, tréner

Konečná tabuľka turnaja:
1. Boom (PU), 2. Čertice (SI), 3. Čereš-
ničky (SI), 4. Tigrice (PU), 5. Áčko (PU)      
6.  Jahodky (SI)

Do súťaženia sa zapojilo celkom šesť 
družstiev, tri boli domáce družstvá a 
tri družstvá prišli z VK Schaeffler Ska-
lica. Hralo sa systémom každý s kaž-
dým na dva hrané sety do 25 bodov. 
Hráčky boli síce zo začiatku trošku 
nervózne, ale čaro volejbalu bolo 
silnejšie.
Diváci videli veľa pekných akcií, 
najmä v stretnutí medzi skalickými 
„Čerticami“ a domácim „Boomom“. 
Bojovnosťou a dobrým podaním 
Púchovčanky prevýšili súpera a v 
dramatickom zápase vyhrali 25:21 
a 25:23. Rozhodovali maličkosti a 
detaily, na 4. a 5. mieste rozhodli o 
umiestnení druhej lopty.

Tohtoročné konečné piate miesto 
na MSR znamená oproti minuloroč-
nému siedmemu miestu zlepšenie. 
Svedčí to o poctivej práci v oddieli, 
tvrdej drine hráčov, aj o dobrých 
podmienkach, ktoré pre náš oddiel 
vytvára MŠK Púchov.

PaedDr. Ivan Štefko, tréner

Výsledky MSR st. žiakov vo volejbale:
Púchov - Nitra 1:3 (24, -22, -18 -23)
Púchov - Poprad 0:3 (18, 8, 7)
Púchov - VKP BA 3:0 (16, 18, 22)
Púchov - Revúca  3:0 (15, 12, 11)
Púchov - Prievidza 3:1 (10, -21, 23, 19)

Potom nasledovala ďalšia prehra, 
síce nie neočakávaná, avšak urči-
te sa na celkovom skóre podpísa-
la úvodná neočakávaná prehra s 
Nitrou. V poslednom zápase skupi-
ny sme zdolali VKP Bratislava a do-
stali sa do boja o 5. až 8. miesto. V 
nedeľu  sme zdolali až prekvapivo 
hladko družstvo AVK Magnezit Re-
vúca a v poslednom zápase druž-
stvo VK Prievidza a obsadili koneč-
né 5. miesto.
   Aj napriek trpkej prehre, keď sme 
nemohli bojovať v skupine o prvé 
miesta, chlapci určite nesklamali. 

V dňoch 19. až 21. mája sa vo Svidníku konali slovenské majstrovstvá vo volejbale starších žiakov. Naši chlapci sa 
v skupine stretli s VK Bystrina SPU Nitra, VK Junior 2012 Poprad a VKP Bratislava. Žiaľ, hneď v úvodnom sobotňaj-
šom zápase sme podľahli družtvu Nitry, s ktorým sme vyhrávali celú sezónu. 

Pre dievčatá z volejbalovej prípravky 1. VK to bol veľký deň, na ktorý sa pripravovali celú sezónu. Po siedmych 
mesiacoch tréningov sa dočkali svojho prvého zápasu. V telocvičniach ZŠ Mládežnícka sa v sobotu 27. mája usku-
točnil Turnaj volejbalových nádejí 2017 v minivolejbale trojíc. 

Majstri kraja z Gorazdovej
V Trenčíne sa 23. mája konali majs-
trovstvá kraja vo volejbale mladších 
žiakov základných škôl za účasti 
družstiev zo ZŠ Novomeského Tren-
čín, ZŠ Odborárska N. Mesto nad 
Váhom, ZŠ Tematínska N. Mesto nad 
Váhom a ZŠ Mládežnícka a Gorazdo-
va z Púchova. 
  Chlapci z Gorazdovej si poradili so 
súpermi bez problémov zhodne bez 
straty setu a postúpili z prvého mies-
ta. Vďaka bojovnému výkonu je dru-
hým postupujúcim družstvo zo ZŠ 
Mládežnícka, ktoré sa prebojovalo 
pomerne neočakávane.
   Ďalšie kolo sa bude konať 6. júna 
v Púchove vo volejbalovej mestskej 
športovej hale. Prvé dve družstvá 
postupujú priamo na majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa uskutočnia 27. 
júna v Trenčíne.                                       -iš-

Pozývame všetkých bikerov a cyk-
listických fanúšikov na 1. ročník 
ŠKODA Dohňany-Púchov Trophy 
maratón, ktorý sa uskutoční 3. 6. 
2017 v Dohňanoch. 
   Kým budú dospelí jazdiť, deti si 
môžu zmerať svoje sily na Detskej 

1. ročník ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy maratón v sobotu 3. júna
Považskej cyklolige v areáli.
Okrem super bikovačky na vás čaká 
adrenalínová trať s prekážkami 
pre deti, fotokútik, detské doprav-
né ihrisko, skákací hrad, kreatívne 
detské dielne a maľovanie na tvár, 
varenie s  Martinou Grňovou - raw 
cooking. Celým podujatím Vás bude 
sprevádzať moderátor Tomaggio 
a Ján Kočiš ukáže svoje „skákacie 
kúsky“ cez prekážky. 

   A určite si nenechajte ujsť hudob-
ný festival so skupinami Desmod, 
Lavagance, Tomášom Bezdedom, 
skupinou AYA, Starmaniou a disko-
tékou do skorého rána.
Tak príď a uži si kopec zábavy! Viac 
info na www.ckdohnany.sk Poduja-
tie sa koná pod záštitou predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja Jaroslava Bašku.

CK Epic Dohňany, organizátor



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY18
šport16 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Na domácej trati triumfovali v Slovenskom 
pohári Jakub Mudrák a Pavol Cíbiček 

SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE V CYKLOTRIALE - ZÁRIEČIE, 28. MÁJA

Cyklotrialový areál pri základnej škole v Záriečí privítal účastníkov Slovenského pohára zo Slovenska, Českej re-
publiky a Poľska.              FOTO: Milan Podmaník

Jakub Mudrák z domáceho klubu je vychádzajúcou 
hviezdičkou cyklotrialového športu. 

Jakub Mudrák v kategórii Benjamin a Pavol Cíbiček 
v kategórii Cadet si spomedzi domácich pretekárov 
vybojovali prvenstvá na pretekoch Slovenského po-
hára mládeže v cyklotriale. Podujatie Slovenského 
pohára v Záriečí si nenechali ujsť takmer tri desiatky 
pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. 
Podujatie pripravil Cyklotrialový klub Záriečie v spo-
lupráci s Obcou Záriečie, Základnou školou Záriečie 
a Slovenským zväzom cyklistiky. Podujatie zo svojho 
dotačného programu podporil Trenčiansky samo-
správny kraj a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky.  

Výsledky:
Kategória POUSSIN (9 – 10 rokov): 1. Michal Nagy 

(Lučenec), 2. Adam Szalga (Ochotnica – Poľsko), 3. Mi-
kolaj Wozniak (Ochotnica – Poľska),... 5. Peter Ofúka-
ný (Záriečie), 7. Tomáš Vaculík (Záriečie), 8. Vladimír 
Kafka (Záriečie)

Kategória Benjamin (10 – 12 rokov): 1. Jakub 
Mudrák (Záriečie), 2. Marek Nagy (Lučenec)

Kategória Minime (13 – 14 rokov): 1. René Vy-
mětal (Znojmo – Česká republika), 2. Ebastiájn Sieklik 
(Záriečie)

Kategória Cadet (15 – 16 rokov): 1. Pavol Cíbiček 
(Záriečie), 2. Adrián Kvašňovský (Rudina)

Kategória Promesa (5 – 8 rokov): 1. Tomáš Fenčák, 
2. Gregor Gašpar, 3. Matúš Horváth (všetci Poprad),... 
5. Marko Cíbiček (Záriečie)

Podľa šéfky slovenského cyklotrialu i riaditeľky 
súťaže v Záriečí Anny Šidlíkovej mala súťaž solídnu 
úroveň, poukázala však na smutnú realitu klesajúce-
ho počtu pretekov i pretekárov na Slovensku. Okrem 
Záriečia, ktoré je Mekkou slovenského cyklotrialu, sa 
tomuto športu na Slovensku vo väčšej miere venujú 
iba v Poprade, Lučenci a v Rudine. Preteky Slovenské-
ho pohára v Záriečí boli jedným zo štyroch podujatí, 
ktoré sa na Slovensku v mládežníckych kategóriách 
robia. 

