
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK  MESTA PÚCHOV

22

Náklad 8000 ks zdarma pre Púchov a okolie

dátum vydania: 6. 6. 2017
ďalšie číslo vyjde 13. 6. 2017

         >>  str. 2

Folklórny Púchov
oslávil 35 rokov

       >>  str. 17

           >>  str. 3

Pohár Slovenskej
federácie karate

Medzinárodný deň detí
oslavovali naprieč
celým mestom

 >>  str. 4

Na Dvoroch začala 
rekonštrukcia za 122 tisíc



PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 spravodajstvo

Folklórny Púchov
oslávil 35 rokov
Prvá júnová sobota je už obvykle spätá s najväč-
ším púchovským folklórnym podujatím. Folklórny 
Púchov je tradične plný skvelého ľudového tanca, 
hudby a spevu. Počas tohtoročného jubilejného 35. 
ročníka sa pripravený rozsiahly program postupne roz-
baľoval od štvrtkovej vernisáže, až po samotné sobo-
tňajšie vystúpenia jednotlivých folklórnych súborov 
na Pešej zóne. Najdôležitejším dňom osláv tradičnej 
prehliadky ľudovej kultúry sa stala uplynulá slnečná  
sobota (3. jún).  

Sobotňajšia prehliadka folklóru zača-
la už od skorého rána. Na Pešej zóne 
sa usídlili remeselníci, ktorí počas ce-
lého dňa ponúkali na ukážku rôzne 
najtradičnejšie ľudové povolania a 
popritom predávali svoje podomácky 
vyrobené predmety.  Program odštar-
toval príhovorom primátora mesta 
Rastislava Heneka, po ktorom nasle-
doval sprievod všetkých folklórnych 
súborov od divadla až na Pešiu zónu. 
Slávnostné otvorenie sa teda po pre-
sune konalo na Pešej zóne a začalo 
spevom Trombitášov Štefánikovcov 
a Folklórnej skupiny Záriečanka. V ich 
podaní si mohli návštevníci festivalu 
vypočuť hymnu „Tie záriecke zvony“. 
   Program 35. výročia bol takmer 
totožný ako predchádzajúci ročník, 
pretože sa rokmi overil a vyšperkoval 
do najkvalitnejšej podoby. Prvý blok 
otvorili  domáce detské folklórne sú-
bory v sprievode ľudovej hudby. Popri 
DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček a FS Holíšan vystúpili na 
pódium aj hostia podujatia z Valaš-
ských Klobouk a Trenčína. Najočaká-
vanejšími spevákmi a tanečníkmi boli 
jednoznačne členovia domáceho FS 

Váh, ktorí majú v diváckych radách 
obrovskú podporu a celkovo rozpr-
údili atmosféru festivalu. Záverečnú 
bodku za nabitým programom dal 
poddukelský folklórny súbor PUĽS, 
ktorý je na scéne už od roku 1955 a 
vo svojich vystúpeniach podčiarkuje 
ľudovú kultúru najmä z regiónov vý-
chodného Slovenska. Kúsok východu 
bolo počas ich spevov a tancov jed-
noznačne cítiť aj na púchovskej pešej 
zóne. 
   Posledným bodom trojdňovej folk-
lórnej parády bolo Veselie alebo Škola 
folklórneho tanca, ktorá bola určená 
všetkým bez rozdielu veku, či pohla-
via. Réžiu mal vo svojich rukách Mar-
tin Rosina z domáceho FS Váh. Cieľom 
bolo naučiť sa niekoľko základných 
tancov z Púchovskej doliny a popri ľu-
dovej hudbe sa predovšetkým zaba-
viť, vyspievať a vytancovať do sýtosti. 
Trojdňový festival Folklórny Púchov 
sa vďaka vydarenému počasiu a skve-
lému programu stal najlepšou ochut-
návkou pred pripravovaným kultúr-
nym letom, ktoré je už za dverami. 

B. Krchňavá, Foto: S. Taraba

Folklórny Púchov
oslávil 35 rokov
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Primátor mesta Rastislav Henek stihol 1. júna navštíviť všetky mestské 
materské školy, kde rozdával deťom malé darčeky k  ich sviatku. Aj v MŠ 
Požiarna 1292 mu obdarované deti na oplátku pekne zaspievali.

„Prevrat“ na radnici! 
Primátor mesta Rastislav Henek bol 1. júna celé dopoludnie mimo svoj úrad, pretože rozdával darčeky v mestských materských školách. Situáciu využili žiaci základ-
ných škôl, ktorí neočakávane obsadili radnicu. Všetko to začalo nevinne: oddelenie školstva a sociálnych vecí pozvalo vybraných žiakov všetkých mestských základ-
ných škôl, aby prišli pred Mestský úrad, kde mali pripravenú cukrovú vatu, farebné balóniky, detskú trampolínu a skákací hrad. Žiaci ZŠ Gorazdovej sa však nahrnuli 
priamo do pracovne primátora mesta. Prednostka MsÚ Eva Kvocerová, ktorá sa snažila zvládnuť situáciu, sa neopatrne opýtala žiakov: „Kto by chcel byť primátor?“ 
A to nemala urobiť, pretože potom nastala o kreslo primátora doslova bitka. Za necelú polhodinku sa v ňom vystriedalo asi tridsať žiakov. Môžeme len poďakovať 
učiteľkám, že sa ich pedagogickým majstrovstvom a lákaním na cukrovú vatu nakoniec podarilo dostať z primátorovej pracovne.                                                       S. Flimmel.

Deti z MŠ Požiarna 1291 sa na MDD potešili možnosti zajazdiť si na ko-
níkoch. Púchovské chovateľky Saša Hollerová a  Veronika Matejíčková  
priviedli do areálu škôlky dvoch – valacha Sunny a kobylku Lucku. 

MDD v meste
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Na Dvoroch začala rekonštrukcia za 122 tisíc
Minulý týždeň sa začala mestská investičná akcia Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V. 
Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stala spoločnosť STRABAG, s. r. o. z Bratislavy. Predložila 
vo verejnej súťaži ponuku s cenou, ktorá bola v momente ukončenia elektronickej aukcie najnižšia. 
Projektovaná lokalita je ohraničená 
obytným domom a  na druhej stra-
ne Materskou školou Chmelinec. 
Priestor medzi bytovým domom a 
škôlkou bol už dlhšiu dobu neupra-
vený, poznačený výtlkmi, jamami 
a nerovnosťou plochy. Mesto pris-
túpilo k  tejto investícii vzhľadom 
na ukončenú výstavbu bytovej in-
fraštruktúry a sťažnosti obyvateľov 
uvedenej lokality na veľkú prašnosť. 
Výstavbou nových komunikácií sa 
skvalitní bezpečnosť chodcov, ži-
votné prostredie a skultúrni sa širšie 
centrum mesta.
  Navrhovaná rekonštrukcia pozos- 
táva z obnovy cestnej komunikácie 
asfaltovým betónom (dĺžka 64 m, 
šírka 6 m). Bude tiež vybudované 
parkovisko z betónovej dlažby s 22 
parkovacími stojiskami. Ďalej sa ob-
noví betónovou dlažbou chodník 
pre peších (dĺžka 83 m, šírka 2 m) 
a vznikne nový cyklistický chodník 
(dĺžka 66 m, šírka 2,5 m). Spevnené 
plochy sa odvodnia a vybuduje sa 
moderné stojisko pre polopodzem-
né veľkokapacitné kontajnery. 
  Elektronickej súťaže sa zúčastnili 
štyri spoločnosti s  nasledovnými 
ponúknutými cenami:

1. STRABAG, s. r. o. - 122.000 eur, 
2. DOSA Slovakia, s. r. o. – 122.999 eur, 
3. EUROVIA SK, a. s. – 134.999 eur, 
4. Cestné stavby Liptovský Mikuláš, 
spol. s r. o. – 135.000 eur.
Mesto predpokladalo hodnotu re-

Deň rodiny v Púchove už po ôsmykrát

konštrukcie vo výške 161.582 eur, 
takže získalo vďaka verejnému ob-
starávaniu lepšiu cenu o  takmer 
40.000 eur. Stavebný úrad vydal 
stavebné povolenie v  marci 2017, 
zákazka sa vysúťažila v apríli a kon-

com mája sa stavba začala. Doprav-
ná infraštruktúra Dvorov by mala 
byť ukončená do štyroch mesiacov.

Zdroj: www.uvo.gov.sk, 
foto: Slavomír Flimmel

Hlavní organizátori podujatia manželia Lenka a Jozef Daškovci.

Zákazku na Dvoroch vyhrala bratislavská firma STRABAG.

V nedeľu popoludní sa na pešej zóne a priľahlom dvore Cirkevnej základ-
nej školy Sv. Margity konali aktivity ku Dňu rodiny. Rodičov s deťmi privítali 
hlavní organizátori osláv Dňa rodiny Lenka a Jozef Daškovci z Občianskeho 
združenia „S láskou k človeku“. 
   V areáli Cirkevnej základnej školy boli pre deti pripravené stanoviská s rôz-
nymi atrakciami. Deti sa vozili na koníkoch, strieľali z kuše a luku na terč, ská-
kali v nafukovacom hrade a aj vo vreciach. Na pešej zóne deti skúšali slalom 
na kolobežkách.
   Za spoluorganizátorov vystúpili riaditeľka Cirkevnej základnej školy Sv. Mar-
gity Ľubica Mišíková, riaditeľka Centra voľného času Včielka Alena Strýčková, 
dekan púchovskej rímsko-katolíckej farnosti Mons. Michal Keblušek a man-
želka primátora mesta Katarína Heneková s oboma synmi. Kultúrny program 
pozostával z vystúpení detí z centra voľného času, ktoré zahrali na gitarách 
a zaspievali. Taktiež vystúpili tanečníčky a mažoretky. Nanešťastie, kultúrny 
program predčasne ukončila silná júnová búrka.                                                  -r-
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V Prešporskom pohári zabodoval aj rodičovský tím mažoretiek
Mažoretkový súbor Centra voľného času Včielka opäť úspešne reprezentoval mesto Púchov v našom hlavnom meste 
na 7. ročníku medzinárodnej nepostupovej súťaže v mažoretkovom športe PREŠPORSKÝ POHÁR. Bratislavská špor-
tová hala volejbalového klubu polície ožila v sobotu 27. mája 2017 farbami, úsmevmi a veselou hudbou. Púchovský 
súbor NELLY sa na popredné priečky prebojoval spomedzi 23 súborov, v ktorých tancovalo takmer 400 účastníčok. 

Tie na tanečnej ploche predviedli do-
konalé choreografie a zúročili úsilie 
vynaložené na tréningoch. Jednota 
pohybu, zladené kostýmy, čoraz pre-
pracovanejšie tanečné zostavy tešili 
fankluby, ktoré súťažiace podporili 
adekvátnym potleskom. Súťažilo sa 
v štyroch vekových kategóriách (deti, 
kadet, junior, senior), v štyroch disci-
plínach (sólo, duo/trio, mini formácia, 
veľká formácia) a štyroch sekciách 
(baton, pom pom, mix, flag). Ako už 
býva zvykom a krásnou perličkou je 
na tejto súťaži kategória rodičovské 
tímy, kde sme mali zastúpenie aj my. 
Nelly ladies si vybojovali v silnej kon-
kurencií krásne 3. miesto. Dievčatá 
zo súboru NELLY si domov priniesli 
okrem medaily aj dobrý pocit z prí-
jemne stráveného športového dňa, 
veľa neopakovateľných zážitkov a no-
vých priateľstiev. 
   Naše úspechy pre mažoretkový 
súbor NELLY – 5 x zlato, 4 x striebro,  
4 x bronz, 1 x 4. miesto, 1 x 7. miesto. 
   Ďakujeme všetkým deťom zo súbo-
ru za ich peknú reprezentáciu, CVČ 
Včielka za finančnú podporu, obeta-
vým trénerkám (D. Slovákovej, N. Ku-
tejovej, V. Vozárikovej, M. Belianskej, S. 
Moškovej, J. Kuchtovej, M. Pijakovej a 
tiež mamičkám. Predposledné ďaku-
jem patrí nášmu fotografovi Mirkovi 
Škulcovi, Janke Halasovej za krásne 
kostýmy. Posledné ďakujem ide ro-
dičom, ktorí nás prišli do Bratislavy 
úprimne podporiť, vážime si Vašu dô-
veru i podporu. 
Text: Ľ. Bučková Kvaššayová, trénerka

Foto:  M. Škulec

Najlepšie umiestnenia súboru Nelly 
na PP podľa kategórií:
1. miesto
Mini deti pom-pom: V. Virgová, E. Bu-
diačová, R. Košecká, Z. Svinčáková,  
K. Hanicová, P. Kuchtová 
Mini mix deti: S. Hamšíková, N. Ma-
sariková, A. Pšenková, N. Mišáková,  
K. Matušíková, N. Mituníková, S. Javorková 
Trio kadet pom-pom: A. Murínová,  
S. Ondričková, V. Kuchtová
Duo-trio junior pom-pom: R. Halušková, 
R. Ondričková, V. Satinová
Sólo senior pom-pom: N. Chovančeková
2. miesto
Mini kadet pom-pom: A. Murínová, S. On-
dričková, V. Kuchtová, N. Pojezdalová, S. 
Kmošenová, A. Kohutiarová, S. Halušková
Sólo junior pom-pom: R. Halušková
Malá formácia junior pom-pom: V. Sati-
nová, R. Ondričková, R. Kováčová, K. Ka- 
tunincová, E. Geregová, S. Kutejová, S. Hu-
decová
Duo-trio senior pom-pom: P. Karasová, 
H. Rosinová
3. miesto
Duo-trio, deti baton: S. Hamšíková, N. Ma-
sariková
Duo-trio, senior baton: M. Pijaková, M. 
Staňová, S. Slemenská
Rodičovský tím, Nelly - Ladies
Veľká form. junior pom-pom „PAT a MAT“

3. miesto si na Prešporskom pohári spomedzi rodičovských tímov vybojovali púchovské mažoretky Nelly - Ladies.
T. Brozáková, A. Strýčková. Ľ. Bučková Kvaššayová, M. Belianska, I. Kováčiková, J. Halušková, I. Solíková,  
M. Škulcová, K. Denešová, M. Patylová, M. Pojezdalová, L. Húževková

Helena Rosinová a Petra Karasová
získali 2. miesto v kat. Duo senior 
pom pom.

Vpravo: Trio 
mažoretiek Miška 
Pijaková, Nika 
Staňová a Stela 
Slemenská s di-
plomom za tretie 
miesto v kategórii 
senior baton.

