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Najlepší žiaci si prevzali ocenenia od primátora
V  piatok 23. júna sa v  Malom župnom dome konalo slávnostné stretnutie 
najlepších púchovských žiakov s  primátorom mesta Rastislavom Henekom. 

Na stretnutie s primátorom prišli ocenení žiaci a vedenie šty-
roch mestských základných škôl, Cirkevnej základnej školy Sv. 
Margity, Základnej umeleckej školy v Púchove a Centra voľné-
ho času Včielka. 
   Primátor mesta Rastislav Henek začal svoj  príhovor aforiz-
mom: „Učíme sa po celý život. Až na školské roky“ a pokračo-
val: „Vy ste však výnimkou, pretože vaša prítomnosť tu dnes, 
je obrazom vašej jedinečnosti, múdrosti, usilovnosti, šikov-
nosti, ctižiadosti a lásky k vzdelaniu. Som hrdý na to, že v 
našom meste máme takýchto skvelých žiakov, ktorí vynikajú  
nielen vo výbornom prospechu, ale sú úspešní aj v rôznych 
záujmových a dobrovoľných aktivitách.“ Poprial žiakom dob-
ré zdravie a veľa ďalších vynikajúcich úspechov. Po odovzdaní 
diplomov nasledovalo malé občerstvenie a spoločné fotogra-
fovanie. O kultúrny program sa postarali (ako obvykle) žiaci zá-
kladnej umeleckej školy.

-sf-

Najúspešnejšie púchovské fitnesky na radnici
V piatok popoludní zavítala do pracovne púchovského primátora zaujímavá návšteva. Boli to tri športovkyne: Sabína 
Pleváková, Adriána Halasová a čerstvá majsterka Európy Zuzana Kardošová, ktorá prišla aj so svojimi dvoma trénermi.
Najskúsenejšia a  najúspešnejšia 
z nich je 24-ročná Sabína Pleváková, 
ktorá súťaží v kategórií bikini fitness 
už šiesty rok. Vzhľadom na svoje vý-
sledky práve prestúpila k profesio-
nálnym pretekárom do tzv. profi ligy. 
Aktuálne sa pripravuje na svoje prvé 
PRO preteky, ktoré sa budú konať za-
čiatkom októbra v Prahe. Primátorovi 
Rastislavovi Henekovi sa pochválila so 
svojimi najväčšími úspechmi: „V  ro-
koch 2013 a 2016 som získala zlato 
na majstrovstvách sveta junioriek 
a v roku 2013 som bola aj ženskou 
majsterkou sveta. Som 4-násob-
ná juniorská a  3-násobná ženská 
majsterka Európy (2013-2016). Na 
prestížnej súťaže ARNOLD CLASSIC 
USA som v roku 2015 vyhrala a rok 
neskôr som získala 2. miesto. Takis-
to som 2-násobná víťazka Olympie 
amateur (2013 a  2014). Najväčšia 
vďaka za pomoc v mojej príprave 
patrí mojim sponzorom Extrifit – do-
plnky výživy, TheBikiniBox – súťaž-
né plavky a aktuálne aj fitku Pepek 

gym so sídlom na Dvoroch v Púcho-
ve, ktorí mi poskytli obrovský kom-
fort v ich fitku, čo sa mojej prípravy 
týka“.
   Adriána Halasová má 17 rokov a 
súťaží v kategórii bikini fitness pod 
vedením Sabíny Plevákovej. Medzi jej 
úspechy patrí 3. miesto na MSR junio- 
rov, 4. miesto na MSR žien, 4. miesto 

na Amix Cup a 4. miesto na medziná-
rodnej súťaži Diamond Cup v Ostra-
ve. „Na súťažné pódiá som sa pláno-
vala opäť postaviť v septembri, ale z 
dôvodu možnosti štúdia v zahraničí 
by som uprednostnila vzdelanie a 
súťažiť by som opäť začala až o rok.“
   Najmladšou z trojice športovkýň je 
16-ročná Zuzana Kardošová, ktorá 

tiež súťaží v  kategórii bikini fitness. 
Púchoskému primátorovi sa pred-
stavila takto: „Cvičím pod vedením 
Juliány Melišovej a Tomáša Rezá-
ka. Určite musím spomenúť môjho 
sponzora YAMAMOTO, ktorý mi 
veľmi pomáha.  Moje doterajšie sú-
ťaže a  výsledky boli Majstrovstvá 
Slovenska bikini fitness žien (prvá 
súťaž), kde som si odniesla bronzo-
vú medailu, Majstrovstvá Sloven-
ska bikini fitness juniorov, kde som 
skončila na 1. mieste a mojou po-
slednou súťažou boli majstrovstvá 
Európy, odkiaľ som si opäť odniesla 
zlato. V jesennej sezóne sa chystám 
na Arnold Classic v Barcelone, EVLs 
v Prahe a na slovenské súťaže, kde 
sa budem snažiť o nomináciu na 
majstrovstvá sveta. Ďalšie súťaže sa 
budú odvíjať od toho, aká bude for-
ma a ako sa budem cítiť.“
Primátor sympatickým fitneskám 
poďakoval za vynikajúce výsled-
ky, ktorými robia dobré meno aj 
mestu Púchov.                            -sf- 