V susednej Českej republike bývajú podľa nej pre-
teky každý týždeň, u našich západných susedov 

zažíva cyklotrial riadny rozmach. „Ak chceme držať 
krok so svetovou špičkou, musia naši zverenci nielen 
tvrdo trénovať, ale aj porovnávať svoju výkonnosť s 
konkurenciou na pretekoch. I preto je pre tých naj-
lepších samozrejmosťou absolvovať podujatia v Čes-
kej republike, ale i v iných štátoch,“ zdôraznila šéfka 
slovenského cyklotrialu. 

Cyklotrialový klub Záriečie je historicky najúspeš-
nejším slovenským cyklotrialovým klubom. Podľa 
Anny Šidlíkovej je to aj vďaka výbornej spolupráci 
klubu s obcou a základnou školou. Okrem cyklotri-
alového areálu s prekážkami majú na tréning k dis-
pozícií kameňolom, zdarma tamojšiu telocvičňu pri 
základnej škole a potrebné zázemie. I preto je Zárie-
čie v cyklotrialovom svete skutočným pojmom. Nie-
to totiž roku, kedy by pretekár zo Záriečia nepriviezol 
na Považie nejakú medailu z vrcholového svetového 
či európskeho šampionátu. 

Mená ako Kristína Sýkorová či Martin Behro majú 
zvuk medzi svetovou špičkou v kategórii Elite, Jakub 
Mudrák je svetovou extratriedou medzi benjamínka-
mi (10 – 12 rokov). V minulosti rovnako vozili cyklot-
rialisti do Záriečia medaily zo svetových podujatí, syn 
Anny Šidlíkovej Ján dosiahol v minulosti dokonca na 
titul majstra sveta.  

Cyklotrialová škola manželov Šidlíkovcov je poj- 
mom v Európe i vo svete, nečudo preto, že maleb-
ná dedinka neďaleko Púchova bola už niekoľkokrát 
dejiskom najvýznamenjších svetových a európskych 
cyklotrialových poduajtí. Záriečie a okolie boli dejis-
kom už štyroch významných medzinárodných podu-
jatí, medzi nimi nechýbali ani majstrovstvá Európy.  
„V Záriečí snáď niet chlapca, ktorý by si cyklotrial 
nevyskúšal. Aby sa však posunul z výkonnostnej na 
vrcholovú úroveň, chce to okrem talentu a chuti aj 
neodmysliteľnú podporu rodičov a ich priamu účasť 
na podujatia na Slovensku i v zahraničí. Cyklotrial je 
totiž športom, kde sa viac ako v iných športoch vy-
žaduje symbióza pretekárov a rodičov,“ zdôraznila 
Šidlíková.                (pok)    
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Dva body MŠK zo súperových trávnikov
5. liga muži

Led. Rovne – MŠK Púchov 0:0
V okresnom derby sa hral v predohrávanom stre-

dajšom 37. kole kvalitný futbal hodný postavenia 
oboch mužstiev tabuľke. Sklári mali v prvom polčase 
miernu prevahu, vypracovali si aj niekoľko šancí, no 
premeniť ich nedokázali. Príležitosti T. Púček a Detka 
zneškodnil púchovský brankár Letko, Prekopovi chý-
balo pár centimetrov, aby usmernil do siete Detkov 

center. Púchovčania mali obrovskú príležitosť päť 
minút pred koncom prvého polčasu, kedy Marek Gaj- 
došík svoj sólový únik od polovice ihriska zakončil len 
strelou do brankára. Domáci gólman Kováč si vzápätí 
poradil aj s Brezničanovou strelou po rohovom kope.  
V druhom polčase pokračovali domáci v tlaku, v 60. 
minúte Prekop len tesne minul bránku hostí. Na dru-
hej strane mohol poslať hostí do vedenia Siband, 
Kováč v domácej bránke bol na mieste. Švrť hodinu 
pred koncom nemieril Detko hlavou presne, o dve 
minúty neskôr si s Liptákovou strelou poradil Letko. 
A keď sa brankár MŠK vyznamenal aj pri dvoch stre-
lách Krištofa v záverečnej desaťminútovke, stretnutie 
skončilo bezgólovou remízou.  

Rozhodoval Papuča, ŽK: Prekop – Riška, Svorada, 
Vanák, Zavadzan, Brezničan, 500 divákov.

Zostava Lednických Rovní: Kováč – Tomana (73. 
Krištof ), Kollár, Chmelík, Detko (87. Pokorný), Lipták, 
Prekop (82. Riečičiar), T. Púček, M. Hruška, Híreš, 
Kopúň. Tréner M. Púček. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Marek Gajdo-
šík, Buček (70. Kingsley), Svorada (55. Kopiš), Sibanda, 
Gamboš, Vanák, Pilát, Zavadzan, Brezničan. Tréner: E. 
Pagáč

Ostatné výsledky 37. kola: FC Horses – Šurany 4:0, 
Veľký Meder – Šaľa 2:0, Prievidza/Handlová – Topoľ-
čany 4:1, Dubnica – Veľké Ludince 1:0, Nové Zámky 
– Dunajská Streda B 1:3, Galanta – Neded 1:3, Gab-
číkovo – Komárno 2:2, Nemšová – Beluša 3:1 (3:0), 
Kucharík

Veľký Meder – MŠK Púchov 2:2 (1:0)
Púchovčania začali ofenzívne a už v úvodnej štvrť-

hodine mohli domácim zasadiť knokaut. Nedokázali 
však premeniť tri vyložené gólové šance, najmä tá 

Sibandova po góle doslova volala. Domáci tak nápor 
MŠK prežili, postupne hru vyrovnali a Púchovčanom 
poskytovali čoraz menej priestoru. V 33. minúte šli 
do vedenia po tom, ako Bombicz premenil pokutový 
kop za ruku – 1:0. Hostia zostali po góle zaskočení, 
ani úvod druhého polčasu ich neprebral, a tak v 52. 
minúte zvyšoval Tóth na 2:0. Hostia po druhom góle 
konečne ožili, začali produkovať svoju technickú hru 

a pokúšali sa o streľbu aj zo 
strednej vzdialenosti. Na góly 
si však museli počkať až do 
záverečnej desaťminútovky. 
V 81. minúte strelil kontaktný 
gól J. Pilát – 2:1 a dve minú-
ty pred koncom potrestal 
Gajdošík chybu domáceho 
stredopoliara a tečovanou 
strelou vyrovnal – 2:2. Za 
predvedenú hru si Púchovča-
nia minimálne bod zaslúžili.  

Rozhodoval Fehér, bez ka- 
riet, 100 divákov. 

Zostava Veľkého Medera: 
Varga – Vígh (73. Pisár), Ba-
liš, Hlavna, Dzíbela, T. Tóth, 
Boya, Bombicz, Gamkrelidze, 
Szikonya (63. Kovársky), M. 
Tóth (54. Kalmár). Tréner V. 
Ekhardt. 

Zostava MŠK Púchov: Let-
ko – Riška, Marek Gajdošík, 
Buček (81. Pastorek), Kopiš, 
Svorada (72. Kingsley), Siban-
da, Gamboš, J. Pilát, Zavadzan 
(41. Mynář), Brezničan. Tréner 
E. Pagáč
Ostatné výsledky 31. kola: 

Nové Zámky – Gabčíkovo 5:0, Dubnica nad Váhom 
– Komárno 0:0, Prievidza/Handlová – Nemšová 3:3, 
FC Horses – Beluša 6:0, Galanta – Lednické Rovne 0:0, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Veľké Ludince 0:1, Šurany 
– Neded 6:1, Šaľa – Dunajská Streda B – odložené na 
31. 5. 
1. Komárno 32 21 8 3 70:26 71
2. L. Rovne 32 18 8 6 59:31 62
3. MŠK Púchov 32 16 10 6 52:26 58
4. D. Streda B 32 14 9 9 50:31 51
5. Zl. Moravce B 32 14 8 10 48:37 50
6. Dubnica 32 14 7 11 45:38 49
7. Beluša 32 14 7 11 40:44 49
8. V. Ludince 32 13 8 11 44:45 47
9. Galanta 32 13 7 12 49:41 46
10. Nemšová 32 13 6 13 48:47 45
11. Gabčíkovo 32 12 8 12 36:38 44
12. Topoľčany 32 13 3 16 39:45 42
13. FC Horses 33 12 4 17 44:61 40
14. Šaľa 32 10 8 14 31:37 38
15. N. Zámky 32 10 7 15 47:44 37
16. Horná Nitra 32 10 6 16 40:56 36
17. Šurany 31 8 6 17 44:65 30
18. Veľký Meder 32 8 5 19 34:70 29
19. Neded 32 6 5 21 34:72 23