Dole: Mažoretky 
z veľkej formácie 
v kat. junior pom-
-pom si za choreo-
grafiu PAT a MAT 
odniesli bronzovú 
medailu.
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

DOVE
telové mlieko 

400 ml

4,75

3,59 €

SUPER CENA

PALETTE 
farba na vlasy   

3,30 

2,29 €

DOVE 
dámsky sprej 
proti poteniu

150 ml  

2,99  

1,99 €

Akcia platí od 6. 6. do. 19. 6. alebo do vypredania zásob

LENOR     
avivážny 
prostriedok      
1,9 l / 63 PD 
1,5 l / 50 PD  
3,79 

2,59 €

SENZI        
tekutý odstraňovač škvŕn 
bez chlóru 
(slovenský výrobok) 
1 l  
2,79 

1,99 €

DOMESTOS
čistiaci 
prostriedok 
750 ml  

1,79 

1,19 €

CALGON 
zmäkčovač vody 
a odstraňovač 
vodného kameňa do 
pračky, 500 g
3,39  

2,39 €

COLGATE  
zubná pasta  
100 ml 

1,30 

0,79 €

PUR
čistiaci prostriedok 
na umývanie riadu 

900 ml

1,59 

 1,09 € 

8,79 

5,99 €

LANZA
prach na pranie 
70 PD
5,25 kg 

NIVEA  
sprchový gél  
250 ml

2,95 

1,65  €

WOOLITE
tekutý gél 
na pranie 
2 l 

4,98 

2,99 €

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

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

GM Centrum ponúka na prenájom:

• KANCELÁRIA, výmera 30 m², za 140,-/mesiac 

• PREDAJŇA, výmera 55 m², za 200,-/mesiac

KONTAKT: 0911 825 725
gmplus@stonline.sk

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Nivea
deodoranty

antiperspiranty
150 ml

2,99

1,99 €

Floor 
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
na podlahy  
1,5 l
2,29 

1,49 €

Vanish 
odstraňovač 

škvŕn
1 l  

3,19  

1,99 €

Akcia platí od 23. 5. do. 5. 6. alebo do vypredania zásob

Cif       
tekutý 
čistiaci 
prášok     
500 ml 
2,29  

1,49 €
Taft
lak na vlasy 
rôzne druhy
250 ml 

3,39  

2,39 €

Savo 
originál           
dezinfekčný prostriedok
1 l  

1,35 

0,99 €

Fixinela   
WC gél 
extra silná
750 ml  

2,45 

1,39 €

Wellaton 
farba na vlasy   
rôzne druhy

3,35  

2,59 €

Sensodyne 
repair&protect  
zubná pasta  
75 ml 

3,79 

2,89 €

Jar
čistiaci prostriedok 
na umývanie riadu 

750 ml
2,39

 1,55 € 

4,19 

2,69 €

Surf
prací 
prostriedok 
20 PD 

Head & shoulders 
šampón na vlasy 
proti lupinám 
400 ml

4,49 

3,65  €



spravodajstvo  I  inzercia8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

sa inštalovala pod dohľadom dvoch 
výrobcov modrotlače - pôvodom Pú-
chovčana Petra Trnku a  Dolnokubín-
čana Mateja Rabadu. Matej Rabada 
sa snaží tradíciu tejto tradičnej ma- 
liarskej techniky obnovovať a rozvíjať, 
čoho dôkazom bol aj miniworkshop, 
ktorý sa konal priamo počas vernisá-

že. Návštevníci si teda mohli na vlast-
né oči pozrieť, ako sa touto technikou 
tvorí. Kurátorkou výstavy bola Milada 
Vargová.
   Súčasťou vernisáže boli aj práce 
študentov, doktorantov i pedagógov 
z  púchovských škôl. Svoje diela do-
niesli zo základnej umeleckej školy, 

Galéria vestibulu púchovského Diva-
dla sa stala miestom, ktoré sa na pár 
dní zahalilo do najrôznejších odtieňov 
modrej farby. Špeciálna slovenská re-
meselná technika farbenia a  zdobe-
nia látok, ktorá je známa predovšet-
kým pod názvom modrotlač, bola 
vidieť všade navôkol - na krojoch, ša-
tách i nevšedných predmetoch. 
   Výstava v galérii bola rozdelená na 
dve časti. Historickú časť tvorili star-
šie látky a kroje a tú súčasnú, predo-
všetkým moderné formy vracajúce 
sa k  ľudovým motívom. Celá výstava 

Strednej odbornej školy I. Krasku, či 
fakulty priemyselných technológií. 
Veľkou mierou prispela Žaneta Litto-
vá, folklórny súbor Váh a niekoľko ďal-
ších Púchovčanov. Galéria vestibulu 
Divadla zostáva „odetá v modrotlači“ 
do 19. júna 2017. 

Text: B. Krchňavá, foto: S. Flimmel

Ponúkame do prenájmu novovybudované 
obchodné priestory v Horných Kočkovciach 
vhodné ako prevádzky:

PRÍZEMIE
1.   OBCHOD (potraviny, rozličný tovar), sklad, šatňa 
pre personál, samostatný vchod pre zásobovanie.
Celková rozloha 129 m².
2.   KOMERČNÝ PRIESTOR, celková rozloha 56 m².
3.   KOMERČNÝ PRIESTOR (stavebne riešený pre kaderníctvo). 
Celková rozloha 57 m².

BÝVALÉ  HRADISKO

VÝHODY UMIESTNENIA:  
blízkosť železničnej stanice, autobusového nástupišťa, 
bez konkurenčného prostredia.

• Zároveň prijmeme do zamestnania kuchárov 
(s praxou v reštauračnej prevádzke) 
a prevádzkara – zásobovača pre prevádzku reštaurácie.

BLIŽSIE INFORMÁCIE:  042/4450 936,  0905 444 642. 

1 2 3

Modrotlač 
včera, dnes 
a zajtra
Vo štvrtok 1. júna odštar-
toval trojdňový program 
35. ročníka Folklórneho 
Púchova. Prvým podujatím 
tohtoročného festivalu pl-
ného tradíc, ľudových mo-
tívov, tanca a hudby bola 
vernisáž, ktorej ústredným 
motívom bola modrotlač.
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Mestská polícia

Hasiči zachránili v máji majetok za 747.000 eur
Hasičský a záchranný zbor

spravodajstvo6 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Našla zraneného dravého vtáka
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie ženy z Keblia, podľa ktorej našla 
pri kaplnke v Keblí zraneného dravého vtáka, 
pravdepodobne kaňu. Mestskí policajti o náleze 
informovali pracovníka Chránenej krajinnej ob-
lasti Strážovské vrchy, ktorému dali aj kontakt na 
ženu, ktorá dravca našla. Ochranár si následne od 
ženy dravca osobne prevzal. 

Vlčiak zašpinil auto...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia ženy z Viesky, podľa 
ktorého po ulici behá vlčiak. Hliadka psa odchy-
tila a odviezla do koterca v Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Následne museli mestskí 
policajti vyčistiť služobné motorové vozidlo, keď-
že dlhosrstý vlčiak zašpinil interiér vozidla, ale aj 
odev príslušníkov mestskej polície.  

Značka bola napílená a hrdzavá
Na oddelenie mestskej polície zatelefonoval 

muž z Púchova, podľa ktorého pri zásobovaní ne-
chtiac jemne buchol na Royovej ulici do doprav-
nej značky, ktorá sa následne vyvrátila. Hliadka 
mestskej polície privolala pracovníka technických 
služieb, ktorý skonštatoval, že značka bola sčasti 
narezaná a prehradzavená, takže by sa vyvrátila 
aj pri slabom dotyku. Značku z miesta pracovník 
podniku technických služieb zobral a zabezpečil 
jej opravu a opätovné osadenie.  

Netrpeli smädom
Na oddelenie mestskej polície oznámila telefo-

nicky žena z Púchova, že pri rieke Váh sú o strom 
reťazou uviazané štyri kone. Skonštatovala, že sú 
zrejme týrané, keďže pri sebe nemali vedro s vo-
dou a vonku je teplo. Hliadka kone na uvedenom 
mieste našla. Následne mestskí policajti zistili, že 
ide o kone z cirkusu Šimek, ktorý bol momentálne 
v objekte susediacej spoločnosti. Pracovník cirku-
su informoval, že o kone je riadne postarané a že 
vodu dostávajú každé dve hodiny. Vedrá s vodou 
im nechať nemohli, pretože kone by ich rozliali. 
Mestskí policajti nezistili protiprávne konanie, o 
výsledku kontroly informovali aj oznamovateľku. 

Prvýkrát len s pokutou
Hliadku mestskej polície privolali krátko po po-

ludní do predajne potravín v centre mesta. Podľa 
zástupkyne vedúcej predajne potravín tam malo 
dôjsť ku krádeži. Hliadka na mieste našla ženu z 
Ulice 1. mája, ktorá ukradla údený kurací bochník 
v hodnote 6,90 eura. Prostredníctvom Obvodné-
ho oddelenia Policajného zboru v Púchove mest-
skí policajti zistili, že žena sa v minulosti podob-
ného priestupku nedopustila, a tak ju potrestali 
blokovou pokutou vo výške 30 eur. 

Ticho lieči...
Na rušenie nočného pokoja sa krátko po štvrtej 

hodine nadránom sťažovala žena z Ulice 1. mája. 
Z jedného z bytov sa tam mala šíriť hlasná hud-
ba. Hliadka mestskej polície oznámenie preveri-
la a zistila priestupok proti verejnému poriadku. 
Muža, ktorý mal na svedomí rušenie nočného 
pokoja vyzvali na stíšenie hudby a priestupok na 
mieste vyriešili napomenutím. 

Zavreli dvere...
Na nadmerný hluk na Požiarnej ulici sa telefo-

nicky sťažovali aj v noci o 22.30 hodine. Hluk mal 
podľa oznámenia vychádzať z jedného z barov, 
kde nemali mať zatvorené zadné dvere. Hliadka 
na mieste zistila priestupok proti verejnému po- 
riadku, vyriešili ho napomenutím. Následne per-
sonál uzavrel dvere, cez ktoré sa šíril hluk.  

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) 
z Hasičskej stanice v Púchove absolvovali od 25. mája 
do 31. mája iba dva zásahy. 

Vo štvrtok 25. mája privolali púchovských hasičov 
k úniku plynu z poškodeného potrubia (na snímke) 
v Beluši. Príslušníci HaZZ pomohli na mieste udalosti 
pracovníkovi poruchovej služby zamedziť úniku ply-
nu.  

V nedeľu 28. mája zasahovali púchovskí hasiči pri 
požiari suchej trávy v obci Lednické Rovne. Požiar 
uhasili pomocou jedného vysokotlakového prúdu. 

V priebehu mesiaca máj 2017 uskutočnili príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 223 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac 
- 75 zásahov pri dopravných nehodách. Nasledovalo 
67 výjazdov k požiarom, 54 technických zásahov a 7 
ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu 
uplynulého mesiaca vykonali 16 požiarno-previer-
kových cvičení a 4 výjazdy k udalostiam, pri ktorých 
napokon zasahovať nemuseli. 

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac máj 
boli vyčíslené na viac ako 184.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 747.000 eur.

KR HaZZ Trenčín

Na cestách Púchovského okresu sa v 21. kalendár-
nom týždni stali dve dopravné nehody. Našťastie pri 
nich nikto neprišiel o život ani neutrpel ťažké či ľahké 
zranenie. Čo je však alarmujúce, pri jednej z dvoch 
dopravných nehôd asistoval alkohol. 

Ešte v pondelok 22. mája ráno pred ôsmou hodi-
nou sa stala dopravná nehoda v Púchove v areáli 
spoločnosti Continental. Vodič viedol osobné mo-
torové vozidlo zbačky Peugeot na parkovisku uve-
denej spoločnosti, pričom v dôsledku nesprávneho 
spôsobu cúvania narazil zadnou časťou vozidla do z 
parkoviska vychádzajúceho osobného motorového 
vozidla Škoda Octavia. Pri nehode k zraneniam osôb 
nedošlo, vodič vozidla Peugeot sa následne podrobil 
dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 
0,81 promile (0,39 mg/l).

Druhá nehoda sa stala v piatok 26. mája na par-
kovisku pred predajňou potravín v Beluši. Neznáma 
vodička pri cúvaní na parkovisku s osobným moto-
rovým vozidlom Peugeot v dôsledku nevenovania sa 
plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cest-

nej premávke narazila s vozidlom do zaparkovaného 
motocykla zn. Yamaha, ktorý následne spadol na 
zem. Po tomto si neznáma vodička nesplnila základ-
né povinnosti vodiča a účastníka dopravnej nehody 
a z miesta odjazdila bez ohlásenia nehody na polícii.                           

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
od začiatku tohto roka stalo 452 dopravných nehôd, 
čo je o 18 menej ako v rovnakom období minulého 
roku. Zomrelo pr nich osem ľudí, čo je rovnaký počet, 
ako v rovnakom období roku 2016. Ťažké zranenia 
utrpelo 32 osôb (medziročný nárast o štyri). 

Nelichotivá je tento rok situácia na Slovenských 
cestách, kde sa od začiatku roka stalo 5072 doprav-
ných nehôd, čo je o 122 viac ako v rovnakom období 
minulého roku. Zomrelo pri nich už 86 ľudí, čo je o 
13 viac ako v rovnakom období roku 2016. Najviac 
obetí si tento rok vyžiadali cesty Banskobystrického 
samosprávneho kraja, kde pri dopravných nehodách 
zomrelo už 19 ľudí. Najmenej obetí – šesť, má Brati-
slavský samosprávny kraj. 

KR PZ Trenčín

Na okresných cestách bol relatívny pokoj, 
na slovenských je situácia alarmujúca

Polícia informuje

Púchovských hasičov v minulom týždni zamestnala poškodená prípojka plynu a požiar v Lednických Rovniach. 
Ilustračná snímka: Milan Podmaník 
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Prebehli dve semifinálové kolá, z 
ktorých vzišli postupujúci do kola 
finálového. Finále sme pripravili na 
MDD, kedy sa v telocvični stretli žiaci 
z celej školy. Vo finále sa predstavili: 
Eliška Košecká, Dominik Chovanec, 
Jessica Furdanová, Simonka Uherčí-
ková, Riško Hazala, Tomáško Jancík, 
Dianka Lašáková, Kika Hanicová, 
Romanka Halušková a Paulínka Šep-
táková. Po úžasných výkonoch, ktorí 
si súťažiaci pre nás pripravili, deti 
rozhodli, že NAJ TALENT ŠKOLY je 
Kristínka Hanicová zo 6. B.
Výkony všetkých však boli úžasné a 
ďakujeme za krásny, emócií plný deň.