Program 32. kola: MŠK Púchov – FKM Nové Zámky 
(sobota 3. 6. o 17.00), Gabčíkovo – Galanta, Komárno 
– Šaľa, Nemšová – Dubnica, Lednické Rovne – Horná 
Nitra, Beluša – Veľký Meder, Topoľčany – Zlaté Morav-
ce B, Veľké Ludince – FC Horses, Dunajská Streda B 
– Šurany, FC Neded má voľno

Kto s kým v 3. TIPOS lige

O remíze MŠK Púchov vo Veľkom Mederi rozhodol gól Mareka Gajdošíka dve 
minúty pred koncom stretnutia.       FOTO: Milan Podmaník 

   Ostatné výsledky 27. kola: Zemianske Kostoľany 
– Kanianka 0:0, Podolie – Brvnište 1:0, Opatová nad 
Váhom – Cígeľ 2:2, Veľké Uherce – Ladce 2:0, Trenči-
anska Turná – Stará Turá 3:1, Uhrovec – Plevník-Dri-
enové 4:2
1. Horovce 27 19 4 4 65:26 61
2. V. Uherce 27 18 4 5 67:31 58
3. Kanianka 27 17 6 4 61:24 57
4. Uhrovec 27 17 4 6 58:37 55
5. Cígeľ 27 15 2 10 55:49 47
6. Brvnište 27 11 8 8 50:45 41
7. Chocholná 27 12 2 13 50:50 38
8. Podolie 27 12 3 12 43:44 36
9. Bošany 27 10 2 15 37:42 32
10. Tr. Turná 27 9 3 15 36:56 30
11. Opatovce 27 8 5 14 43:51 29
12. Plevník 27 7 8 12 47:66 29
13. Z. Kostoľany 27 8 5 14 35:62 29
14. Ladce 27 8 4 15 32:42 28
15. Stará Turá 27 7 5 15 36:55 26
16. Streženice 27 1 9 17 32:67 12
   Program 28. kola: Kanianka – Veľké Uherce, Ladce 
– Trenčianska Turná, Cígeľ – Zemianske Kostoľany, 
Plevník-Drienové – Podolie, Brvnište – Bošany, Stará 
Turá – Choclná-Velčice, Streženice – Uhrovec, Horov-
ce – Opatová nad Váhom 

Horovce opäť v trojbodovom 
trháku, Streženice naprázdno

Bošany - Horovce 0:4 (0:3)
Horovčania začali hneď od úvodnej minúty potvrd-

zovať úlohu favorita a o svojom zaslúženom víťazstve 
rozhodli už v prvom polčase. Už v 12. minúte mohol 
otvoriť skóre Škrapko, domáci brankár však zázračne 
zachránil. Po následnom rohu Kostič hlavou netrafil
bránku ani z piatich metrov.  V 20. minúte Kalina zrazil 
Körmendyho v pokutovom území a penaltu premenil 
M. Štrbák – 0:1. O štyri minúty neskôr sa v trme-vrme 
pred domácou bránou najlepšie zorientoval P. Štrbák 
a zblízka prekonal domáceho brankára – 0:2. Desať 
minút pred koncom polčasu unikol domácej obrane 
Škrapko, jeho strelu síce domáci brankár vyrazil, no 
na dorážku Pejčiča bol už krátky – 0:3. Bošany síce 
začali druhý polčas náporom, no líder z Horoviec ho 
bez väčších problémov zvládol a zaslúžené víťazstvo 
poistil štvrtým gólom v 63. minúte Škrapko po Kör-
mendyho priamom kope – 0:4. Horovčania tak urobil 
dôležitý krok smerom k postupu do štvrtej ligy... 

Góly: 20. M. Štrbák (11 m), 24. P. Štrbák, 35. D. Pejčić, 
64. K. Škrapka. R Provodovský, 100. 

Zostava Horoviec: Žilka – Balocký, Buček, Kočka 
(89. Vozár), Brix, Körmendy, M. Štrbák, Škrapko, Pejčić, 
Kostić (83. Vukomanović), P. Štrbák (70. Smiljković). 

Chocholná-Vel. – Streženice 3:0 (2:0)
Streženičania boli už v beznádejnej situácii, domáci 

však na potvrdenie záchrany museli bodovať naplno. 
Z úvodného tlaku vyťažila Chocholná vedúci gól z 
kopačky Cingela už v siedmej minúte – 1:0. Keď o päť 
minút neskôr zvýšil Ján Tuhársky na 2:0, bolo jasné, 
že Streženičania sa na výraznejší odpor nezmôžu. Hra 
potom upadla do priemeru a oživenie nepriniesol ani 
druhý polčas. Domáci boli spokojní s dvojgólovým 
vedením, hostia sa na obrat nezmohli. Naopak dve 
minúty pred koncom stretnutia striedajúci veterán L. 
Cingel po pätnástich sekundách na ihrisku spečatil 
na konečných 3:0. 

Góly: 7. N. Cingel, 12. Ján Tuhársky, 88. L. Cingel, ŽK: 
Gvizd, rozhodoval: Gembický, 120 divákov. 

Zostava Streženíc: Hrišo – Šesták, Lamžo, Bern-
hauser, Filiač, Vavrík, Štrbák, Adamička (73. Krajči), 
Struharňanský (73. Krajči), Loduha, Medňanský. Tré-
ner: J. Jozefovič. 
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6. liga muži

Lysá doma prekvapila, Dolné Kočkovce sklamali

8. liga muži
7. liga muži

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 4. JÚNA 2017
6. liga muži – 24. kolo o 17.00
Bolešov – Udiča (D. Komorník, Kapila, Kováčik), 

D. Kočkovce – Jasenica (Lamžo, Tomášek, Rojko), 
Tuchyňa – Lysá (v sobotu o 16.30 – Tomášek, Pasto-
rek, D. Komorník), Podmanín – Papradno (Brundza, 
Cabaj), Košeca – K. Podhradie (Koleno, Galbavý), Hor-
ná Poruba – P. Bystrica (Škrovánek, Vavrík)

7. liga muži – 24. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Kvašov (Orálek, Uhrín), Šebeš-

ťanová – Visolaje (Juríček, Sklenár, Horečný), Podva-
žie – Dohňany (Folučka, Hriadel), Pruské – Praznov 
(Meluch, Pastorek, Kováč), Kolačín – Sverepec (Migát, 
D. Janček), Dolná Breznica – Pružina (Brna, Proč)

8. liga muži – 20. kolo o 17.00
Kameničany – Fan Club Púchov (Mako), Bodiná 

– Horovce B (Zvak), Bolešov B – Tŕstie (v sobotu – Ju-
ríček), Hradčan Lednica – Dynamo Orlové (O. Komor-
ník), Mikušovce – Červený Kameň (Zigo), Vrchteplá 
– Prejta (Mihálik)

6. liga dorast – 16. kolo o 14.15
Mikušovce – Dohňany (o 10.30 – O. Komorník, 

Zigo), Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou (Rojko, 
Tomášek), Tuchyňa – Jasenica (v sobotu o 13.00 – D. 
Komorník, Pastorek), Plevník – Sverepec (Horečný, 
Mihálik), Udiča má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 18. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Udiča (Brundza), Jasenica – Pa-

pradno (Mako), Domaniža – Sverepec (Galbavý), Pre-
čín – Pružina (Koleno), Plevník má voľno

4. liga st. žiaci JUH – 18. kolo o 10.30

Lazy pod Makytou – Dohňany (o 14.15 – Orálek), 
Ladce – Beluša (Meluch), Hradčan Lednica – Borčice 
(Kováč), Košeca – Ilava (Škrovánek), Horná Poruba 
má voľno

4. liga ml. žiaci – 18. kolo o 10.30
Kolačín – Dubnica (Kováčik), Dolné Kočkovce – Ila-

va (Proč, Ďuriš), Fan Club Púchov má voľno
Prípravky o 1. – 15. miesto 
Dohrávka 1. kola – 2. 6. o 16.00
Sverepec (Proč)
Prípravky o 16. – 23. miesto
6., 13. kolo, 3. 6. o 10.00 a 11.00
Horná Poruba – Kvašov (Orálek), Dulov – Horovce 

A (v Lednických Rovniach – Kapila), Podmanín- Praz-
nov (v nedeľu – Horečný), Prečín – Ladce (Galbavý)

1. Pov. Bystrica 21 17 3 1 85:22 54
2. Podmanín 21 13 3 5 65:32 42
3. Košeca 22 12 5 5 62:36 41
4. K. Podhradie 21 10 5 6 40:35 35
5. H. Poruba 21 10 3 8 58:35 33
6. D. Kočkovce 21 9 6 6 49:47 33
7. Tuchyňa 21 9 5 7 61:46 32
8. Papradno 21 7 4 10 30:51 25
9. Bolešov 21 6 6 9 32:40 24
10. Udiča 20 6 3 11 36:46 21
11. Jasenica 20 4 4 12 26:58 16
12. Dulov 21 4 3 14 15:70 15
13. Lysá 21 2 4 15 25:66 10

Udiča – Dolné Kočkovce 3:0 (2:0)
Na súperových trávnikoch sú v poslednom čase 

Dolnokočkovania bezbranní a potvrdili to aj v Udiči. 
Domáci šli do vedenia už v šiestej minúte gólom Drb-
líka – 1:0, na 2:0 ešte do prestávky zvyšoval Martin 
Furdzo. Útočná snaha hostí v druhom polčase kon-
taktný gól neprieniesla. Naopak, desať minút pred 
koncom spečatil zaslúžené domáce víťazstvo Marek 
Súľovský – 3:0. Dolné Kočkovce v Udiči sklamali... 