M. Lapšová,  riaditeľka školy

ZŠ J. A. Komenského: Súťaž o NAJ TALENT ŠKOLY pre šiestačku Kristínku Hanicovú

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení študentom 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb sa ko-
nalo v utorok v Malom župnom dome za účasti pri-
mátora mesta Mgr. Rastislava Heneka, riaditeľa školy 
Mgr. Ivana Kasára, vedúcej oddelenia školstva a so-
ciálnych vecí Mgr. Renáty Holákovej a triednych uči-
teliek všetkých štyroch maturitných tried - Ing. Re-
náty Priklerovej (IV. A), Mgr.  Anny Golejovej (IV. B), 
PhDr. Jany Filovej (IV. C) a Ing. Nadeždy Šajtlavovej 
(V. AH).
   Celkový počet maturitných tried bol šesť (naviac 
II. SA, II. SB), maturantov na ústnej maturitnej skúške 
bolo 116, všetci boli úspešní. Z celkového počtu 120 
maturantov štyria nepristúpili k ústnej časti, nakoľko 
na koncoročnej klasifikácii neprospeli. Po opravnej 
skúške v auguste môžu ústnu časť maturít vykonať 
ešte tento rok.
   Z prejavu primátora R. Heneka k čerstvým maturan-
tom vyberáme: „Náročných životných skúšok zaži-
jete ešte veľa, ale maturitná skúška, tá je len jedna... 
Nebudete to mať v živote ľahké, ale nič cenné ne- 
dosiahnete bez práce a námahy. Každý máte plno 
predstáv, plánov a životných cieľov a ja vám všet-
kým prajem ich splnenie. Pristupujte však, prosím, 
k  svojmu ďalšiemu životu zodpovedne, aby naša 
spoločnosť napredovala a  bola plná vzdelaných, 
inteligentných a dobrých ľudí, ktorí budú uznávať 
základné životné hodnoty.“ 
   V piatok v Divadle preberali maturitné vysvedčenia 
študenti gymnázia a  v  Malom župnom dome štu-
denti Strednej odbornej školy (ul. I. Krasku) za účasti 

Po úspešných „skúškach z dospelosti“ si študenti 
púchovských stredných škôl prevzali maturitné vysvedčenia

viceprimátora Romana Hvizdáka.
   Gymnázium malo tri maturitné triedy (triedni učitelia IV. 
A Mgr. Miroslava Zbínová, IV.B Mgr. Ronald Súra, IV. C Paed-
Dr. Gabriela Václavíková) so 67 maturantami, z ktorých boli 
všetci úspešní. Na Strednej odbornej škole maturovali štyri 
triedy (triedni učitelia IV. ME Mgr. Marek Šimáček, IV. MN Ing. 
Ivana Lazovanová, IV. OGP Ing. Daniela Polníková, IV. PS Ing. 
Mariana Jašeková) so 78 študentmi - úspešných maturantov 
bolo o troch menej.

Slavomír Flimmel

Výberové konanie: 
Riaditeľ/-ka MŠ Nosice

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Mater-
skej školy, Nosice 221, Púchov.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- odborná a pedag. spôsobilosť pre materské ško-
ly v zmysle zák. č. 317/2009 Z. z. o pedag. zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalif. pred-
poklady a osobitné kvalif. požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedag. zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení nesk. predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexi-
bilita, komunikatívnosť,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR 
č. 317/2009 Z. z., 
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť 
problematiky riadenia školy,
- znalosť v oblasti pracovno–právnych a ekono-
mických vzťahov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- pís. žiadosť o zaradenie do výb. konania,
- úradne overené fotokópie dokladov o dosiah- 
nutom stupni vzdelania,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja MŠ,
- výpis z reg. trestov (nie starší ako 3 mes.),
- lekárske potvrdenie o teles. spôsobilosti a o 
dušev. spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a 
vedúceho pedag. zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osob. údajov pre 
potreby výb. konania v zmysle § 11 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zne-
ní neskorších predpisov.
     Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi do-
ručte osobne do podateľne MsÚ Púchov alebo 
poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefáni-
kova 821/21, 020 01 Púchov v zalepenej obálke 
označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/
riaditeľka MŠ Nosice 221, 020 01 Púchov “ do  21. 
júna  2017 do 12.00 hod.
     Termín a miesto výberového konania oznámi 
výberová komisia  prihláseným uchádzačom, spĺ-
ňajúcim podmienky zaradenia do výberového 
konania najmenej sedem dní pred výberovým 
konaním.

O titule Naj talent 2017 ZŠ J. A. Komenského pre šiestačku K. Hanicovú rozhodli žiaci školy.  
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Športový deň na ZŠ Gorazdova
Medzinárodný deň detí oslávili žiaci 
1. až 5. ročníka z Gorazdovky pred-
časne 31.  mája, keď si popoludní 
v krásnom slnečnom počasí otesto-
vali svoju kondíciu i vedomosti v sie-
dmich disciplínach – hod lopty do 
koša, pexeso, streľba hokejkou na 
bránku, chytanie postrehovej lopty, 
hádzanie krúžkov na tyč, spoločné 
nosenie lopty bez pomoci rúk, hod 
nafukovacieho kolesa na dieťa. Deti 
a  ich rodičia (či starí rodičia) spo-
ločne súťažili, navzájom si pomáhali 
a  zbierali body za svoje výkony, pri 
ktorých sa niektorí aj trošku zapo-
tili. Občasné fučanie a jojkanie pri 
niektorých výkonoch však prehlu-
šili smiech, dobrá nálada a radosť 
z  pohybu. Minutú energiu si všetci 
zúčastnení dobili sladkými koláčmi, 
ktoré upiekli pani kuchárky v  škol-
skej jedálni. Všetky deti odchádzali 
z  podujatia spokojné so sladkou 
medailou na krku.

Mgr. Jana Kucejová, 
učiteľka ZŠ Gorazdova 

Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo 128 detí

Desiateho ročníka tradičného stol-
notenisového turnaja organizova-
ného v spolupráci s Volejbalovým 
klubom Belušské Slatiny sa zú-
častnilo toho roku 56 dievčat a 72 
chlapcov, ktorí súťažili v troch veko-
vých kategóriách.
   Víťazom medzi prvákmi až tret-
iakmi sa medzi dievčatami stala 
Nela Bučková z 3. A., u chlapcov 
zvíťazil Ľubomír Talda z 3. B. V ka-
tegórii 4. až 6.ročníka si prvenstvo 
pripísali Olívia Kadlecová a Samuel 
Drahuta - obaja zo 6. C. Medzi naj-
staršími kraľovali Peter Briš z 8. B a 
Rebeka Kováčová zo 7. B.
   Víťazi na prvých troch miestach 
boli odmenení cenami, ostatní 
účastníci ovocím a sladkosťami. 
Vďaka za ceny patrí sponzorom: 
Michalovi Gombárovi z firmy WEB-
-STAR, s. r. o., Slovenskej pošte, a. s., 
Ing. Štefanovi Jantošovi a VK Beluš-
ské Slatiny.
   Oceňujeme odbornú pomoc sta-
rých pánov pingpongistov Š. Húže-
vku, V. Panáča, A. a J. Palieska, I. 

Ako každý rok tak aj 1. 6. 2017 „pritúlila“ telocvičňa ZŠ Gorazdova na 
spoločnom podujatí organizovanom pri príležitosti sviatku Medziná-
rodného dňa detí školákov i dôchodcov z nášho mesta.

Žiaci ZŠ Mládežnícka 
na radnici 
a v Župnom dome
Koncom mája sme sa my, žiaci 7. ročníka 
Základnej školy Mládežníckej v Púchove a 
naše pani učiteľky Mgr. Ľudmila Klimczak a 
Mgr. Zuzana Pobežalová vybrali na exkur-
ziu. Išli sme na mestský úrad v Púchove a 
do múzea v Župnom dome. Tešili sme sa, že 
uvidíme, ako vyzerá naša radnica a boli sme 
zvedaví, čo sa dozvieme.
   Keď sme prišli na mestský úrad, privítal nás 
pán primátor Mgr. Rastislav Henek, ktorý 
nás zaviedol na druhé poschodie. Tam nám 
ukázal symboly mesta a fotografie bývalých 
pánov primátorov a predstavil nám pána 
Mgr. Bc. Radoslava Machana, vedúceho 
právno-organizačného oddelenia.
   Spolu s pánom Machanom sme sa pre-
miestnili do zasadačky Mestského úradu, 
kde nám ukázal insígnie primátora a pove-
dal veľa zaujímavých vecí o tom, ako fungu-
je naše mesto. Vysvetlil nám, že z mestských 
daní sú financované napr. opravy ciest, 
mestská polícia, rekonštrukcie ihrísk nielen 
v meste, ale aj v okolitých obciach (Vieska 
– Bezdedov) Zaujímali sme sa, ako funguje 
ochrana občanov v prípade veľkých kata-
strof (pretrhnutie priehrady , požiare, tero-
ristický útok). Zabavili sme sa aj hrami – há-
dali sme, ktoré sú družobné mestá Púchova 
a koľko obyvateľov má Púchov. Výhercovia 
dostali vecné aj sladké odmeny.
   Keď sme sa všetko, čo sme chceli, dozve-
deli, presunuli sme sa do múzea v Župnom 
dome. Tam nás čakal viceprimátor Roman 
Hvizdák. Rozdelili sme sa na dve skupiny. 
Jedna skupina išla do múzea a druhá sa za-
písala do kroniky a poprechádzala v Európ-
skom mestskom parku. Pán viceprimátor 
nám porozprával veľa zaujímavých vecí o 
púchovskej kultúre, barónovi Hoenningovi 
a o modrotlači, ktorá je pre naše mesto ty-
pická. 
   Táto exkurzia sa nám veľmi páčila. Sme 
vďační ľuďom, ktorí ju pre nás pripravili a 
ktorí sa nám celé dopoludnie venovali.

Veronika Šulíková, žiačka 7. B triedy 
Základnej školy Mládežnícka

MDD oslávili žiaci 
ZŠ Gorazdova  

v športovom duchu. 
Jednou z disciplín 
bolo aj hádzanie 

kruhov na tyč. 

Komíka, V. Bednárika a D. Dovičína. 
Vážime si ústretovosť pani riaditeľ-
ky Vierky Flimmelovej a pedago-
gického dozoru a tešíme sa na 11. 
ročník.

Jaroslav Martiš, predseda VK  BS 
a organizátor podujatia
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Medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje základná 
umelecká škola v spolupráci s mestom Púchov jedno-
značne patrí Hudobný večer. Vždy ponúkne divákom 
kvalitné hudobné vystúpenia študentov, pedagógov 
a príjemnú atmosféru, ktorá býva obohatená prítom-
nosťou známej osobnosti. 

Posledný májový deň v parku za 
Detským domovom v Púchove pri 
príležitosti 85. výročia založenia det-
ského domova vyhlásili a odovzdali 
ceny celoslovenskej výtvarnej súťa-
že Krídla fantázie 2017. 
   S jedinečnou myšlienkou spojenia 
niekoľkých navonok odlišných svetov 
prišlo občianske združenie PUART 
GALLERY, ktoré spoločne s  Detským 
domovom Púchov a  Centrom voľné-
ho času Včielka Púchov zorganizovali 
celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žia- 
kov základných a  základných ume-
leckých škôl s názvom Krídla fantázie 
2017. „Do súťaže sa zapojilo viac 
ako 90 škôl, 10 jednotlivcov a  nie-
koľko organizácií. Prišlo nám viac 
ako 1000 diel, z ktorých bolo nároč-
né vybrať tie najlepšie. Cenu poroty, 

ktorá je najvyšším uznaním, sme sa 
rozhodli udeliť 59 deťom a jednej pe-
dagogičke,“ priblížil jeden z organizá-
torov súťaže Roman Hvizdák.
    Tvárou súťaže a členom hodnotia- 
cej komisie bola známa slovenská he-
rečka Anna Šišková, ktorá sa osobne 
zúčastnila osláv 85. výročia založenia 
Detského domova v Púchove aj vyhlá-
senia a oceňovania výsledkov súťaže.        
   Oceniť mladé a nadané deti prišiel aj 
púchovský primátor Rastislav Henek 
a trenčiansky župan Jaroslav Baška, 
ktorý zároveň riaditeľke Detského 
domova v  Púchove Danke Zemano-
vej zablahoželal k  85. výročiu vzniku 
domova a  poďakoval za prácu, ktorú 
spoločne so zamestnancami domova 
roky odvádzajú.

Zdroj: www.tsk.sk

Hudobný večer s herečkou Annou Šiškovou

SĽUK je profesionálnym umeleckým 
telesom viac ako 65 rokov. Vo svojich 
programoch upevňuje tradície a inter-
pretuje tradičnú ľudovú kultúru. Inak 
tomu nebolo ani tentokrát v Púchove. 
Krížom-krážom bol plný najrôznej-
ších folklórnych materiálov, nahrávok 
a skladieb, v ktorých sa diváci mohli 
stretnúť s motívmi, ktoré sú príznačné 
len pre slovenskú kultúru. Vidieť bolo 
teda na divadelných doskách viace-
ré etnografické regióny a rôzne časti 
Slovenska. Materiál sa vzťahoval vždy 
na iný región a popritom v sebe ukrý-
val detaily, ktoré sú pre každú oblasť 
špecifické, ako napr. tance, nárečia, či 

Slovenská pýcha SĽUK v Púchove Na Krídlach fantázie

kroje. Charakteristickými črtami pro-
gramu boli okrem špecifických tancov 
a spevu, aj prvky komédie, hravosti a 
veselosti slovenského národa. 
   Účinkujúcimi počas celého veče-
ra bol tanečný súbor v sprievode 
ľudovej hudby a spevácka skupina. 
Program Krížom-krážom je jedným 
z najnovších a zároveň aj jedným z 
najatraktívnejších programov SĽUKU. 
Vďaka silnej energii mladých tvorcov 
programu a profesionálnych taneční-
kov, spevákov, či muzikantov a pre-
dovšetkým ich skvelým výkonom bol 
SĽUK v Púchove vskutku umeleckým 
zážitkom.         Text a foto: B. Krchňavá

Hosťkou ostatného hudobného ve-
čera bola slovenská herečka Anna 
Šišková. Jej návšteva mesta Púchov 
nebola ani zďaleka prvá. Napodiv 
ju k nemu viaže množstvo spo- 
mienok a neopísateľný citový vzťah. 
Anna Šišková tu v Púchove totiž 
strávila svoje študentské časy, pre-
tože niekoľko rokov navštevovala 
púchovské gymnázium a popritom 
chodievala na skúšky do divadla.  
V blokoch medzi jednotlivými sklad-
bami porozprávala návštevníkom 
hudobného večera množstvo zážit-
kov a vtipných príhod z detstva, či zo 
samotnej hereckej cesty, na ktorú sa 

vydala veľmi skoro. 
   Hudobný podvečer bol okrem 
spovedania známej herečky nabitý 
skvelými skladbami až do samotné-
ho záveru. Počas celého koncertu sa 
na improvizovanom javisku v Malom 
župnom dome vystriedalo niekoľko 
talentovaných mladých ľudí. Po od-
znení všetkých kusov sa nakoniec 
poďakoval populárnej herečke a 
všetkým prítomným primátor mes-
ta Rastislav Henek. Prítomnosť po-
prednej umelkyne veľmi kvitoval a 
pozval ju na návštevu Púchova aj v 
budúcnosti.

Text a foto: Barbora Krchňavá

Druhý deň festivalu Folklórny Púchov pokračoval opäť 
na ľudovú nôtu. V piatok večer sa púchovské Divadlo 
zaplnilo nadšencami ľudovej hudby a tanca. Svoj hu-
dobno-tanečný program s názvom Krížom-krážom pri-
šiel do Púchova predviesť Slovenský ľudový umelecký 
kolektív, známy pod skratkou SĽUK. 

Anna Šišková vystriedala v kresle pre hosťa  hereckú kolegyňu  
Zuzanu Tlučkovú.
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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

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

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

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

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.

facebook/puchovskenoviny
www.puchovskenoviny.sk
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Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 6.6.
Polievka: Zeleninová jarná
1. Kurací závitok s nivou a brokolicou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Hovädzí pivovarský tokáň, sloven-
ská ryža, červená repa  
3. Šalát s kuskusom a tofu
Dezert: Jahodové rezy želatínové 

Streda: 7.6.
Polievka: Kôprová kyslá 
1.Morčací plátok zapekaný s baklažá-
nom a syrom, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčová diabolská pochúťka, 
chlieb vo vajíčku, zeleninové oblo-
ženie
3. Pečené buchty s lekvárom 
Dezert: Kocka s medovou kôrkou 

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Divinový vývar s juliene 
zeleninou
1. Kurací steak s anglickou zeleninou, 
zemiakové pyré, zeleninové obloženie
2. Údená krkovička, hrachová kaša
3. Bryndzové halušky so slaninkou
Dezert: Maková krémová kocka 

Piatok: 9.6.
Polievka: Paradajková so syrom
1. Morčacie kocky na smotane, 
cestovina 
2. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka 
3. Pečený pstruh, zemiakovo-mrkvové 
pyré, listový šalát
Dezert: Dobošové rezy

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 6.6.
Polievka: Papriková fazuľová
Brokolicová s cestovinou a syrom 
1. Kuracie prsia s camembertom 
a brusnicami, zapekané štuchané 
zemiaky
2. Hovädzie kocky na čiernom korení, 
dusená ryža, uhorkový šalát
3. Domáce čokoládovo-tvarohové 
knedličky v ovocnej omáčke s mätou
4. Šalát Caprese (paradajky, mozzare-
lla, bazalka, oliv.olej), bagetka

Streda: 7.6.
Polievka: Držková
Letná zeleninová
1. Americké kurča (vykostené kur.steh-
no, vol.oko, kečup, slanina), pečené 
zemiaky s rozmarínom 
2. Prírodný bravčový rezeň so zeleni-
nou a dusenou ryžou
3. Plnená paprika/mäsové guľky  v 
paradajkovej omáčke s kysnutou 
knedľou
4. Šalát Caprese (paradajky, mozzare-
lla, bazalka, oliv.olej), bagetka

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Hovädzí vývar Risi-bisi
Krémová z lesných hríbikov
1. Bravčové karé so slivkami, dusená 
ryža, hranolky
2. Vyprážaný kurací rezeň s kašou a 
kyslou uhorkou 
3. Rizoto s hráškom, karotkou, brokoli-
cou a mäsom, mrkvový šalát 
4. Šalát Caprese (paradajky, mozzare-
lla, bazalka, oliv.olej), bagetka

Piatok: 9.6.
Polievka: Fazuľová s klobásou a 
zeleninou
Feniklová
1. Prírodné kuracie mäsko s grilova-
nou cuketou, dusená ryža, hranolky
2. Sviečková na smotane, kysnuté 
knedle 
3. Pečená šťuka s čerstvou zeleninou a 
varenými zemiakmi
4. Šalát Caprese (paradajky, mozzare-
lla, bazalka, oliv.olej), bagetka

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:  
Šošovicová na sladko-kyslo
Čínska ostrokyslá
Jahodová krémová s mätou

1. Restovaný baby špenát na cesnaku 
so smotanou, stratené vajce, nové 
zemiaky 
2. Frisse šalát s cherry paradajkami, 
jahodami, mini mozzarellou a kozím 
syrom 
3. Bratislavské bravčové pliecko, 
tarhoňa 
4. Kurací Černohorský rezeň, pečené 
zemiaky, dressing
5. Bravčová kapsička plnená šampi-
ňónmi na prírodno, zemiaková kaša, 
uhorkový šalát
6. Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, zemiakový knedlík
7. Hovädzie líčka na víne, omáčka z 
koreňovej zeleniny a pečených para-
dajok, zapekaná zemiaková kaša 

 Metropolis
Cena menu od 3,40 Є 
Utorok: 6.6.
Polievka: Držková
1. Pražská roláda, zemiaková kaša, 
uhorka
2. Hydinový perkelt, cestovina 
3.Ovocný šalát „Malibu“ griotka 
Streda: 7.6.
Polievka: Debrecínska, fazuľová
1. Kuracie stehno na pekingský 
spôsob, dusená ryža 
2. Kotlíkový guláš,  pečivo 
3. Parené buchty s lekvárom, maková 
posýpka 
Štvrtok: 8.6.
Zatvorené
Piatok: 9.6.
Polievka: Strúčková 

1. Maďarský guláš, knedľa
2. Pečené koleno, šalátový prívarok, 
varené zemiaky 
2. Zapekané tvarohové cestoviny s 
ovocím 

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 6.6.
Polievka: Zemiaková polievka s huba-
mi kuriatkami, chlieb
Divinový vývar Risi-Bisi ň
1. Morčací steak s baby karotkou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Hovädzie varené s kôprovou omáč-
kou, kysnutá domáca knedľa
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 

Streda: 7.6.
Polievka: Bryndzová polievka Demi-
kát, chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, americké zemiaky, zele-
ninové obloženie
2. Hovädzí španielsky vtáčik (vajíčko, 
uhorka, slaninka), dusená ryža, 
červená repa
3. Parené buchty s čučoriedkami 

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Ruský boršč, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Marinovaný kurací steak s 
lahôdkovou kukuricou, dusená ryža, 
zemiakové krokety
2. Pečené mäso z mladého diviaka, 
opekané zemiaky, kapustový šalát
3. Lasagne „Bolognese“

Piatok: 9.6.
Polievka: Španielska studená polievka 
„Gaspačo“
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Kurací plátok „Caprese“ (mozzarella, 
paradajka), dusená ryža, zeleninové 
obloženie
2. Bravčová kapsa (kyslá uhorka, 
slaninka a klobása), pučené zemiaky, 
čalamáda
3. Zeleninové rizoto s kačacím mäsom, 
strúhaný syr, kyslá uhorka 

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 6.6.
Polievka: Sedliacka krúpová
1. Skliarovské bravčové kapsičky, 
zemiaková kaša
2. Hovädzie na šampiňónoch, tahoňa

Streda: 7.6.
Polievka: Karfiolová
1. Kurací závitok s fazuľovými luskami 
syrom a slaninou, ryža, obedový šalát 
2. Plnený kapustový list, štuchané 
zemiaky, obedový šalát 

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Fazuľová s párkom 
1. Srbský bravčový rezeň, opekané 
zemiaky 
2. Pražské morčacie prsia, ryža, 
červená repa 

Piatok: 9.6.
Polievka: Cviklová na kyslo
1. Kuracie čertove rožky, zemiaková 
kaša, uhorka 
2. Frankfurtský tokáň, cestovina 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 6.6.
Polievka: Hrachová s párkom, chlieb 
1. Kuracie mäso na paprike so smota-
nou, cestoviny 
2. Cézar šalát, bageta 
3. Kurací závitok plnený hubami a 
syrom, zemiaková kaša, kyslá uhorka 

Streda: 7.6.
Polievka: Slepačí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Mäsové lasagne 
2. Bravčový kotlíkový guláš, chlieb 
3. Krabí kokteil (krabie tyčinky, manda-
rínky, kyslá smotana, majonéza), 
bagetka

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Paradajková so syrom
1. Pečená krkovička nadivoko, ryža, 
paradajkový šalát
2. Bryndzové halušky so slaninou, 
mlieko
3. Viedenský teľací rezeň, štuchané 
zemiaky, uhorkový šalát 

Piatok: 9.6.
Polievka: Zeleninová s písmenkami
1. Kuracia pikantná zmes s omeletou, 
syrové hranolky, zeleninový šalát 
2. Zeleninový šalát s feta syrom a 
olivami, jogurtový dressing, bageta
3. Pečený pstruh na masle, varené 
zemiaky s pažítkou, zeleninový šalát 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 6.6.
Polievka: Krúpková s údeným mäsom 
1. Kurací steak & šalát, bageta
2. Vyprážaný karfiol, nové zemiaky, 
uhorkový šalát
3. špagety Carbonara 

Streda: 7.6.
Polievka: Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Hovädzí steak s grilovanými šampi-
ňónmi, opekané zemiaky
2. Kuracie zapekané s broskyňou, 
dusená ryža 
3. Zapekané tvarohové palacinky 

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Fazuľová
1. Vyprážaný morčací rezeň, zemiako-
vé pyré, mrkvový šalát
2. Maďarský guláš, knedľa
3. Údené varené koleno, hrachová 
kaša, chlieb 
Piatok: 9.6.
Polievka: Šošovicová, kyslá, rožok
1. Losos na grile, limetková omáčka, 
cestoviny so špenátom 
2. Živánska 
3. Kuskus s grilovanou zeleninou 

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 6.6.
Polievka: Strúčková na kyslo
1. Čevapčiči, tatárska omáčka, cibuľa, 
horčica, zemiaky 
2. Cestovinový šalát so zeleninou a 
balkánskym syrom 

Streda: 7.6.
Polievka: Šošovicová s párkom 
1. Hovädzie v rajčinovej omáčke, 
knedľa
2. Žemľovka s tvarohom a ovocím 

Štvrtok: 8.6.
Polievka: Čínska 
1. Bryndzové halušky so slaninou
2. Koložvárska kapusta 

Piatok: 9.6.
Polievka: Kapustová s klobáskou
1. Zapekané morčacie rezne so šun-
kou a syrom, zemiaky
2. Tarhoňové rizoto s hubami a 
zeleninou 

ZA SAMÉ JEDNOTKY 
LETO NA JEDNOTKU
alebo
BYŤ ŠIKOVNÝM V 
PÚCHOVE SA OPLATÍ! 
Mesto Púchov, Púchovská kultúra a 
priatelia pripravili II. ročník mestskej 
súťaže o pekné letné zážitky v 
našom meste:
Letné tábory, permanentky na kúpa-
lisko, do fitka, do wellness, do kina, 
na bedbinton, zmrzlinu na leto...
• 30. 6. 2017 od 11:00 do 16:00 sa príď 
zaregistrovať do jednej z troch kancelárií 
v divadle so svojím „čistým“ vysvedčením 
(samé jednotky v druhom polroku). Súťa-
žíme v troch kategóriách: 1. prvý stupeň 
ZŠ, 2. druhý stupeň ZŠ, 3. stredné školy 
• 2. 7. 2017 o 18:00 hod. príď na pešiu 
zónu na Otvorenie Púchovského kultúr-
neho leta, kde vyžrebujeme víťazov a za 
odmenu vystúpi aj skupina S HUDBOU 
VESMÍRNOU... 
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ho zväzu ľadového hokeja a mužstvo 
domáceho Trenčína, ktoré skončilo na 
2. mieste za Slovanom Bratislava.

Výsledky turnaja:
6. 4. Slovan Bratislava mládež - MŠK 
Púchov 6:1
7. 4 MŠK Púchov - HK Dukla Trenčín 
2:3 na samostatné nájazdy
8. 4 HC Košice - MŠK Púchov 4:5

Poradie mužstiev:
1. Slovan Bratislava
2. HK Dukla Trenčín
3. MŠK Púchov
4. HC Košice
   Primátor hráčom a realizačnému 
tímu poďakoval za dobrú reprezentá-
ciu mesta a prisľúbil ďalšiu podporu 
hokeja zo strany mesta.                       -red-

Starší žiaci MŠK Púchov dostali po 
skončení úspešnej sezóny pozvánku 
na stretnutie do pracovne primátora 
mesta Rastislava Heneka. V stredu 
31. mája ich k primátorovi doviedli 
manažér hokeja Ing. Peter Žiačik a 
tréner Zdenko Pokorný.
   Mužstvo MŠK Púchov vyhralo svoju 
základnú skupinu Stredoslovenského 
zväzu ľadového hokeja s náskokom 
siedmych bodov pred MHA Martin. Za 
našimi hráčmi sa umiestnili mužstvá 
Zvolena, Banskej Bystrice, Žiliny, Lip-
tovského Mikuláša a Pov. Bystrice.
   V dňoch 6. 4. - 8. 4. sa na ZŠ v Tren-
číne uskutočnili majstrovstvá starších 
žiakov Slovenskej republiky 2017. Na 
turnaji sa zúčastnili víťazi základných 
skupín, t.j. Západoslovenského, Stre-
doslovenského a Východoslovenské-

Hokejové nádeje u primátora

Hneď v prvom zápase sme narazili 
na domácu Žilinu, ktorej sme však 
v búrlivej atmosfére nedali šancu 
a zvíťazili hladko 2:0. V druhom zá-
pase to bola Stará Ľubovňa, ktorá 
nám vzdorovala iba v prvom sete a 
v poslednom, treťom zápase to bol 
najobávanješí súper, ktorý zo skupi-
ny východ postúpil bez straty setu - 
Vranov nad Topľou, avšak opäť sme 
zvíťazili hladko 2:0.

Volejbal: Mladší žiaci dosiahli na majstrovský titul
V dňoch 27. a 28. mája sa v Žiline konali Majstrovstvá Slovenska vo volejbale 
mladších žiakov U14. Púchovčania sa v skupine „A“ v sobotu stretli s víťazom 
skupiny východ - Vranovom nad Topľou, Starou Ľubovňou a domácou Žilinou.

Hokejisti  (starší žiaci MŠK Púchov)  
na návšteve u primátora mesta.

Svoju príslušnosť k jednému spoločnému 
mančaftu dávali najavo aj  podobnými účesmi.