Lysá – Podmanín 2:2 (1:1)
Lysá začala proti favorizovanému Podmanínu bez 

rešpektu a už po troch minútach sa tešila z vedenia 
po góle Drdáka, ktorý sa výborne zorientoval v po-
kutovom území a z otočky poslal loptu k pravej tyči 
– 1:0. Potom mal dve príležitosti hosťujúci Pilár, no 
najskôr si s jeho strelou poradil domáci brankár Foj-
tek a o chvíľu po peknej Kubišovej prihrávke prestrelil 
bránku. V 12. minúte sa však už hostia dočkali, keď M. 
Gardian vsietil po úniku vyrovnávajúci gól – 1:1. Ešte 
do prestávky si obe mužstvá vypracovali niekoľko 
šancí, no buď zlyhali strelci, alebo sa vyznamenali 
gólmani. Tieňom prvého polčasu bola zrážka hosťu- 
júceho Pilára s vlastným brankárom, po ktorej museli 
Pilára previezť do nemocnice.  V druhom polčase po 
niekoľkých domácich šanciach šli paradoxne do ve-
denia hostia, keď Martin Gardian v 63. minúte preko-
nal domáceho brankára – 1:2. Lysania nerezignovali a 
zaslúženú remízu zachránil dvanásť minút pred kon-
com hlavou po priamom kope L. Panáček – 2:2. 

Pov. Bystrica – Dulov 13:0 (6:0)
Dulovčania nastúpili iba deviati, a tak už pred úvod-

ným hvizdom bolo jasné, že stretnutie bude hrou 
mačky s myšou. To sa napokon potvrdilo a zrodilo 
sa rekordné víťazstvo nielen tohto, ale aj niekoľkých 
predchádzajúcich ročníkov. Dulovčanom slúži ku cti, 

23. kolo: Pružina - D. Mariková 1:3 (0:1), Sverepec - 
D. Breznica 0:1 (0:1), Rác, Praznov – Kolačín 5:1 (4:0), 
Dohňany – Pruské 3:3 (2:2), Behro, Krajči, Badura, 
Visolaje – Podvažie 5:2 (2:1), R. Sviečka 3, Krála 2, 
Kvašov – Šebešťanová 5:1 (4:1), Hoppan 2, Revák, F. 
Kováč, Gereg, Lazy mali voľno.
1. Kvašov 21 16 4 1 52:16 52
2. Visolaje 21 11 8 2 56:24 41
3. Kolačín 22 13 2 7 56:35 41
4. Pruské 21 10 5 6 57:33 35
5. Lazy 21 9 2 10 40:38 29
6. Šebešťanová 21 8 4 9 35:39 28
7. Podvažie 21 7 7 7 32:41 28
8. Pružina 21 8 3 10 37:38 27
9. Sverepec 21 7 4 10 25:39 25
10. Dohňany 21 6 6 9 38:54 24
11. D. Mariková 22 7 3 12 35:51 24
12. D. Breznica 22 6 5 11 31:47 23
13. Praznov 21 2 3 16 26:65 9
M. Lednice sa odhlásili zo súťaže a ich výsledky boli 
anulované

19. kolo: Prejta – Kameničany 6:2 (2:1), Č. Kameň 
– Vrchteplá 1:4 (1:3), Orlové – Mikušovce 3:2 (2:2), Tr-
stie – Lednica 1:1 (1:0), Bezák, Horovce B - Bolešov B 
8:2 (6:1), Todorov 4, Mikula 2, P. Štefanec 2, FC Púchov 
– Bodiná 3:0 (3:0), Pavlis, Remiš, Novosedliak.
1. Mikušovce 19 16 1 2 67:15 49
2. FC Púchov 19 12 2 5 57:26 38
3. Trstie 19 11 4 4 45:36 37
4. Kameničany 19 10 3 6 53:44 33
5. Horovce B 19 9 3 7 44:37 30
6. Bodiná 19 8 3 8 36:40 27
7. Vrchteplá 19 7 4 8 38:38 25
8. Prejta 19 7 2 10 54:52 23
9. Hr. Lednica 19 6 3 10 40:34 21
10. Orlové 19 7 3 9 31:46 21
11. Bolešov B 19 3 2 14 24:88 11
12. Č. Kameň 19 2 2 15 23:56 8
Orlové ma odrátané 3 body.

že napriek hrozivo narastajúcemu skóre nepoužili 
„osvedčený“ ťah a záhadne sa im nezranili ďalší hráči 
tak, aby sa stretnutie nedohralo. Skóre otvoril v 10. 
minúte Almásy – 1:0. Na 2:0 zvyšoval J. Valient a v 26.  
minúte Bielik na 3:0. O dve minúty neskôr zvýšil na 
4:0 Almásy a v 33. minúte na 5:0 Bielik. Osem minút 
pred prestávkou mieril Ivanovič iba do tyče, odrazenú 
loptu poslal do siete Bielik – 6:0. Už v úvodnej minúte 
druhého polčasu zvýšil striedajúci A. Valient na 7:0 a 
v 52. minúte Vala na 8:0. Ďalšie góly domácich pridali 
A. Valient a po dva Vicena a J. Valient – 13:0.  

Papradno – Košeca 1:0 (1:0) 
Domáci mohli už v druhej minúte ísť do vedenia, 

Fujaček však poslal loptu hlavou tesne vedľa brán-
ky. Na druhej strane sa o štyri minúty neskôr rútil na 
domáceho brankára M. Vicen, M. Hrebičík však v po-
slednej chvíli zachránil. M. Hrebičík o niekoľko minút 
tiahlou strelou vystrašil hosťujúceho brankára. V 20. 
minúte sa pokúsil oblúčikom prekvapiť domáceho 
gólmana T. Kašša, lopta skončila nad bránkou. Šty-
ri minúty pred koncom prvého polčasu sa domáci 
Černošík pohral so súperovými obrancami, presnou 
prihrávkou našiel J. Galka, ktorý poslal domácich do 
vedenia – 1:0. Galko mohol pol hodinu pred koncom 
pridať aj druhý gól, po peknej kombinačnej akcii 
však vystrelil slabo a brankár si jeho strelou poradil. 
Na druhej strane Košečania vsadili na útok a strela T. 

Kaššu skončila len tesne nad a osem minút pred kon-
com zabránil tomu istému hráčovi vyrovnať domáci 
brankár Hormadík. Štyri minúty pred koncom mohol 
ešte Tóth zveľadiť domáce vedenie, jeho strelu však 
obrana Košece zrazila na roh. 

K. Podhradie - H. Poruba 1:1 (0:0) 
Okresné derby sa hralo pred peknou návštevou. Do-

máci opäť po dlhšej dobe v plnej zostave predviedli 
pekný futbal, a keďže forma stúpa aj Hornej Porube, 
videli diváci pekný futbal, ktorému v prvom polčase 
chýbali iba góly. Dočkali sa ich až po obrátke, kedy 
štvrť hodinu pred koncom stretnutia po prihrávke P. 
Staňa poslal domácich do vedenia Kozík – 1:0. Desať 
minút pred koncom zariadil deľbu bodov vyrovnáva-
júcim gólom Papp – 1:1. 