V nedeľnajšom semifinále sme sa 
stretli z druhým celkom zo skupi-
ny „B“ Komárnom, ktoré bojovným 
výkonom proti nám uhralo najviac 
bodov zo všetkých družstiev. Nesta-
čilo to však anilen na zisk setu, preto 
sme zvíťazili 2:0 a postúpili do finále 
proti Banskej Bystrici, ktorá si v semi-
finále poradila s Vranovom. V naozaj 
fantastickej atmosfére, kde diváci 
urobili neskutočnú kulisu, predviedli 

naši chlapci naozaj výborný výkon a 
súpera nepustili vôbec k ničomu, s 
prehľadom zvíťazili 2:0 a oslavy maj-
strovského titulu sa mohli začať.
Výsledky zápasov:
Púchov - Žilina                            2:0 (17, 14)
Púchov - Stará Ľubovňa            2:0 (20, 9)
Púchov - Vranov nad Topľou 2:0 (12, 17)
Púchov - Komárno                  2:0 (18, 20)
Púchov - Banská Bystrica         2:0 (8, 17)

Ivan Štefko ml., tréner 

Milí rodičia, máte doma malé deti a 
chcete, aby sa zúčastnili plaveckého 
preteku, kde neexistujú porazení, 
ale všetci len víťazi? Žiadne dieťa 
sa neumiestni na prvom, ani na po-
slednom mieste. Ako to je možné? 
Vidieť a prežiť je viac, ako si o tom 
len prečítať... V sobotu 24. 6. 2017 
sa konajú na plavárni v Púchove 
detské plavecké preteky – 17. ročník 
Memoriálu Pavla Vajdu - zakladateľa 
púchovského plávania. 
   Súťaž je určená pre všetky deti, ktoré 
sú mladšie ako 15 rokov. Dokonca aj 
pre deti, ktoré majú menej ako 9 ro-
kov. Doteraz najmladší pretekár mal 4 
roky. Deti do 10 rokov budú špeciálne 
ocenené. 
   Každý ročník Memoriálu P. Vajdu je 
niečím výnimočný. Spomeňme si na 
minulý ročník. Podarilo sa nám obno-
viť pretek po päťročnej pauze a mali 
sme účasť pretekárky až z USA, pria-
mo z Dallasu. Išlo o Emku,  dcéru na-

17. Memoriál Pavla Vajdu opäť s účasťou Martiny Moravcovej
šej historicky najúspešnejšej sloven-
skej plavkyne Martiny Moravcovej. 
Bol to jej prvý riadny pretek a tento 
rok prídu obidve znova. Dokonca 
sa pridá aj dcérka ďalšieho velikána 
slovenského plávania, olympionika 
a európskeho rekordéra Ľuboša Križ-
ku. Sme veľmi radi, že práve tento 
pretek sa stáva štartovacím medzní-
kom v možnej športovej kariére detí. 
Tak ako oni, môžete aj vy prihlásiť 
svoje deti, aj keď ešte nenavštevujú 
žiadny športový oddiel. Tu sú slová, 
ktoré na adresu možného štartu 
svojej dcéry povedal Ľuboš Križko: 
„Nemienim svoju dcéru stresovať 
žiadnym súťažením a naháňaním 
sa za výsledkami. Chcem, aby sa 
čo najviac hrala a neprestalo ju to 
baviť. To, že nebudú deti súťažiť o 
umiestnenie, ale len pre ich vlastnú 
zábavu je super a verím, že sa to 
bude mojej dcérke páčiť. Uvidíme 
na mieste.“  

   Podmienkou je preplávať len 25m 
samostatne alebo s plaveckou po-
môckou, napríklad s doskou a plávať 
len nohami. Môže to byť úspešný za-
čiatok športovej kariéry práve Vášho 
dieťaťa, ktoré môže rovnocenne sú-
ťažiť s deťmi takých velikánov, ako 
sú Martina Moravcová, alebo Ľuboš 
Križko. A verím, že sa objavia aj iné 
deti významných športovcov, o kto-
rých ešte nevieme. Stačí len poslať 
celé meno dieťaťa, dátum narodenia, 
ktorý 25-metrový úsek bude plávať 
(25 m voľný spôsob, 25 m prsia, 25 
m znak). Je možnosť prihlásiť sa aj na 

všetky tri disciplíny. K týmto údajom 
pridajte mesto, za ktoré bude dieťa 
pretekať a pošlite prihlášku do 10. 6. 
2017 pomocou e-mailu krausova@
euba.sk. 
   Tešíme sa na Vás aj v prípade, že 
sa s deťmi nezúčastníte aktívne, ale 
prídete sa len pozrieť. Už aj v takom-
to prípade pozerania sa na súťaže-
nie druhých detí, môže vo Vašom 
dieťati skrsnúť zárodok nadšenia 
pre šport a začať sa tak jeho športo-
vá kariéra.

Aktuálne informácie nájdete na 
stránke: www.alvacentrum.sk

ALVA TEAM

Najlepší hráč M-SR Matej Turčáni 
a tréner Ivan Štefko ml.
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Úvodné kolo SMHL ovládli mužské družstvá z okresu Púchov

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 1. KOLO, KRÁSNO

Dobrovoľní hasiči z Púchovského okresu ovládli 
úvodného kolo jubilejného 15. ročníka Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy. Na prvých tohtoročných 

pretekoch v 
Krásne pri Par-
tizánskom sa 
v mužskej ka-
tegórii do elit-
nej desiatky 
p re b o j ova l o 

hneď sedem družstiev z okresu Púchov.   Najviac sa 
darilo obhajcom minuloročného celkového prven-
stva – dobrovoľným hasičom z Podhoria, ktorí v Krás-
ne triumfovali pred Nosičanmi a nováčikom tohto 
ročníka – Belušou. Medzi ženami triumfovala v krás-
ne Nedašova Lhota, minuloročné víťazky – Žabky z 

Nosíc skončili na bronzovej priečke, keď od víťaznej 
Nedašovej Lhoty ich delilo iba osem stotín sekundy a 
od druhých Kocuran tri...

Výsledky 1. kola – Krásno
Muži: 1. Podhorie (13,51 sekundy), 2. Nosice (13,68 

s), 3. Beluša (14,08 s), 4. Krásno (14,16 s), 5. Visolaje 
(14,64 s), 6. Ihrište (14,82 s), 7. Lednické Rovne (15,04 
s), 8. Brunov B (15,40 s), 9. Dohňany (15,63 s), 10. Va-
lašské Příkazy (15,82 s),... Zbora požiarny útok nedo-
končila

Ženy: 1. Nedašova Lhota (17,68 sekundy), 2. Kocu-
rany (17,73), 3. Nosice – Žabky (17,76 s), 4. Dulov 
(19,22), 5. Ihrište (19,59 s), 6. Svinná (19,83 s), 7. Deže-
rice (21,52 s), 8. Dohňany (21,67 s), 9. Kvašov (23,28 s), 
10. Horná Poruba (23,42 s), Ladce nedokončili 

Poradie po 1. kole: 
Muži: 1. Podhorie  - 20 bodov, 2. Nosice  17 bodov, 

3. Beluša – 15 bodov, 4. Krásno – 13 bodov, 5. Visolaje 
– 11 bodov, 6. Ihrište – 9 bodov, 7. Lednické Rovne – 8 
bodov, 8. Brunov B – 7 bodov, 9. Dohňany – 6 bodov, 
10. Valašské Příkazy – 5 bodov, 11. Tŕstie – 4 body, 12. 
Lehota pod Vtáčnikom – 3 body, 13. – 17. Podlužany, 
Nedašova Lhota, Ďurďové, Ruskovce, Lidečko – všet-
ci po 2 body, 18. – 20 – Stupné, Svinná, Zbora – všetci 
po 1 bode. 

Ženy: 1. Nedašovas Lhota – 15 bodov, 2. Kocurany 
– 13 bodov, 3. Nosice-žabky – 11 bodov, 4. Dulov – 9 
bodov, 5. Ihrište – 8 bodov, 6. Svinná – 7 bodov, 7. 
Dežerice – 6 bodov, 8. Dohňany – 5 bodov, 9. Kvašov 
– 4 body, 10. Horná Poruba – 3 body, 11. Lehota pod 
Vtáčnikom – 2 body, 12. Ladce – 1 bod.

Slovensko-moravská hasičská liga pokračuje dru-
hým kolom v nedešu 10. júna v Ruskovciach.       

          (pok)   

FUTBAL - 5. liga muži

Horovčania sa priblížili k postupu, Streženice sa vrátia do oblasti

Dobrovoľní hasiči z Podhoria ovládli v sobotu úvodné 
kolo Slovensko-moravskej hasičskej ligy v Krásne. Cestu 
k obhajobe celkového prvenstva začali tým správnym 
spôsobom...                    FOTO: Milan Podmaník 

Dievčatá z Ihrišťa skončili v prvom podujatí SMHL v Krásne na piatom mieste:                 FOTO: Archív SMHL

Horovce – Opatová 9:1 (4:1)
Horovčania po hladkom víťazstve v minulom kole v 

Bošanoch začali zostra a o svojom víťazstve rozhodli 
prakticky už v prvej polhodine. Už v šiestej minúte 
ich poslal do vedenia Patrik Štrbák a o dvadsať mi- 
nút neskôr zvyšoval na 2:0 Kristián Škrapko. Keď v 30. 
minúte pridal Balocký tretí domáci gól bolo jasné, 
že otázkou bude len výška skóre. O štyri minúty ne-
skôr zvýšil Pejčič na 4:0 a až v závere polčasu dovolili 
Horovčania hosťom skorigovať, Šlesár znížil na 4:1. V 
druhom polčase pokračovala domáca exhibícia, gó-
lovo ju okorenili tromi gólmi Kristián Škrapko (v 63., 
66. a 81. minúte). Ďalšie dva góly pridali Buček, po 
jednom Kočka a Patrik Štrbák, a tak horovecká loď 
mieri do postupového prístavu po hladkom víťazstve 
9:1. A keďže v šlágri kola sa v stretnutí tretej Kanian-
ky s druhými Veľkými Uhercami zrodila remíza, stačí 
Horovčanom k postupu z posledných dvoch zápasov 
jediný bod... 

Zostava Horoviec: Rajník – Balocký, Buček, Kočka 
(Vukomanovič), Brix, Pejčič, Kormendy, M. Štrbák, 
Škrapko (Žilka), Kostič, P. Štrbák (Smiljkovič)

Streženice – Uhrovec 2:2 (0:0)
Streženičania obrali o dva body jedného z ašpiran-

tov na postup, okruh prenasledovateľov Horoviec sa 
tak prakticky scvrkol len na Kanianku a Veľké Uherce. 
Škoda len, že ani bod s kvalitným súperom nebude 
stačiť Streženičanom na záchranu. Po opatrnom pr-
vom polčase, v ktorom ani jedno mužstvo divákom 
mnoho futbalovej krásy neponúklo, začali druhý 
polčas lepšie hostia a už po piatich minútach šli do 
vedenia gólom Vavru – 0:1. Keď o dve minúty neskôr 
zvýšil Bežo na 0:2, nedal by nikto za Streženice ani 
deravý groš. Domáci však nespanikárili, zvýšili obrát-
ky a v 67. minúte Erik Medňanský znížil na 1:2. Snaha 
o vyrovnanie bola korunovaná úspechom štyri mi- 
núty pred záverečným hvizdom, kedy Loduha „ukra-
dol“ vyrovnávajúcim gólom hosťom dva body – 2:2. 
Domácou prehrou si nepríjemne zavarili Ladce, takže 
hrozí, že vyprevadia Streženice do oblastnej ligy...

Zostava Streženíc: Janták – M. Šesták, Adamička 
(Krajčí), Bernhauser, Filiač, Vavrík (Struhárňanský), D. 
Štrbák (Rypák), Fedor, Loduha, Hrišo, E. Medňanský     

Ostatné výsledky 28. kola: Ladce – Trenčianska 

Turná 0:1, Cígeľ – Zemianske Kostoľany 2:1, Plevník 
– Podolie 4:2, Brvnište – Bošany 4:0, Stará Turá – Cho-
cholná-Velčice 1:1, Kanianka – Veľké Uherce 1:1
1. Horovce 28 20 4 4 74:27 64
2. V. Uherce 28 18 5 5 68:32 59
3. Kanianka 28 17 7 4 62:25 58
4. Uhrovec 28 17 5 6 60:39 56
5. Cígeľ 28 16 2 10 57:50 50
6. Brvnište 28 12 8 8 54:45 44
7. Chocholná 28 12 3 13 51:51 39
8. Podolie 28 12 3 13 45:48 36
9. Tr. Turná 28 10 3 15 37:56 33
10. Bošany 28 10 2 16 37:46 32
11. Plevník 28 8 8 12 51:68 32
12. Opatová 28 8 5 15 44:60 29
13. Z. Kostoľany 28 8 5 15 36:64 29
14. Ladce 28 8 4 16 32:43 28
15. Stará Turá 28 7 6 15 37:56 27
16. Streženice 28 1 10 17 34:69 13
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Iné karate (III. kolo Pohára Slovenskej federácie)

a len smola v súťaži s dlhou zbraňou 
ho pripravila o medailu aj v tejto 
kategórii. Rovnako na prvom mies-
te skončili Tomáš Čvirik, Filip Má-
ček a Nina Jandušíková v kategórii 
kata družstiev 14-ročných. Striebro 
ešte získali Tomáš Čvirik v kategórii 
chlapci do 14 rokov a Gabika Šeligo-
vá v slabšie obsadenom kumite 6 – 
8-ročných dievčat. Bronz získali Nina 
Jandušíková a Viktoria Rosinová v 
kumite vo svojich kategóriách, Jan-
ka Rosinová v kategórii kata ženy a 
už spomínané družstvo Rosinových 
v súťaži kata družstiev ženy. Ale, 
odhliadnuc od slabšieho obsadenia 
niektorých kategórii, medaile nao-
zaj neboli to najdôležitejšie. Do Pú-
chova sa vrátilo špičková slovenská 
súťaž v karate a na súťaži sa ukázalo 
tradičné karate – do. 

Ing. František Komora, tréner

ho oprávnene ohodnotili najnižšou 
známkou, lebo v tejto súťaži sa cvi-
čia kata iných štýlov ako Goju ryu, 
čo v Púchove nerobíme, ale mnoho 
karatistov videlo, že nie výška kata 
je dôležitá, ale karate. A ešte názor-
nejšie to predviedol v súťaži kata 
muži Goju ryu Matúš Koleno. S naj-
nižším možným pásom, s najnižšou 
možnou kata zacvičil tak, že medzi 
čiernymi a hnedými pásmi skončil 
štvrtý za troma majstrami sveta a 
Slovenska a hodnotenie 8,0, ktoré 
dostal od dvoch rozhodcov potešilo 
srdcia všetkých priaznivcov starého 
dobrého karate.
 Pre Púchovčanov tentoraz medaile 
neboli tým najdôležitejším, napriek 
tomu Michal Kunst vyhral súťaž ko-
budo s krátkou zbraňou, v kata mu-
žov bol druhý za výborným mnoho-
násobným majstrom sveta Kočišom 

Chlapci ZŠ J. A. Komenského sa stali vicemajstrami SR vo florbale

hra 1:2 chlapcom zaručovala krásne, 
no pre nich v tom momente smutné 
druhé miesto.