Jasenica – Tuchyňa 2:3 (1:2)
Futbalovejší hostia od začiatku dokazovali, prečo 

sa pohybujú v horných poschodiach šiestoligovej 
tabuľky. Na ich technickú prevahu odpovedali domá-
ci bojovnosťou, a tak diváci videli zaujímavý futbal. 
Herná kvalita Tuchyne sa prejavila už v prvom polča-
se, kedy šli hostia do vedenia v 27. minúte po góle 
Antona Fila – 1:0. Neubehli ani dve minúty a hostia 
sa tešili opäť – na 0:2 zvyšoval Bartoš. Iskierku nádeje 
vykresal pre Jasenicu v 44. minúte kontaktným gó-
lom Martin Pavlík – 1:2. Štvrť hodinu pred koncom 
však zvýšil Adamovič na 1:3 a domáci stihli už iba 
zmierniť prehru v predposlednej minúte gólom Mo-
ravíka – 2:3.  Tuchyňa si tak odviezla z Jasenice zaslú-
žene všetky tri body. 
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6. liga muži

Lysá doma prekvapila, Dolné Kočkovce sklamali

8. liga muži
7. liga muži

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 4. JÚNA 2017
6. liga muži – 24. kolo o 17.00
Bolešov – Udiča (D. Komorník, Kapila, Kováčik), 

D. Kočkovce – Jasenica (Lamžo, Tomášek, Rojko), 
Tuchyňa – Lysá (v sobotu o 16.30 – Tomášek, Pasto-
rek, D. Komorník), Podmanín – Papradno (Brundza, 
Cabaj), Košeca – K. Podhradie (Koleno, Galbavý), Hor-
ná Poruba – P. Bystrica (Škrovánek, Vavrík)

7. liga muži – 24. kolo o 17.00
Lazy pod Makytou – Kvašov (Orálek, Uhrín), Šebeš-

ťanová – Visolaje (Juríček, Sklenár, Horečný), Podva-
žie – Dohňany (Folučka, Hriadel), Pruské – Praznov 
(Meluch, Pastorek, Kováč), Kolačín – Sverepec (Migát, 
D. Janček), Dolná Breznica – Pružina (Brna, Proč)

8. liga muži – 20. kolo o 17.00
Kameničany – Fan Club Púchov (Mako), Bodiná 

– Horovce B (Zvak), Bolešov B – Tŕstie (v sobotu – Ju-
ríček), Hradčan Lednica – Dynamo Orlové (O. Komor-
ník), Mikušovce – Červený Kameň (Zigo), Vrchteplá 
– Prejta (Mihálik)

6. liga dorast – 16. kolo o 14.15
Mikušovce – Dohňany (o 10.30 – O. Komorník, 

Zigo), Dolné Kočkovce – Lysá pod Makytou (Rojko, 
Tomášek), Tuchyňa – Jasenica (v sobotu o 13.00 – D. 
Komorník, Pastorek), Plevník – Sverepec (Horečný, 
Mihálik), Udiča má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 18. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Udiča (Brundza), Jasenica – Pa-

pradno (Mako), Domaniža – Sverepec (Galbavý), Pre-
čín – Pružina (Koleno), Plevník má voľno

4. liga st. žiaci JUH – 18. kolo o 10.30

Lazy pod Makytou – Dohňany (o 14.15 – Orálek), 
Ladce – Beluša (Meluch), Hradčan Lednica – Borčice 
(Kováč), Košeca – Ilava (Škrovánek), Horná Poruba 
má voľno

4. liga ml. žiaci – 18. kolo o 10.30
Kolačín – Dubnica (Kováčik), Dolné Kočkovce – Ila-

va (Proč, Ďuriš), Fan Club Púchov má voľno
Prípravky o 1. – 15. miesto 
Dohrávka 1. kola – 2. 6. o 16.00
Sverepec (Proč)
Prípravky o 16. – 23. miesto
6., 13. kolo, 3. 6. o 10.00 a 11.00
Horná Poruba – Kvašov (Orálek), Dulov – Horovce 

A (v Lednických Rovniach – Kapila), Podmanín- Praz-
nov (v nedeľu – Horečný), Prečín – Ladce (Galbavý)

1. Pov. Bystrica 21 17 3 1 85:22 54
2. Podmanín 21 13 3 5 65:32 42
3. Košeca 22 12 5 5 62:36 41
4. K. Podhradie 21 10 5 6 40:35 35
5. H. Poruba 21 10 3 8 58:35 33
6. D. Kočkovce 21 9 6 6 49:47 33
7. Tuchyňa 21 9 5 7 61:46 32
8. Papradno 21 7 4 10 30:51 25
9. Bolešov 21 6 6 9 32:40 24
10. Udiča 20 6 3 11 36:46 21
11. Jasenica 20 4 4 12 26:58 16
12. Dulov 21 4 3 14 15:70 15
13. Lysá 21 2 4 15 25:66 10

Udiča – Dolné Kočkovce 3:0 (2:0)
Na súperových trávnikoch sú v poslednom čase 

Dolnokočkovania bezbranní a potvrdili to aj v Udiči. 
Domáci šli do vedenia už v šiestej minúte gólom Drb-
líka – 1:0, na 2:0 ešte do prestávky zvyšoval Martin 
Furdzo. Útočná snaha hostí v druhom polčase kon-
taktný gól neprieniesla. Naopak, desať minút pred 
koncom spečatil zaslúžené domáce víťazstvo Marek 
Súľovský – 3:0. Dolné Kočkovce v Udiči sklamali... 

Lysá – Podmanín 2:2 (1:1)
Lysá začala proti favorizovanému Podmanínu bez 

rešpektu a už po troch minútach sa tešila z vedenia 
po góle Drdáka, ktorý sa výborne zorientoval v po-
kutovom území a z otočky poslal loptu k pravej tyči 
– 1:0. Potom mal dve príležitosti hosťujúci Pilár, no 
najskôr si s jeho strelou poradil domáci brankár Foj-
tek a o chvíľu po peknej Kubišovej prihrávke prestrelil 
bránku. V 12. minúte sa však už hostia dočkali, keď M. 
Gardian vsietil po úniku vyrovnávajúci gól – 1:1. Ešte 
do prestávky si obe mužstvá vypracovali niekoľko 
šancí, no buď zlyhali strelci, alebo sa vyznamenali 
gólmani. Tieňom prvého polčasu bola zrážka hosťu- 
júceho Pilára s vlastným brankárom, po ktorej museli 
Pilára previezť do nemocnice.  V druhom polčase po 
niekoľkých domácich šanciach šli paradoxne do ve-
denia hostia, keď Martin Gardian v 63. minúte preko-
nal domáceho brankára – 1:2. Lysania nerezignovali a 
zaslúženú remízu zachránil dvanásť minút pred kon-
com hlavou po priamom kope L. Panáček – 2:2. 

Pov. Bystrica – Dulov 13:0 (6:0)
Dulovčania nastúpili iba deviati, a tak už pred úvod-

ným hvizdom bolo jasné, že stretnutie bude hrou 
mačky s myšou. To sa napokon potvrdilo a zrodilo 
sa rekordné víťazstvo nielen tohto, ale aj niekoľkých 
predchádzajúcich ročníkov. Dulovčanom slúži ku cti, 

23. kolo: Pružina - D. Mariková 1:3 (0:1), Sverepec - 
D. Breznica 0:1 (0:1), Rác, Praznov – Kolačín 5:1 (4:0), 
Dohňany – Pruské 3:3 (2:2), Behro, Krajči, Badura, 
Visolaje – Podvažie 5:2 (2:1), R. Sviečka 3, Krála 2, 
Kvašov – Šebešťanová 5:1 (4:1), Hoppan 2, Revák, F. 
Kováč, Gereg, Lazy mali voľno.
1. Kvašov 21 16 4 1 52:16 52
2. Visolaje 21 11 8 2 56:24 41
3. Kolačín 22 13 2 7 56:35 41
4. Pruské 21 10 5 6 57:33 35
5. Lazy 21 9 2 10 40:38 29
6. Šebešťanová 21 8 4 9 35:39 28
7. Podvažie 21 7 7 7 32:41 28
8. Pružina 21 8 3 10 37:38 27
9. Sverepec 21 7 4 10 25:39 25
10. Dohňany 21 6 6 9 38:54 24
11. D. Mariková 22 7 3 12 35:51 24
12. D. Breznica 22 6 5 11 31:47 23
13. Praznov 21 2 3 16 26:65 9
M. Lednice sa odhlásili zo súťaže a ich výsledky boli 
anulované

19. kolo: Prejta – Kameničany 6:2 (2:1), Č. Kameň 
– Vrchteplá 1:4 (1:3), Orlové – Mikušovce 3:2 (2:2), Tr-
stie – Lednica 1:1 (1:0), Bezák, Horovce B - Bolešov B 
8:2 (6:1), Todorov 4, Mikula 2, P. Štefanec 2, FC Púchov 
– Bodiná 3:0 (3:0), Pavlis, Remiš, Novosedliak.
1. Mikušovce 19 16 1 2 67:15 49
2. FC Púchov 19 12 2 5 57:26 38
3. Trstie 19 11 4 4 45:36 37
4. Kameničany 19 10 3 6 53:44 33
5. Horovce B 19 9 3 7 44:37 30
6. Bodiná 19 8 3 8 36:40 27
7. Vrchteplá 19 7 4 8 38:38 25
8. Prejta 19 7 2 10 54:52 23
9. Hr. Lednica 19 6 3 10 40:34 21
10. Orlové 19 7 3 9 31:46 21
11. Bolešov B 19 3 2 14 24:88 11
12. Č. Kameň 19 2 2 15 23:56 8
Orlové ma odrátané 3 body.