Za výborné výsledky, reprezentáciu 
a výkony na hranici možností patrí 
vďaka týmto chlapcom:
Brankári: Maximilián Virga, Matej 
Fongus
Útočníci: Samuela Krajč, Matej 
Kašlík, Dominik Hajas, Pavol Haluš-
ka, Maximilián Moravanský, Patrik  
Andrisík, Marek Putala
Obrana: Ján Urban, Jakub Pobežal, 
Patrik Šmigura, Július Bubela.

-r-

V pondelok na chlapcov čakali zá-
pasy v skupinách. V prvom zápase 
podľahli súperom zo Zvolena 0:3. 
Potom už v skupine nasledovalo len 
výherné ťaženie. Porazili florbalistov 
z Nitry (4:2) a Bernolákova (6:1).
Do semifinále postupovali Pú-
chovčania z druhého miesta, kde si 
zmerali sily s družstvom zo Spišskej 
Novej Vsi. Semifinálovú účasť zvládli 
bravúrne a výhrou 3:2 sa posunuli 
do finále, kde na nich čakali chlapci 
z Martina. Záverečný, finálový zápas 
bol veľmi vyrovnaný, náročný a krás-
ny zápas, žiaľ, pre školákov z Komen-
ského nie so šťastným koncom. Pre-

súťaži kata družstiev žien, kde na-
stúpila 35-ročná Janka Rosinová 
spolu so svojimi dcérami Viktorkou 
a Terezkou. Výsledok medzi špičko-
vými družstvami žien nebol až tak 
podstatný, ako skôr ukážka rodiny, 
ktorá si vybrala karate do. Lebo aj 
otec Andrej trénuje karate.
   Druhá ukážka bola v súťaži kata 
muži Rengokai – ostatné štýly, kde 
Michal Kunst zacvičil najnižšiu exis-
tujúcu kata takým spôsobom, že mu 
tlieskali aj jeho súperi. Rozhodcovia 

Majster Kurašita 10. dan Goju ryu, 
keď sme sa ho pýtali, prečo by sme 
mali cvičiť karate, povedal: „Preto 
aby sme boli mravne lepšími ľuďmi, 
aby sme dlho, pokojne a zdravo žili 
a aby sme sa my, ani naše rodiny ne-
museli báť násilníkov.“ Pod tlakom 
médií, komercie a prehnanej ambi-
cióznosti niektorých športovcov sa 
toto často začína zo športu, aj mno-
hých bojových umení, vytrácať.
Prvý príklad iného prístupu moh-
li pretekári, kouči a diváci vidieť v 

Po dlhom čase mohol 3. júna 2017 primátor Púchova 
Mgr. Rastislav Henek opäť otvoriť v športovej hale MŠK 
Púchov III. kolo Pohára Slovenskej federácie karate a 
bojových umení. Organizátori z CVČ a Rady rodičov ZŠ 
Gorazdova Púchov využili možnosť organizovať Pohár 
SFKBU nielen tým, že umožnil štart množstvu domácich 
začiatočníkov, ale aj na to, aby prezentoval tradičnejší 
prístup ku karate, karate ako cesty životom – karate do.

Postupom cez okresné, regionálne a krajské kolo sa Pú-
chovčania prepracovali až na majstrovstvá Slovenskej re-
publiky, ktoré sa konali v dňoch 29. a 30. mája v Trenčíne.
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Gumkáči sa na majstrovstvách v sudoku a logických úlohách nestratili

SR riešením logických úloh. V hlavnej 
kategórii sa znovu najlepšie umiestnil 
Štefan Gašpár, keď obsadil výborné  
4. miesto, ktoré mu zabezpe- čilo 
nomináciu do „A“ družstva na MS. 
Z ďaľších púchovských účastníkov 
MSR možno spomenúť Petra Gašpá-
ra, ktorý obsadil pekné 16. miesto. V 
kategórií do 18 rokov obsadila Natália 
Chanová 2. miesto, v hlavnej kategórií  
obsadila 12. a získala nomináciu do 
„B“ družstva na majstrovstvá sveta.
   Majstrovstvá sveta v sudoku a lo-
gických úlohách (WSC a WPC 2017) 
sa uskutočnia 16. - 22. októbra 2017 
v Bangalore (India) a všetci budeme 
obidvom našim reprezentantom  
držať palce.                                Jozef Chano

V sobotnajšom riešení sudoku jednot-
livcov podal vynikajúci výkon Štefan 
Gašpár, ktorý v hlavnej kategórií získal 
bronzovú medailu. Zahanbiť sa nedali 
ani mladšie účastníčky z púchovských 
základných škôl. V kategórií do 18 ro-
kov získala 1. miesto Natália Chano-
vá  (15 r.) zo ZŠ Slovanská a 2. miesto 
Bianka Húževková (13 r.) zo ZŠ Mlá-
dežnícka, ktorú predseda SZHaK p. 
Farkaš vzhľadom na jej vek označil za 
veľký prísľub do ďalších rokov. V hlav-
nej kategórií obsadili Natália 7. miesto 
a Bianka 11. miesto. Štefan a Natália si 
svojimi celoročnými výkonmi vybo-
jovali nomináciu do „A“ družstva na 
majstrovstvá sveta. 
V nedeľu pokračovali majstrovstvá 

V Martine sa cez víkend 20. - 21. mája 2017 uskutočnili majstrovstvá Slovenska v sudoku a logických úlohách.  
V silnej konkurencií sa nestratili ani zástupcovia púchovského krúžku „Gumkáči“.

Medailisti z MSR v sudoku do 18 r., 
zľava Bianka Húževková,  
Natália Chanová, 
Zuzana Branišová.

Medailisti z MSR v sudoku, zľava 
Matúš Demiger (2.), Zuzana Hrom-
cová (1.), Štefan Gašpár (3.).

Dohňany počas víkendu privítali prvý ročník Škoda Trophy maratón
hrad. Svoje umenie predviedol v 
areáli CK EPIC Dohňany aj Ján Ko-
čiš, ktorý svojimi skákacími kúskami 
zaujal mnohých návštevníkov cyk-
lomaratónu. Celým dňom aj záve-
rečným vyhodnotením sprevádzal 
moderátor Tomaggio. Po ňom sa k 
slovu dostala tombola, v ktorej sa 55 
cien, ktoré venovali sponzori, ušlo 
iba niektorým z viac ako 600 regis-
trovaných účastníkov. Večer bol pre 
nich pripravený aj hudobný festival, 
v rámci ktorého vystúpil Tomáš Bez-
deda, skupiny Desmod, Lavagance, 
AYA a Starmania.  
   Za Úrad TSK sa okrem predsedu 
TSK cyklomaratónu zúčastnil aj 
podpredseda TSK Richard Takáč či 
napr.  cyklokoordinátor TSK Radko 
Hladký.
   Škoda Dohňany – Púchov Trophy 
maratón bola jednou z etáp Škoda 
Bike Open Tour 2017. Podujatie bolo 
finančne podporené z dotačného 
systému TSK.

Text, foto: www.tsks.k

V sobotu 3. júna 2017 sa v Dohňa-
noch konal prvý ročník Škoda Tro-
phy maratónu. Účastníci cykloma-
ratónu si mohli vybrať z troch tratí. 
Prvá odštartovala o 10. hodine, bola 
to 55-km trať. Druhou bola M-trať, 
ktorá merala 40 km. Jedným z tých, 
ktorí sa rozhodli pre túto trať, bol aj 
trenčiansky župan Jaroslav Baška, 
pod ktorého záštitou sa podujatie 
konalo. „Chcem poďakovať chala-
nom, ktorí trať tvorili, pretože sú 
tu naozaj zaujímavé technické pa-
sáže. Som rád, že v horúčave bola 
väčšia časť trate skrytá pred sln-
kom a bola v lese,“ uviedol na mar-
go jednej z tratí. Poslednou bola 16-
km trať. Spolu si cyklisti zmerali sily 
v 19 kategóriách. Súbežne s prvým 
ročníkom Škoda Trophy maratónu 
sa v Dohňanoch konala aj Detská 
považská cykloliga.
   V areáli CK EPIC Dohňany bolo pre 
návštevníkov pripravených množ-
stvo atrakcií. Deti si mohli vyskúšať 
adrenalínovú trať s prekážkami, 
detské dopravné ihrisko či skákací 

HORNOKOČKOVSKÝ KOTLÍK SA BLÍŽI
5. ročník súťaže vo varení gulášu
KEDY? sobota 17. júna 2017
KDE? Areál pri Váhu v Horných Kočkovciach (kde býva každoročne vatra)

PROGRAM:
11.00 - 12.00  Prezentácia účastníkov, výber a príprava roštu
12.00 - 17.00  Varenie gulášu, voľná zábava + doplnkové súťaže aj pre divákov 
17.00 - 18.30  Hodnotenie porotou, vyhlásenie výsledkov s odovzdaním cien

Organizuje: Obč. výbor č. 7 Horné Kočkovce s partnerom „Hostinec u Rybára“. Ak máš záujem o účasť v súťaži, 
môžeš prihlásiť svoje družstvo aj vopred - Hostinec u Rybára alebo na tel: 0907 707 103.
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TIPOS III. LIGA MUŽI

Prebudenie v druhom polčase prinieslo hladké víťazstvo
1. Komárno 33 22 8 3 73:27 74
2. L. Rovne 33 19 8 6 63:32 65
3. MŠK Púchov 33 17 10 6 55:26 61
4. Zl. Moravce B 33 15 8 10 50:38 53
5. Dubnica 33 15 7 11 47:39 52
6. Beluša 33 15 7 11 43:45 52
7. D. Streda B 34 14 9 11 51:36 51
8. Galanta 33 14 7 12 53:43 49
9. V. Ludince 33 13 8 12 45:47 47
10. Nemšová 33 13 6 14 49:49 45
11. Gabčíkovo 33 12 8 13 38:42 44
12. FC Horses 34 13 4 17 46:62 43
13. Topoľčany 33 13 3 17 40:47 42
14. Šaľa 34 11 8 15 35:40 41
15. N. Zámky 33 10 7 16 47:47 37
16. Šurany 33 10 6 17 52:67 36
17. Horná Nitra 33 10 6 17 41:60 36
18. V. Meder 33 8 5 20 35:73 29
19. FC Neded 33 6 5 22 35:78 23

MŠK Púchov – N. Zámky 3:0 (0:0)
Na obe mužstvá akoby od úvodného hvizdu vplý-

vala horúčava, divákom mnoho futbalovej krásy ne-
ponúkli. Charakteristickým znakom medzišestnást-
kového futbalu bolo množstvo nepresných prihrávok 
na oboch stranách. Trochu vzruchu priniesla až po 
polhodine šanca domácich futbalistov, v pokutovom 
území však ich snahu prekazil obetavý zákrok hosťu-
júceho obrancu. Do vedenia mohli ísť v 35. minúte 
Nové Zámky, keď akciu po krídle potiahol Tawanda, 
jeho ideálnu prihrávku do stopercentnej šance však 
nezužitkoval Kráľ, ktorý loptu z dvoch metrov napálil 
len do brvna. V samotnom závere prvého polčasu sa 
do šance dostali aj domáci futbalisti. S nedôraznou 

hlavičkou Gajdošíka si však hosťujúci brankár bez 
problémov poradil. Zaujímavé veci sa začali diať až 
po obrátke. Už po desiatich sekundách dlhý pas pred 
šestnástkou posunul hlavou Svorada na Gadošíka, 
ktorý zoči-voči brankárovi hostí nezaváhal – 1:0. Po 
góle prevzali iniciatívu hostia, ale obrana MŠK diri-
govaná spoľahlivým kapitánom Riškom, súperovi 
mnoho nedovolila. Naopak, Púchovčania podnikli 
rýchle protiútoky a po jednom z nich unikol po kríd-
le Buček, spätnou prihrávkou našiel na hranici po-
kutového územia Svoradu a ten prízemnou strelou 
prekvapil brankára Nových Zámkov – 2:0. V druhom 
polčase sa hostia napriek územnej prevahe do vylo-
ženej šance nedostali, za zmienku stojí len Gyulásov 

Najvýraznejšou postavou treťoligového duelu s Novými Zámkami 
bol Marek Svorada (s loptou). Asistoval pri prvom góle Gajdošíka a 
potom sám dva pridal.                        FOTO: Milan Podmaník

prízemný center, na ktorý však dobiehajúci Švajda 
nedočiahol. Desať minút pred koncom stretnutia 
fauloval hosťujúci obranca pred pokutovým územím 
Bučeka a z následného priameho kopu najlepší hráč 
domácich Svorada pečatil na konečných 3:0. Hostia 
sa ešte pokúšali kozmeticky upraviť výsledok, no 

pozorného Strelčíka v domácej bránke už 
neprekonali. 

Góly: 67. a 78. Svorada, 46. Marek Gajdo-
šík.

Rozhodoval Bezák, ŽK: Zavadzan – Pet-
ráš, Horáček, 150 divákov.

Zostava MŠ Púchov: Strelčík – Riška, Ko-
piš (75. Valašík), Gamboš, Zavadzan, Mynář 
(51. Luhový), Sibanda, Buček, Svorada (83. 
Kingsley), Ma-
rek Gajdošík, J. 
Pilát. Tréner E. 
Pagáč.

Zostava No-
vých Zámkov: 
Juhás – Ešek, 
Petráš, Baksics, 
Horáček, Kor-
man, Lovska, 
Tawanda (82. M. 
Letko), Kráľ (57. 
Gulyás), Švajda 
(70. Orémusz), 

Matič. Tréner P. Lérant. 
Ostatné výsledky 32. 

kola: Gabčíkovo – Galanta 
2:4, Komárno – Šaľa 3:1, 
Nemšová – Dubnica nad 
Váhom 1:2, Lednické Rov-
ne – Prievidza/Handlová 
4:1 (1:0), Detko, Lipták, 
Prekop, Ďurovec, Beluša 
– Veľký Meder 3:1 (1:0), 
Gorelka, Mišutka, Pilát, To-
poľčany – Zlaté Moravce/
Vráble B 1:2, Veľké Ludince 
– FC Horses 1:2, Dunajská 

Márne sa brankár Nových Zámkov Juhás naťahoval za loptou. Presná strela z priameho kopu z kopačky Mareka 
Svoradu „zakotvila“ v dolnom rohu bránky.           FOTO: Milan Podmaník

Kapitán Púchovčanov Michal Riška bol oporou zadných radov futbalistov MŠK aj v 
sobotnom stretnutí. Aj v tomto prípade zastavuje útočnú aktivitu Nových Zámkov. 

                FOTO: Milan Podmaník  

Streda B – Šurany 1:2, Neded mal voľno
Program predohrávaného 38. kola – streda 7. 6. 

o 17.00
MŠK Púchov – ŠK 1923 Gabčíkovo, Šurany – Veľký 

Meder, Dunajská Streda B – Galanta, Šaľa – Nové 
Zámky, Komárno – Zlaté Moravce/Vráble B, Veľké Lu-
dince – Nemšová, Beluša – Lednické Rovne, Neded 
– Prievidza/Handlová, Topoľčany – Dubnica, FC Hor-
ses má voľno

Program 33. kola – 10. – 11. 6. o 17.00
FC Slovan Galanta – MŠK Púchov (sobota 10. 6. o 

17.00), V. Meder – V. Ludince, FC Horses – Topoľčany, 
Horná Nitra – Gabčíkovo, N. Zámky – Beluša, Dubnica 
– L. Rovne, Nemšová – Komárno, Šurany – Šaľa, Zlaté 
Moravce B  – Neded, Dunajská Streda má voľno
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6. liga muži

Lysá pod Makytou sa postarala o senzáciu v Tuchyni

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 11. JÚNA 2017
6. liga muži – 25. kolo o 17.00
Dulov – Bolešov (O. Komorník, Kapila, Kováčik), 

Považská Bystrica – Košeca (o 10.00 – Brna, Folučka, 
Zvak), Košecké Podhradie – Podmanín (Folučka, Skle-
nár, D. Komorník), Papradno – Tuchyňa (Škrovánek, 
Vavrík), Lysá pod Makytou – Dolné Kočkovce (D. Jan-
ček, Zigo), Jasenica – Udiča (Juríček, Meluch, Mihá-
lik), Horná Poruba má voľno

7. liga muži – 25. kolo o 17.00 
Dolná Mariková – Lazy pod Makytou (Koleno, Gal-

bavý), Pružina – Kolačín (Zvak, Rojko), Sverepec – 
Pruské (v sobotu o 13.00 – Brundza, Mihálik), Praznov 

– Podvažie (Mako, Hriadel), Dohňany – Šebešťanová 
(Lamžo, Kováč), Visolaje – Kvašov (R, Pastorek, Cabaj), 
Dolná Breznica má voľno

8. liga muži – 21. kolo o 17.00
Vrchteplá – Kameničany (Brundza), Prejta – Miku-

šovce (Orálek), Červený Kameň – Hradčan Lednica 
(Migát), Dynamo Orlové – Bolešov B (Tomášek), Tŕs-
tie – Bodiná (Brna), Horovce B – Fan Club Púchov (v 
sobotu – Zigo)

6. liga dorast – 17. kolo o 14.15
Udiča – Mikušovce (v sobotu o 17.00 – Proč, Brund-

za), Sverepec – Tuchyňa (D. Komorník, Mihálik), Jase-

nica – Dolné Kočkovce (Meluch, Juríček), Lysá pod 
Makytou – Dohňany (Zigo, D. Janček), Plevník-Drie-
nové má voľno

4. liga mladší žiaci – 19. kolo o 10.30
Ilava – Kolačín (Cabaj), Fan Club Púchov – MFK 

Dubnica (v Lúkach o 15.00 – Lamžo), Dolné Kočkovce 
majú voľno

Prípravky – o 16. – 23. miesto, 7., 14. kolo, sobo-
ta o 10.00 a 11.00

Ladce – Kvašov (Vavrík), Praznov – Prečín (Koleno), 
Horovce A – Podmanín (Kapila), Horná Poruba – Du-
lov (Kováčik)

Tuchyňa – Lysá 2:4 (1:2)
O prekvapenie kola sa postarali v sobotnej pre-

dohrávke šiestej ligy futbalisti poslednej Lysej pod 
Makytou. Z trávnika mužstva z horných poschodí 
tabuľky si Lysania priviezli po oduševnenom výkone 
všetky tri body. Stretnutie pritom nezačalo pre hostí 
šťastne. Už po piatich minútach prešiel hosťujúcou 
obranou ako nôž maslom Poliak a poslal domácich 
do vedenia – 1:0. V 15. minúte vyrazil tvrdú Filovu 
strelu na roh hosťujúci brankár Fojtek a potom sa 
dostali k slovu Lysania. V 18. minúte vyrovnal pres-
nou hlavičkou Panáček – 1:1. Hostia pozorne bránili a 
podnikali rýchle protiútoky, ktoré boli základnom ich 
úspechu. V 37. minúte šli do vedenia gólom Vetešku 
po rohovom kope – 1:2. Po obrátke v 54. minúte zvý-
šil Veteška po individuálne akcii na 1:3. Domáci mali 
potom drvivý tlak, no Lysania ich vyškolili z efektivity. 
Pol hodinu pred koncom opäť unikol Veteška a zvýšil 
už na 1:4. Domáci až minútu pred koncom dokázali 
aspoň kozmeticky upraviť výsledok a Bartoš hlavou 
stanovil na konečných 2:4.  

D. Kočkovce – Jasenica 4:1 (3:0) 
Popoludňajšia búrka, ktorá sa prehnala Považím 

poznačila hraciu plochu aj v Dolných Kočkovciach. 
Na zmáčanom teréne sa snažil hostí prekvapiť hneď 
v úvodnej minúte Šedík, jeho projektil však tesne mi-
nul bránku. Na druhej strane o pár minút neskôr spá-
lil tutovku hosťujúci Pavlík. Po štvrť hodine sa však už 
tešili domáci, keď Mišík peknou strelou k žrdi otvoril 
skóre – 1:0. O desať minút neskôr neprekvapila do-
máceho brankára Valacha Pavlíkova strela. V 35. min-
úte fauloval hosťujúci obranca v pokutovom území 
Kvoceru a Mišík sa z pokutového kopu nemýlil – 2:0. 
V záverečnej minúte prvého polčasu prišla najkrajší 
moment stretnutia. Projektil z Kučíkovej kopačky z 25 
metrov skončil po tretíkrát v bránke Jasenice – 3:0. 
V úvode druhého polčasu najskôr Pavlík z priameho 
kopu vyskúšal Valacha, ale gól padol opäť na druhej 
strane. V 53. minúte vypichol loptu hosťujúcim stre-
dopoliarom a po jeho prihrávke sa Kučík po samo-
statnom úniku pohral s brankárom Jasenice – 4:0. O 
tri minúty sa za sympatickú snahu o skórovanie do-
čkali aj Jaseničania a Adamík krížnou strelou znížil na 
konečných 4:1. V závere mali ešte šance obe mužstvá, 
ale stav sa už nemenil.   

H. Poruba - Pov. Bystrica 3:1 (0:1) 
Na ťažkom teréne začali na prekvapenie lepšie Po-

važskobystričania, domáci sa zamerali na pozorné 
bránenie a pokúšali sa o rýchle protiútoky. V desia-
tej minúte mohol otvoriť skóre domáci Hetflajš, ale
jeho strela o niekoľko centimetrov minula bránku. Na 

druhej strane vyskúšal do-
máceho gólmana peknou 
strelou Bielik. V 18. minúte 
sa aktívnejší hostia ujali 
vedenia gólom Zubeka 
– 0:1. Z domácich po góle 
opadol až prílišný rešpekt 
a ešte v prvom polčase 
niekoľkokrát nebezpečne 
ohrozili hosťujúcu bránku. 
Pagáčovu strelu hosťujúci 
brankár vyrazil a dve šan-
ce Hofierku skončili mimo
bránky. V druhom polčase 
nastúpili domáci ako vy-
menení a líder sa nesta-
čil čudovať. V 55. minúte 
strelil vyrovnávajúci gól 
Hetflajš a v 67. minúte po
faule na Jánoška preme-
nil pokutový kop Majerík 
– 2:1. Dvadsať minút pred 
koncom dokonal skazu vedúceho mužstva súťaže 
Jánoško, ktorý z hranice pokutového územia zabez-
pečil domácim zaslúžené víťazstvo – 3:1. 

Košeca - K. Podhradie 3:2 (2:1) 
V derby videli diváci zaujímavý futbal okorenený 

piatimi gólmi. Už v tretej minúte sa dostal do dob-
rej pozície hosťujúci Kozík, hlavou však mieril iba do 
brankára. Ďalšie dve šance mal ešte v úvodnej desať-
minútovke T. Kašša, jeho prvú strelu vyrazil brankár 
Floriš, druhá nemala presný smer. V 11. minúte sa 
však už domáci dočkali, keď J. Barkáč upratal odra-
zenú strelu do hosťujúcej siete – 1:0. O štvrť hodinu 
neskôr unikol Kozík, jeho prihrávka našla Marušinca, 
ktorý naservíroval loptu P. Staňovi a ten sa už pred 
domácim brankárom nemýlil – 1:1. Tri minúty pred 
koncom hostia stratili ľahkú loptu, to využil Štepa-
novič a po jeho presnej prihrávke poslal domácich 
do vedenia Mihalik – 2:1. Snaha hostí o vyrovnanie v 
druhom polčase priniesla ovocie v 60. minúte, kedy 
po rýchlom protiútoku namieril P. Staňo pod brvno 
– 2:2. Hostia mali v týchto fázach viac z hry, snažili sa 
strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no necelých desať 
minút pred koncom Pružinec na dvakrát prekonal 
hosťujúceho brankára – 3:2

 Bolešov – Udiča 1:0 (1:0) 
Vedenia sa mohli ujať hostia, no Drblíkova strela 

z priameho kopu v desiatej minúte len o niekoľko 
centimetrov minula bránku. Potom prevzali inicia-
tívu domáci futbalisti, šance Prnu a D. Bartáka však 
zostali nevyužité. Až v 30. minúte sa domáci dočkali, 
keď D. Barták prekonal hosťujúceho brankára – 1:0. 
Päť minút pred koncom prvého polčasu neprekva-

pil brankára ďalekonosnou strelou Janiš. Po obrátke 
v 57. minúte mohol zveľadiť domáce vedenie opäť 
Barták, no s jeho strelou si brankár Udiče poradil. 
Ďalšie šance na skórovanie nevyužili hosťujúci Drblík 
a Cesnárik, a keďže neuspel ani domáci Barták, skóre 
sa už nemenilo.       

Podmanín – Papradno 2:1 (1:1) 
V okresnom derby sa hral rýchly a tvrdý futbal. V 

úvode mali šance Pauk i P. Kostelanský starší, v 26. 
minúte hlavičkoval nad bránku hosťujúci J. Galko. Na 
druhej strane opečiatkoval Majtán brvno, no po pol 
hodine sa P. Gardian už nemýlil – 1:0. Hostia ešte do 
prestávky vyrovnali gólom Černošíka - 1:1. Domáci v 
druhom polčase vsadili všetko na útok, no vyrovnali 
až sedem minút pred koncom, keď P.  Gardian na dva-
krát premenil pokutový kop – 2:1.  
1. P. Bystrica 22 17 3 2 86:25 54
2. Podmanín 22 14 3 5 67:33 45
3. Košeca 23 13 5 5 65:38 44
4. H. Poruba 23 12 3 8 64:37 39
5. D. Kočkovce 22 10 6 6 53:48 36
6. K. Podhradie 22 10 5 7 42:38 35
7. Tuchyňa 22 9 5 8 63:50 32
8. Bolešov 22 7 6 9 33:40 27
9. Papradno 22 7 4 11 31:53 25
10. Udiča 22 6 3 13 37:50 21
11. Jasenica 22 5 4 13 35:64 19
12. Dulov 22 4 3 15 17:78 15
13. Lysá 22 3 4 15 29:68 13

Futbalisti Lysej (v čiernych dresoch) sa postarali o najväčšiu senzáciu kola, keď do-
kázali zvíťaziť v Tuchyni.                Ilustračné foto: Milan Podmaník 

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

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19 I. liga starší žiaci - U14

4. liga mladší žiaci

Prípravky (1. - 15.)

Prípravky (16. - 23.)

30. kolo: Loko. Trnava – MŠK Púchov 3:2 (1:1), No-
votný, Marman, Z. Moravce – Topoľčany 0:2, Myjava 
– Komárno 9:1, Gabčíkovo – Skalica 0:4, Petržalka – N. 
Zámky 4:0, Malacky – Dubnica 5:1, H. Nitra – Inter 1:4, 
Levice – P. Bystrica 2:2, K. Ves – SDM Domino 4:1
1. Skalica 32 25 2 5 132:30 77
2. Myjava 32 22 5 5 120:34 71
3. Inter 32 17 7 8 88:45 58
4. P. Bystrica 32 16 9 7 82:49 57
5. Karlova Ves 32 17 4 11 58:50 55
6. Loko. Trnava 32 15 7 10 78:65 52
7. Petržalka 32 15 4 13 56:65 49
8. MŠK Púchov 32 14 5 13 84:57 47
9. Topoľčany 32 15 1 16 53:63 46
10. Gabčíkovo 32 13 6 13 68:57 45
11. Dubnica 32 12 7 13 64:57 43
12. Malacky 31 10 9 12 50:66 39
13. Zl. Moravce 32 11 6 15 47:69 39
14. Horná Nitra 31 10 5 16 69:78 35
15. Komárno 32 9 4 19 69:107 31
16. N. Zámky 32 10 0 22 32:122 30
17. Domino 32 7 6 19 44:70 27
18. Levice 32 4 3 25 28:138 15

 30. kolo: Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 1:0 
(0:0), Zlaté Moravce – Topoľčany 2:0, Myjava – Ko-
márno 4:1, Gabčíkovo – Skalica 2:2, Malacky – Dubni-
ca 2:8, Petržalka – Nové Zámky 2:3, Prievidza/Handlo-
vá – Inter Bratislava 3:3, Levice – P. Bystrica 0:4
1. Myjava 32 27 3 2 117:24 84
2. Inter 32 24 4 4 119:38 76
3. Petržalka 32 23 3 6 84:51 72
4. Loko. Trnava 32 20 7 5 59:23 67
5. Gabčíkovo 32 20 4 8 86:37 64
6. Topoľčany 32 16 6 10 79:47 54
7. Zl. Moravce 32 17 3 12 54:53 54
8. SDM Domino 31 16 4 11 70:44 52
9. Dubnica 32 15 1 16 76:53 46
10. Horná Nitra 31 13 4 14 66:80 43
11. Karlova Ves 31 11 7 13 70:70 40
12. Komárno 32 10 6 16 53:72 36
13. Malacky 31 7 8 16 41:78 29
14. Skalica 32 6 10 16 42:55 28
15. P. Bystrica 32 8 2 22 41:73 26
16. MŠK Púchov 32 5 4 23 39:90 19
17. Nové Zámky 32 5 4 23 32:109 19
18. Levice 32 2 2 28 19:150 8