že napriek hrozivo narastajúcemu skóre nepoužili 
„osvedčený“ ťah a záhadne sa im nezranili ďalší hráči 
tak, aby sa stretnutie nedohralo. Skóre otvoril v 10. 
minúte Almásy – 1:0. Na 2:0 zvyšoval J. Valient a v 26.  
minúte Bielik na 3:0. O dve minúty neskôr zvýšil na 
4:0 Almásy a v 33. minúte na 5:0 Bielik. Osem minút 
pred prestávkou mieril Ivanovič iba do tyče, odrazenú 
loptu poslal do siete Bielik – 6:0. Už v úvodnej minúte 
druhého polčasu zvýšil striedajúci A. Valient na 7:0 a 
v 52. minúte Vala na 8:0. Ďalšie góly domácich pridali 
A. Valient a po dva Vicena a J. Valient – 13:0.  

Papradno – Košeca 1:0 (1:0) 
Domáci mohli už v druhej minúte ísť do vedenia, 

Fujaček však poslal loptu hlavou tesne vedľa brán-
ky. Na druhej strane sa o štyri minúty neskôr rútil na 
domáceho brankára M. Vicen, M. Hrebičík však v po-
slednej chvíli zachránil. M. Hrebičík o niekoľko minút 
tiahlou strelou vystrašil hosťujúceho brankára. V 20. 
minúte sa pokúsil oblúčikom prekvapiť domáceho 
gólmana T. Kašša, lopta skončila nad bránkou. Šty-
ri minúty pred koncom prvého polčasu sa domáci 
Černošík pohral so súperovými obrancami, presnou 
prihrávkou našiel J. Galka, ktorý poslal domácich do 
vedenia – 1:0. Galko mohol pol hodinu pred koncom 
pridať aj druhý gól, po peknej kombinačnej akcii 
však vystrelil slabo a brankár si jeho strelou poradil. 
Na druhej strane Košečania vsadili na útok a strela T. 

Kaššu skončila len tesne nad a osem minút pred kon-
com zabránil tomu istému hráčovi vyrovnať domáci 
brankár Hormadík. Štyri minúty pred koncom mohol 
ešte Tóth zveľadiť domáce vedenie, jeho strelu však 
obrana Košece zrazila na roh. 

K. Podhradie - H. Poruba 1:1 (0:0) 
Okresné derby sa hralo pred peknou návštevou. Do-

máci opäť po dlhšej dobe v plnej zostave predviedli 
pekný futbal, a keďže forma stúpa aj Hornej Porube, 
videli diváci pekný futbal, ktorému v prvom polčase 
chýbali iba góly. Dočkali sa ich až po obrátke, kedy 
štvrť hodinu pred koncom stretnutia po prihrávke P. 
Staňa poslal domácich do vedenia Kozík – 1:0. Desať 
minút pred koncom zariadil deľbu bodov vyrovnáva-
júcim gólom Papp – 1:1. 

Jasenica – Tuchyňa 2:3 (1:2)
Futbalovejší hostia od začiatku dokazovali, prečo 

sa pohybujú v horných poschodiach šiestoligovej 
tabuľky. Na ich technickú prevahu odpovedali domá-
ci bojovnosťou, a tak diváci videli zaujímavý futbal. 
Herná kvalita Tuchyne sa prejavila už v prvom polča-
se, kedy šli hostia do vedenia v 27. minúte po góle 
Antona Fila – 1:0. Neubehli ani dve minúty a hostia 
sa tešili opäť – na 0:2 zvyšoval Bartoš. Iskierku nádeje 
vykresal pre Jasenicu v 44. minúte kontaktným gó-
lom Martin Pavlík – 1:2. Štvrť hodinu pred koncom 
však zvýšil Adamovič na 1:3 a domáci stihli už iba 
zmierniť prehru v predposlednej minúte gólom Mo-
ravíka – 2:3.  Tuchyňa si tak odviezla z Jasenice zaslú-
žene všetky tri body. 

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

I. liga starší žiaci - U15
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II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19

I. liga starší žiaci - U14

4. liga mladší žiaci

Prípravky (1. - 15.)

Prípravky (16. - 23.)

6. liga dorast
29. kolo: MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Brati-
slava 3:2 (0:1), Kendy, Valašík, Marman, Topoľčany 
– Levice 8:1, Považská Bystrica – Petržalka 0:4, SDM 
Domino – Myjava 5:1, Komárno – Malacky 5:1, Skalica 
– Horná Nitra 5:1, Inter – Lokomotíva Trnava 2:2, N. 
Zámky – Gabčíkovo 0:3, Dubnica – Z. Moravce 4:0
1. Skalica 31 24 2 5 128:30 74
2. Myjava 31 21 5 5 111:33 68
3. P. Bystrica 31 16 8 7 80:47 56
4. Inter 31 16 7 8 84:44 55
5. Karlova Ves 31 16 4 11 54:49 52
6. Loko. Trnava 31 14 7 10 75:63 49
7. MŠK Púchov 31 14 5 12 82:54 47
8. Petržalka 31 14 4 13 52:65 46
9. Gabčíkovo 31 13 6 12 68:53 45
10. Topoľčany 31 14 1 16 51:63 43
11. Dubnica 30 11 7 12 60:50 40
12. Zl. Moravce 31 11 6 14 47:67 39
13. Malacky 30 9 9 12 45:65 36
14. Horná Nitra 29 10 5 14 66:71 35
15. Komárno 31 9 4 18 68:98 31
16. N. Zámky 31 10 0 21 32:118 30
17. Domino 31 7 6 18 43:66 27
18. Levice 31 4 2 25 26:136 14

29. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 4:2 
(2:1), Ocelík 2, Fano, Hurta, Komárno – Malacky 5:2, 
Považská Bystrica – Petržalka 0:2, Topoľčany – Levi-
ce 8:1, Inter – lokomotíva Trnava 1:0, Skalica – Horná 
Nitra 5:1, SDM Domino – Myjava 0:1, Dubnica – Zlaté 
Moravce 3:1, Nová Zámky – Gabčíkovo 3:3
1. Myjava 31 26 3 2 113:23 81
2. Inter  31 24 3 4 116:35 75
3. Petržalka 31 23 3 5 82:48 72
4. Loko. Trnava 31 19 7 5 58:23 64
5. Gabčíkovo 31 20 3 8 84:35 63
6. Topoľčany 31 16 6 9 79:45 54
7. Domino 31 16 4 11 70:44 52
8. Zl. Moravce 31 16 3 12 52:53 51
9. Horná Nitra 29 13 3 13 63:71 42
10. Dubnica 30 13 1 16 62:51 40
11. Karlova Ves 31 11 7 13 70:70 40
12. Komárno 31 10 6 15 52:68 36
13. Malacky 30 7 8 15 39:70 29
14. Skalica 31 6 9 16 40:53 27
15. P. Bystrica 31 7 2 22 37:73 23
16. MŠK Púchov 31 5 4 22 39:89 19
17. Nové Zámky 31 4 4 23 29:107 16
18. Levice 31 2 2 27 19:146 8

24. kolo: AS Trenčín – MŠK Púchov 2:0 (0:0), Trna-
va – Levice 4:0, Petržalka – Dunajská Streda 0:4, Nitra 
– Karlova Ves 4:0, Senica – Inter Bratislava 2:1, Slovan 
Bratislava – Myjava 7:0, Prievidza/Handlová – Zlaté 
Moravce/Vráble 2:1
1. Slovan 23 18 3 2 88:13 57
2. Senica 24 19 0 5 63:16 57
3. Nitra 23 18 2 3 69:14 56
4. Trenčín 24 18 2 4 69:23 56
5. D. Streda 24 13 2 9 51:33 41
6. Trnava 23 10 1 12 36:36 31
7. Karlova Ves 23 9 4 10 26:29 31
8. Levice 24 7 6 11 27:41 27
9. Inter 24 7 4 13 16:24 25
10. Petržalka 24 6 6 12 17:41 24
11. MŠK Púchov 24 5 6 13 26:46 21