25. kolo: MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:6 (0:4), 
Králik, Prievidza/Handlová – Petržalka 0:0, Zl. Morav-
ce/Vráble – Trnava 0:2, Levice – Trenčín 0:7, Myjava 
– Senica 0:3, Inter Bratislava – Nitra 0:3, Karlova Ves 
Bratislava – Dunajská Streda 0:1
1. Nitra 25 20 2 3 73:14 62
2. Slovan 25 19 3 3 94:15 60
3. Senica 25 20 0 5 66:16 60
4. Trenčín 25 19 2 4 76:23 59
5. D. Streda 25 14 2 9 52:33 44
6. Trnava 25 12 1 12 40:37 37
7. Karlova Ves 25 9 4 12 27:32 31
8. Levice 25 7 6 12 27:48 27
9. Inter 25 7 4 14 16:27 25
10. Petržalka 25 6 7 12 17:41 25
11. MŠK Púchov 25 5 6 14 27:52 21
12. Zl. Moravce 25 6 3 16 19:60 21
13. Myjava 25 5 3 17 28:66 18
14. Horná Nitra 25 3 3 19 14:112 12

25. kolo: MŠK Púchov – Slovan Bratislava 0:0, In-
ter Bratislava – Nitra 0:2, Myjava – Senica 0:5, Levice 
– Trenčín 1:7, Karlova Ves – D. Streda 0:4, Prievidza/
Handlová – Petržalka 0:1, Zl. Moravce – Trnava 0:9
1. Trnava 25 21 2 2 118:22 65
2. Nitra 25 21 1 3 99:20 64
3. Slovan 25 18 4 3 85:15 58
4. D. Streda 25 19 1 5 89:22 58
5. Trenčín 25 15 2 8 63:41 47
6. Senica 25 11 5 9 47:35 38
7. Zl. Moravce 25 12 2 11 34:57 38
8. Inter 25 12 1 12 44:46 37
9. Karlova Ves 25 8 4 13 26:51 28
10. Petržalka 25 5 3 17 20:60 18
11. Horná Nitra 25 3 6 16 26:87 15
12. MŠK Púchov 25 4 3 18 18:86 15
13. Myjava 25 3 5 17 13:60 14
14. Levice 25 3 1 21 19:99 10

18. kolo:D. Mariková – Udiča 0:8, Jasenica – Papradno 
0:4, Domaniža – Sverepec 3:4, Prečín -  Pružina 3:2 
1. Udiča 16 15 1 0 70:5 46
2. Papradno 16 13 0 3 68:17 39
3. Pružina 16 12 1 3 63:15 37
4. Sverepec 16 6 2 8 40:41 20
5. Jasenica 16 6 1 9 45:28 19
6. Domaniža 16 6 0 10 32:68 18
7. Prečín 16 5 1 10 25:66 16
8. D. Mariková 16 3 1 12 28:80 10
9. Plevník 16 2 1 13 30:81 7

18. kolo: D. Kočkovce – Ilava 5:1 (3:0), Lezzani 2, Ku-
cej 2, Hudec, Kolačín – Dubnica 3:8 (1:3)
1. Dubnica 15 15 0 0 163:12 45
2. D. Kočkovce 15 8 0 7 39:59 24
3. Kolačín 14 6 0 8 26:63 18
4. FC Púchov  14 4 0 10 22:59 12
5. Ilava 14 3 0 11 19:76 9

Sverepec: Sverepec - D. Mariková 1:3, Sverepec – Še-
bešťanová 0:6, D. Mariková – Šebešťanová 1:2
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. Šebešťanová 14 3 2 9 24:64 11
13. Hr. Lednica 14 2 4 8 15:38 10
14. D. Mariková 14 2 3 9 19:39 9
15. Sverepec 14 1 0 13 6:92 3

6. a 13. kolo: Prečín – Ladce 1:2 (1:1) a 3:5 (0:2), H. 
Poruba – Kvašov 1:0 (0:0) a 1:0 (0:0)
16. Dulov 10 8 1 1 47:17 25
17. Ladce 12 8 1 3 49:27 25
18. Horovce A  10 6 2 2 30:7 20
19. Praznov 10 5 1 4 32:39 16
20. Prečín 12 4 1 7 16:20 13
21. Podmanín 8 4 0 4 20:25 12
22. H. Poruba 10 3 2 5 15:25 11
23. Kvašov 12 0 0 12 2:51 0

18. kolo: Lazy – Dohňany 6:0, Ladce – Beluša 2:0, 
Lednica - Borčice 17:0, Ivaniš 4, Mário Matúš 3, Bátora 
3,  Herák 2, E. Majerko, T. Majerko, A. Hochla, Červený, 
Bielik, Košeca – Ilava 3:1 (2:0)   
1. Hr. Lednica 16 14 0 2 111:9 42
2. Ladce 16 12 1 3 91:19 37
3. Beluša 16 11 2 3 105:12 35
4. Ilava 16 9 1 6 94:37 28
5. Košeca 16 9 1 6 58:29 28
6. Lazy 16 6 4 6 55:34 22
7. Dohňany 16 4 1 11 41:61 13
8. H. Poruba 16 2 0 14 24:164 6
9. Borčice 16 0 0 16 4:218 0

6. liga dorast
16. kolo: Mikušovce – Dohňany 0:9, Čmelo 4, Černoš-
ko 2, Granzer 2, Gabko, D. Kočkovce – Lysá 4:0 (4:0), 
Lacko 2, Kováčik, Rybanský, Tuchyňa – Jasenica 2:2 
(1:1), Plevník – Sverepec 1:1 (0:1), Udiča mala voľno.
1. Udiča 14 14 0 0 68:6 42
2. D. Kočkovce 14 8 2 4 33:18 26
3. Plevník 15 8 1 6 53:38 25
4. Sverepec 14 7 2 5 41:31 23
5. Dohňany 14 7 2 5 35:26 23
6. Jasenica 14 6 1 7 29:37 19
7. Tuchyňa 15 4 1 10 32:47 13

8. Lysá 14 4 1 9 28:56 13
9. Mikušovce 14 1 0 13 6:66 3

8. liga muži

7. liga muži
Lazy – Kvašov 1:4 (Kmošena – Revák 3, Hoppan), Prus-
ké – Praznov 3:1, Kolačín – Sverepec 2:0, Šebešťanová 
– Visolaje 0:4 (Sviečka 2, Hrnčík, Kujaník), D. Breznica 
– Pružina 2:1 (Gabriš, Rác), Podvažie – Dohňany 2:2 
(Badura 2)
1. Kvašov 22 17 4 1 56:17 55
2. Visolaje 22 12 8 2 60:24 44
3. Kolačín 23 14 2 7 58:35 44
4. Pruské 22 11 5 6 60:34 38
5. Lazy 22 9 2 11 41:42 29
6. Podvažie 22 7 8 7 34:43 29
7. Šebešťanová 22 8 4 10 35:43 28
8. Pružina 22 8 3 11 38:40 27
9. D. Breznica 23 7 5 11 33:48 26
10. Dohňany 22 6 7 9 40:56 25
11. Sverepec 22 7 4 11 25:41 25
12. D. Mariková 22 7 3 12 35:51 24
13. Praznov 22 2 3 17 27:68 9

Bolešov B – Tŕstie 0:7, Lednica – Orlové 7:0, Bodiná 
– Horovce B 5:4, Kameničany – Fan Club Púchov 1:4, 
Vrchteplá – Prejta 3:3, Mikušovce – Č. Kameň 3:1
1. Mikušovce 20 17 1 2 70:16 52
2. FC Púchov 20 13 2 5 61:27 41
3. Tŕstie 20 12 4 4 53:36 40
4. Kameničany 20 10 3 7 54:48 33
5. Horovce B 20 9 3 8 48:42 30
6. Bodiná 20 9 3 8 41:44 30
7. Vrchteplá 20 7 5 8 41:41 26
8. Lednica 20 7 3 10 47:34 24
9. Prejta 20 7 3 10 57:55 24
10. Orlové 20 7 3 10 31:53 21
11. Bolešov B 20 3 2 15 24:96 11
12. Č. Kameň 20 2 2 16 24:59 8
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám les v Lysej p. Makytou, 24 884 m². Tel. 0907 
387 919.
• Predám slnečný pozemok, 630 m² s možnosťou 
prikúpenia 600 m² , k. ú. Púchov okolie. Cena doho-
dou. Tel: 0949 757 154.
• 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, dostupná 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
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Námestí Slo-
body v Púchove, kompletne zariadený, prerobený.  
Voľný ihneď, cena dohodou. Tel: 0908 499 554.
• Prenajmeme obchodný priestor na Moravskej ul.,  
volať  denne od 17. do 18. hod. Tel: 0918 828 362.
• 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.

AUTO-MOTO
• Predám Hyundai LC Accent, rok 2002, 486 000 km, 
cena 500 eur Tel:  0903 358 056.
• 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 satelitný tanier s konvektorom a dvoma 
držiakmi. Cena 20 eur. Tel: 0911 858 590. 
• P redám 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
• Gastronomická spoločnosť v Púchove, príjme do 
súčasnej a novej prevádzky pracovníkov na trvalý pra-
covný pomer do nepretržitej prevádzky:
- pokladník - pracovník bufetu, 
- pracovník na výdaj jedál, 
- kuchár - príprava jedál, 
- pomocná sila - 4 hodiny (10.00 - 14.00 hod.)  
Bližšie informácie poskytneme na tel. 042/4612646, 
0907 826 577, email: zr.1580@compass-group.sk 
• Prijmem upratovačku do Hypermarketu Tesco Pú-
chov,  ihneď. Tel: 0905 976 791. 
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: dojičky (dojičov) kráv a oviec, pastierov 
hovädzieho dobytka, vodičov nákladnej dopravy,  
strojníkov stavebných strojov, murárov - obkladačov. 
Kontakt: Mrníková 0903 458 890, email: pdmestecko@
pdmestecko.sk.
• Ponúkame prácu vo f. HANDLOPEX Slovakia, s. r. o., 
Púchov,  na pozíciu skladník. Práca na ranné a poobed-
né smeny, platové podmienky telefonicky, preukaz 
VZV výhodou, nie je podmienkou. Nástup ihneď. Tel.  
+421 911 773 369. E-mail: roman.dorociak@handlo-
pex.sk.
• 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.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

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

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

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

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

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

SPOMIENKA
S láskou v srdci stále spo-
míname na našu milo-
vanú manželku, mami- 
nu, babku a prababku 
Helenku LODUHOVÚ. 
1. júna 2017 uplynul 
rok, čo si ju Pán povolal 
do večnosti. Spomeňte 
si s nami na ňu v mod-
litbách. 

Manžel Rudolf a deti Janka, Tibor a Monika 
s rodinami.

SPOMIENKA
Do večnosti odišiel si 
spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Odišiel si od 
nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v na-
šich srdciach, v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali. 
Dňa 6. 6. si pripome- 
nieme 5. výročie úmrtia, 
keď Pán povolal do večnosti nášho drahého syn-
čeka a vnúčika Rudka SLABÉHO  zo Zubáka.
Ten deň bol plný smútku. Odišiel si tým, čo ťa 
radi mali, tým, ktorým Ti Tvoje pery ani posledné 
zbohom nedali.  Veľmi nám chýbaš!

S láskou v srdci na Teba spomínajú rodičia 
a smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky v 
srdciach zostávajú, tí, čo 
Ťa mali radi, stále spo-
mínajú.
31. 5. 2017 uplynuli 4 
roky od úmrtia našej 
mamy, manželky, bab-
ky, prababky Boženy 
JURAČKOVEJ, rodenej 
Bielikovej.

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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• 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.
• 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.

DARUJEM
• Darujem priemyselnú obnitkovačku prerobenú 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.

Útulok OZ Hafkáči  
Kontakt: 0911 290 983  

hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci 

Považské Podhradie 328

Občianske združenie Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR si Vám touto formou dovol‘uje ozná-
mit‘ organizovanie verejnej zbierky pod názvom 
DEŇ ĽUDÍ SO SVALOVOU DYSTROFIOU, ktorá sa 
uskutoční 09.06.2017 od 8:00 do 17:00 vo vašom 
meste.
   Členovia nášho občianskeho združenia a dobrovol‘-

níci budú počas tohto dňa rozdávať letáčiky o ochorení a symbol ochorenia 
- belasých motýl‘ov a zbierať dobrovol‘né príspevky do pokladničiek. Každý 
dobrovol‘ník bude označený kartičkou dobrovol‘níka so svojim číslom, s 
číslom povolenia zbierky a kontaktným údajom na organizátora, občianske 
združenie Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR.
   Ciel‘om zbierky je získať finančné prostriedky na nákup kompenzačných 
pomôcok potrebných pre l‘udí so svalovou dystrofiou - zdviháky, elektric-
ké vozíky, špeciálne mechanické vozíky, dýchacie prístroje, oxygenátory, 
ambuvaky, odsávačky hlienov, dofinancovanie debarierizácie bytov a iné 
špecifické pomôcky, ktoré štát hradí len z časti alebo vôbec.
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STRATY A NÁLEZY 
• Stratili sa okuliare dioptrické, slnečné v Púchove. 
Nálezca nech kontaktuje tel. č. 0915 605 679.

POĎAKOVANIE 
• Ďakujeme primátorovi mesta Púchov Rastislavovi 
Henekovi za poskytnutie priestorov pre účely stret-
nutí členov združenia Ligy proti reumatizmu, po-
bočka Púchov. Za vytvorenie dobrých podmienok v 
týchto priestoroch ďakujeme aj Mestskému bytové-
mu podniku.

Liga proti reumatizmu na Slovensku, 
miestna pobočka Púchov.

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

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

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

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

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

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

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

cie na telefónnom čísle: 0948 190 872

ZÁMOČNÍCKO-ZVÁRAČSKÉ PRÁCE, 
OPRAVY, RENOVÁCIA A VÝROBA OHRÁD, BRÁN, 
ZÁBRADLÍ A PRÍSTREŠKOV. MONTÁŽ ZÁMKOV, 

VÝROBA POKLOPOV. PRIEMYSELNÉ SCHO-
DISKÁ, OPRAVY SEKČNÝCH A GARÁŽOVÝCH 

BRÁN - predaj náhradných dielov. 
0902 474 059.

Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

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

- nástup dohodou 
- stravné lístky

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

prijme: MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV do výroby káblových 
zväzkov v Púchove, na TPP (2 zmeny) alebo brigádne (dohoda 
o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce)

Nástup: dohodou

Strojárska spoločnosť s.r.o.
PRIJME do pracovného pomeru

so sídlom v Beluši, okr. Púchov 

CNC sústružníkov     
CNC frézarov

Informácie na tel. čísle: 042/462 43 49 alebo e-mail: baas@baas.sk

.

. skladníka - zámočníka
strojného brusiča na plocho

..
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