12. Zl. Moravce 24 6 3 15 19:58 21
13. Myjava 24 5 3 16 28:63 18
14. Horná Nitra 24 3 2 19 14:112 11

24. kolo: AS Trenčín – MŠK Púchov 5:0 (3:0), Trnava 
– Levice 11:0, Petržalka – Dunajská Streda 1:3, Slovan 
Bratislava – Myjava 1:1, FC Nitra – Karlova Ves Bra-
tislava 3:1, Senica – Inter Bratislava 2:0, Horná Nitra 
– Zlaté Moravce 2:2
1. Nitra 23 20 1 2 97:17 61
2. Trnava 23 19 2 2 101:22 59
3. D. Streda 24 18 1 5 85:22 55
4. Slovan 23 17 3 3 82:15 54
5. Trenčín 24 14 2 8 56:40 44
6. Zl. Moravce 24 12 2 10 34:48 38
7. Inter 24 12 1 11 44:44 37
8. Senica 24 10 5 9 42:35 35
9. Karlova Ves 23 8 4 11 26:39 28
10. Petržalka 24 4 3 17 19:60 15
11. Horná Nitra 24 3 6 15 26:86 15
12. Myjava 24 3 5 16 13:55 14
13. MŠK Púchov 24 4 2 18 18:86 14
14. Levice 24 3 1 20 18:92 10

15. kolo: Sverepec – Udiča 2:4 (1:0), Jasenica – Plev-
ník 3:4 (2:2), Lysá –Tuchyňa 2:1 (1:0), Repka, vlastný, 
Dohňany - D. Kočkovce 2:2 (0:0), Granzer, Bodzík 
– Lacko, Návoj, Mikušovce mali voľno.
1. Udiča 14 14 0 0 68:6 42
2. Plevník 14 8 0 6 52:37 24
3. D. Kočkovce 13 7 2 4 29:18 23
4. Sverepec 13 7 1 5 40:30 22
5. Dohňany 13 6 2 5 26:26 20
6. Jasenica 13 6 0 7 27:35 18
7. Lysá 13 4 1 8 28:52 13
8. Tuchyňa 14 4 0 10 30:45 12
9. Mikušovce 13 1 0 12 6:57 3

17. kolo: Ilava – Lazy pod Makytou 7:1 (3:0), Ond-
rička, Borčice /Bolešov – H. Poruba 3:6 (2:4), Beluša 
– Hradčan Lednica 1:3 (0:3), Chlebanová – E. Majerko 
2, Zbranek, Dohňany – Ladce 1:5 (0:2), Gabko, Košeca 
mala voľno.
1. Hr. Lednica 15 13 0 2 94:9 39
2. Beluša 15 11 2 2 105:10 35
3. Ladce 15 11 1 3 89:19 34
4. Ilava 15 9 1 5 93:34 28
5. Košeca 15 8 1 6 55:28 25
6. Lazy 15 5 4 6 49:34 19
7. Dohňany 15 4 1 10 41:55 13
8. H. Poruba 16 2 0 14 24:164 6
9. Borčice 15 0 0 15 4:201 0

13. kolo: Jasenica – Plevník 1:1 (1:1).
17. kolo: Pružina – Plevník 2:1 (1:0), Sverepec – Pre-
čín 0:4 (0:1), Papradno – Domaniža 8:0 (8:0), Udiča 
– Jasenica 2:1 (0:1), D. Mariková mala voľno.
1. Udiča 15 14 1 0 62:5 43
2. Pružina 15 12 1 2 61:12 37
3. Papradno 15 12 0 3 64:17 36
4. Jasenica 15 6 1 8 45:24 19
5. Domaniža 15 6 0 9 29:64 18
6. Sverepec 15 5 2 8 36:38 17
7. Prečín 15 4 1 10 22:64 13
8. D. Mariková 15 3 1 11 28:72 10
9. Plevník 16 2 1 13 30:81 7

17. kolo: Dubnica - Dolné Kočkovce 6:1 (2:0), Ižvolt, 
FC Púchov – Kolačín 1:2 (1:1), Ježovicz, Ilava mala 
voľno.
1. Dubnica 14 14 0 0 155:9 42
2. D. Kočkovce 14 7 0 7 34:58 21
3. Kolačín 13 6 0 7 23:55 18
4. FC Púchov 14 4 0 10 22:59 12
5. Ilava 13 3 0 10 18:71 9

Dohrávka: Borčice – Streženice 0:1 (0:1), Mikas.
Streženice – Sverepec 1:3 (0:0), Mikas,  Streženice 
– Košeca 3:1 (0:0), Streženice – Dubnica 2:11 (1:5), 
Suder, Mikas, Košeca – Sverepec 6:1 (3:0), Sverepec 
– Dubnica 0:13 (0:7), Dubnica - Košeca 8:4 (2:3). 
Beluša: Beluša – Ilava 2:4 (0:3), Mišík, vlastný, Beluša 
- Pov. Bystrica 4:1 (3:0), Zbín 2,  Mišík 2, Ilava – Pov. 
Bystrica 4:0 (1:0).
Domaniža: Domaniža - Šebešťanová 11:1 (7:0), Do-
maniža - Hradčan Lednica 3:0 (1:0), Visolaje - Šebeš-
ťanová 7:1 (3:1),  Chleban 3, Hlubina 3, Natália Hijová, 
Domaniža – Visolaje 4:2 (3:1), Chleban, Hlubina, Led-
nica – Šebešťanová 1:1 (1:1), Šimo, Lednica – Visolaje 
0:3 (0:1), Hausner 2, Hlubina. 
D. Mariková: Horovce B - Kolačín 5:0 (3:0), Pekar, T. 
Cíbik, Magdik, Kolek, Greguška, Borčice – Horovce B 
2:1 (1:1), Kolek, D. Mariková - Horovce B 2:2 (0:1), F. 
Cíbik, Pekar, Borčice – Kolačín 4:0 (0:0), D. Mariková 
– Kolačín 2:2 (2:1), D. Mariková – Borčice 1:1 (1:1). 
1. Domaniža 14 12 2 0 66:9 38
2. Beluša 14 11 2 1 47:10 35
3. Ilava 14 11 1 2 53:18 34
4. Dubnica 14 11 0 3 108:38 33
5. Borčice 14 8 3 3 37:14 27
6. Horovce B 14 7 4 3 45:20 25
7. Visolaje 14 7 1 6 69:40 22
8. Košeca 14 5 1 8 38:38 16
9. Pov. Bystrica 14 5 0 9 28:66 15
10. Streženice 14 4 1 9 19:51 13
11. Kolačín 14 3 2 9 25:62 11
12. Hr. Lednica 14 2 4 8 15:38 10
13. D. Mariková 12 1 3 8 15:36 6
14. Šebešťanová 12 1 2 9 16:63 5
15. Sverepec 12 1 0 11 5:83 3

4. a 11. kolo: Kvašov – Horovce A 0:6 (0:2), Gerhardt,  
Strýček, Janíček,  Karas, D. Gažo, Srnec a 0:10 (0:5), Ja-
níček 4, Strýček 2, D. Veliký 2, Karas, F. Veliký. 
5. a 12. kolo: Horovce A – H. Poruba 1:1 (1:1), Macha-
ra a 3:1 (2:1), D. Veliký 2, Karas. 
Prečín – Kvašov 3:0 (1:0) a 1:0 (0:0), Ladce – Podmanín 
5:1 (2:1) a 6:3 (4:0), Praznov – Dulov 3:10 (2:5) a 3:6 
(3:4). Horovce A – H. Poruba 1:1 (1:1), Machara,  H. Po-
ruba – Horovce A 1:3 (1:2), – D. Veliký 2, Karas. 
16. Dulov 10 8 1 1 47:17 25
17. Horovce A  10 6 2 2 30:7 20
18. Ladce 10 6 1 3 42:23 19
19. Praznov 10 5 1 4 32:39 16
20. Prečín 10 4 1 5 12:13 13
21. Podmanín 8 4 0 4 20:25 12
22. H. Poruba 8 1 2 5 13:25 4
23. Kvašov 10 0 0 10 2:49 0



spomienky  I  inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY22

Týždenník PÚCHOVSKÉ NOVINY, ročník: XVII.  
Vydáva: Púchovská kultúra, s. r. o., IČO: 50 648 616, 
Hoenningovo nám. 2002, 020 01 Púchov  
Registrácia: MK SR - EV 4570/12. ISSN 1339-9411. 
E-mail: redakcia@puchovskenoviny.sk 
Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,  
0905 758 491, flimmel@gmail.com 
Grafický a jazykový redaktor:  
Mgr. Tatiana Moravcová, 0903 830 191  
tatiana.moravcova@puchovskenoviny.sk 
INZERCIA: riadková občianska cez formulár na 
webovej stránke www.puchovskenoviny.sk 
alebo na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu 
podnikateľská: Mgr. Tatiana Moravcová, 0903 830 191,  
inzercia@puchovskenoviny.sk

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 1-izbový byt na Mládežníckej ulici, volať 
po 15. hodine. Tel. 0950 648 310.
• Predám súkromné lesy – bukové, rozloha 7.230 m² 
v Zbore. Cena dohodou. Tel. 0940 547 771.
• Predám záhradu s označenou zastavanou plo-
chou, dostup. mestskou dopravou. Tel. 0949 757 154. 
• Predám alebo vymením za 1 – 2-izbový byt s bal-
kónom, 3-izbový byt s dvoma balkónmi a vlastnou 
kotolňou. Tel. 0911 296 133.

• Predám jednoizbový byt v Lednických Rovniach  
o výmere 58 m² v pôvodnom stave. Cena dohodou.
Kontakt: 0905 740 172.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove.  Platba v hotovosti.
Tel. 0903 924 850.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem na ul. Štefánikova priestor o rozlohe 
36 m² vhodný pre dielňu, obchod alebo kanceláriu. 
Tel. 0905 262 820.
• 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.
• 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.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RýCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

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

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

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

POĎAKOVANIE
Zo srdca ďakujeme 
všetkým blízkym a pria- 
teľom, ktorí sa 10. 5. 
2017 prišli rozlúčiť a 
odprevadiť na ceste do 
večnosti našu drahú  
Štefániu JANÍČKOVÚ, 
rod. Kubinskú. 

S láskou smútiaci manžel so synmi 
a ostatnou rodinou.

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 30. 5. uplynul rok, 
čo si dušu odovzdala 
Stvoriteľovi, ktorú ti po-
žičal pri narodení pred 
85-timi rokmi. Odišla si 
bez rozlúčky s manže-
lom, dvomi dcérami, 4 
vnučkami a 8 pravnúča-
tami. Aj keď si ležala dva 
roky, nikdy si sa nesťažovala na žiadne bolesti, 
ale si si spievala pieseň „Mária ochrana“, lebo v 
nej si mala dôveru. Zastal čas, prišla večnosť.
Kto ste Pavlínu KUCEJOVÚ poznali, spomeňte 
si na ňu v motditbách.
S láskou spomíajú manžel s dcérami a ich rodiny.

SPOMIENKA
Život mal rád, chcel ešte 
s nami byť, ale prišla 
chvíľa, keď do večnosti 
musel odísť. V dome 
prádzno, v srdci žiaľ, v 
mysli spomienky nám 
tu nechal.
Dňa 30. mája 2017 si pri-
pomíname prvé výročie 
od úmrtia pána Emila LUHOVÉHO.

S láskou spomínajú manželka Beata, 
sestra Oľga a celá rodina.

SPOMIENKA
Drahého človeka nám 
osud vzal a hlboký žiaľ v 
srdci zanechal. Srdiečko 
zlyhalo, dušu tu necha-
lo, len k hrobu Tvojmu 
nás po celý čas vodilo. 
Chcela si tu ešte s nami 
byť, ale prišla chvíľa, keď 
do večnosti si musela ísť. 
Plamienok sviece je naša odpoveď, nech horí 
čo najdlhšie za všetkých, ktorých si tu nechala 
a mala rada. Dňa 28. 5. 2017 uplynuli dva roky, 
čo nás opustila manželka a mama Mgr. Anna  
PANTÚČKOVÁ. 

S láskou v srdci a úctou spomínajú manžel 
a syn s rodinou.

SPOMIENKA
Dna 15. 5. 2017 sme si 
pripomenuli prvé smut-
né výročie smrti nášho 
drahého syna, brata, uja 
Martina HORČIČÁKA  
z Púchova.
S láskou na neho spomí-
najú mama, otec a sest-
ra s rodinou...

SPOMIENKA
Dotĺklo srdce, presta-
lo biť, skončilo svoju 
púť, nechceme na Teba 
zabudnúť. Slza v oku,  
v srdci žiaľ, čo drahé 
nám bolo, osud vzal. 
Odišiel si bez toho, tak 
náhle, aby Tvoje ústa as-
poň zbohom dali. 
Len ten kto niekoho navždy stratí, vie čo je bo-
lesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí. Dňa 31. 5. 2017 uplynie 10 rokov od 
náhlej smrti nášho drahého manžela, otca, ded-
ka, pradedka Miroslava CÍBIKA. 

Spomína manželka a celá smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27. mája 2017 
by sa  dožila 63 rokov 
naša  drahá manželka, 
mamička a babička 
Zdenka  JANÍČKOVÁ  
z Lysej pod Makytou, 
keby nám ju krutá smrť 
navždy nezobrala.
S láskou a úctou si na 
ňu spomínajú manžel, matka, dcéry s rodinami, 
vnúčatá Adelka, Alex, Simonka, Anetka, Nikolka 
a malá Natália a taktiež rodiny Janíčkové a Fuje-
ríkové.                                          Nikdy nezabudneme.

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie 
po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spom-
ienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.
Dňa 31. mája si pripo-
menieme prvé smutné 
výročie odvtedy, ako 
nás náhle opustil náš 
milovaný syn, otec, brat, švagor a ujo Vladimír 
PODYMÁK.
Spomíname s láskou a úctou: mama, syn Tomáš 
s rod., dcéry Soňa a Barbora, sestra Edita s rodinou.
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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 gauč trojsedák rozložiteľný cena 40 eur, 
váľandu cena 30 eur, konferenčný stolík 15 eur, TV 
stolík 15 eur, izbovú zostavu cena 100 eur. Viac info 
na č. t. 0944 341 880, 0944 204 863.

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 ako opatrovateľka denne od 13.30 – 
16.30 hod., príležit. aj cez víkendy. Tel. 0944 050 777.
• 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.

• MsÚ Púchov informuje, že dňa 2. 6. 2017 bude 
odborná firma Agronova Servis s. r. o.  Malý Kiar  
realizovať pravidelné chemické ošetrenie pagaš-
tanov konských na Nábreží slobody proti prvej 
generácii ploskáčika pagaštanového a hubovým 
infekciám. Zároveň bude realizovaný aj postrek 
živých plotov z krušpánu vždyzeleného proti vi-
jačke krušpánovej na Hoeningovom námestí, ul. 
Požiarna, pri  Centre sociálnych služieb na Chme-
linci a kruhovej križovatke pri Zdraví. 

DARUJEM
• Darujem priemyselnú obnitkovačku prerobe-
nú na 220 V. Tel. 0915 223 914.

STRATY A NÁLEZY 
• Stratili sa okuliare dioptrické, slnečné v Púchove. 
Nálezca nech kontaktuje tel. č. 0915 605 679.

• Hľadám prácu ako upratovačka na upratovanie 
kancelárskych priestorov, v čase od 9,30 – 11,30 hod. 
alebo do 12,30 hod. č.t.0944 341 880

OZNAMY 
• 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.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že dňa  
15. 6. poriada zájazd na termálne kúpalisko Dunaj-
ská Streda. Poplatok na osobu je 11 eur. Odchod z 
parkoviska za starým kultúrnym domom o 6.00 hod. 
V cene je cestovné. Kto má záujem, môže sa prihlásiť 
na adrese Ján Petro, Obrancov mieru 1152/5, 020 01  
Púchov do 10. 6. 2017. Informácie na tel. čísle: 0949  
103 709.

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

Prijmeme vodičov traktoristov na trvalý pra-
covný pomer. Nástup ihneď. Bližšie informá-

cie na telefónnom čísle: 0948 190 872

ODSTÁVKA - prerušenie distribúcie elektriny
SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že 8. 6. 2017 
od 7.30 do 13.30 bude prerušená distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zaria-
deniach distribučnej sústavy v Púchove na ul. 
1. mája 886, ul. Svätoplukova 1013, 1014, 1016, 
1466, 1467, v Hrabovke na ul. Hrabovka 1844 a 
ul. Riečna 1830, 1841, 1842, 1843, 1846, 1847.
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DEŇ DETÍ 
v AQUA SPORT PÚCHOV 
(Športcentrum)

Vstup do wellness centra pre deti do 15 rokov zdarma

* Vstup do wellness centra pre deti do 15rokov nutný v sprievode dospelej osoby.

Vstup do detského zábavného centra 1+1 hodina zdarma

Všetky deti dostanú od nás malú pozornosť
 Akcia platí od 2.- 4. júna 2017

TEŠÍME SA NA VAŠU NAVŠTEVU