ZOZNAM OCENENÝCH ŽIAKOV:
ZŠ Mládežnícka: Eliška Valentínyová, 
Andrej Pobežal, Bianka Sarah Húžev-
ková, Viliam Kozánek, Naďa Kozánková, 
Martin Opat, Lívia Bajzová, Jakub He-
nek, Anna Malová, Adam Krško, Karin 
Mikušová, Martin Jandušík, Nina Jan-
dušíková, Katarína Mišíková, Ema Ižvol-
tová, Matúš Hromada, Lea Stehelová,
ZŠ s  MŠ Slovanská: Natália Chanová, 
Dominika Sviečková, Zuzana Janeková, 
Miroslav Mihálik,
ZŠ Gorazdova: Vanda Valachová, Šte-
fan Galko, Katarína Drábiková, Martina 
Vetešková, Matej Turčáni, Barbora Ju-
rovčíková, Roman Berčík, Timea Zigová, 
Michaela Jurenková, Lucia Kyčinová, 
Sarah Nguyen, Lukáš Galko, Richard 
Tvarožek, Patrik Veteška,
ZŠ J. A. Komenského: Jaroslav Yarko 
Cích, Tomáš Pobežal, Linda Cehláriková, 
Ján Urban, Marek Putala, Natália No-
votná, Nikola Zvonková, Tomáš Gubi-
ca, Alžbeta Blahová, Tamara Ganátová, 
Paulína Šeptáková,
Cirkevná ZŠ sv. Margity: Angelika 
Loduhová, Natália Feriancová, Michal 
Bašo, Aneta Juhaniaková,
Základná umelecká škola: Gabriela 
Paganíková, Tamara Chovancová, Má-
ria Anna Špačková, Klára Oravíková, Te-
rézia Fujeríková, David Krištof, Kristína 
Potáčová, Janka Mária Gabčová, Lucia 
Odváhová, Katarína Tománková, Adri-
ána Papučová, Andrej Majerko, Adam 
Gažo, Alexandra Gažová, Dominika Mi-
čudová,
CVČ Včielka: Sabína Solíková, Ján Med-
ňanský, Filip Drábik, Paulínka Nováko-
vá, Stela Surovčíková
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Poslanec Daniel Lako o obedoch za jedno euro 
pre púchovských dôchodcov a invalidov

Na pokyn primátora mesta pána He-
neka sme spolu s  pani poslankyňou 
Irenkou Kováčikovou dôkladne ana-
lyzovali doterajší stav v  poskytovaní 
stravy v  jedálňach mestských ma-
terských a základných  škôl. Trvalo to 
trochu dlhšie, ale ak máme v  tejto 
sociálnej oblasti nastaviť správne pa-
rametre, potrebovali sme sa dostať 
k  údajom o  vekových kategóriach 
a  príjmových skupinách našich spo-
luobčanov, ktorí sú v  dôchodkovom 
veku alebo sú ZŤP. Nebolo to jedno-
duché, nakoniec nám príslušné úrady 
vyšli v ústrety a dnes máme túto ob-
lasť podrobne zdokumentovanú. 
   Cieľom dodatku je poskytnúť obča-
nom v  dôchodkovom veku a  obča-
nom ZŤP príspevok na stravu do takej 
výšky, aby za obed v mestských stravo-
vacích zariadeniach zaplatili 1 (jedno) 
euro. Nič viac. Rozdiel do kalkulovanej 
stravnej jednotky a hodnotou 1 euro 
zaplatí mesto. Doteraz bol príspevok 
mesta Púchov na cenu stravného 
lístka pre dôchodcov a zdravotne po-
stihnutých občanov 0,66  € na jeden 
stravný lístok (dôchodok nižší ako 
282,15 €) a 0,34 € (dôchodok nižší ako 
331,94  €). Zatiaľ sme stanovili jednu 

hranicu príjmu samostatne žijúcej 
osoby na sumu 385 €. To je maximál-
na suma všetkých dôchodkov, ktoré 
dostáva dôchodca alebo ZŤP. Ak sú 
v  domácnosti dvaja dôchodcovia - 
manželia a  súčet ich dôchodkov je 
vyšší ako 385 €, pre nich zatiaľ pod-
pora neplatí.
   Podľa údajov zo Sociálnej poisťov-
ne žije v  súčasnosti v  našom meste 
885 občanov, ktorí majú dôchodok 
385 € alebo nižší. Koľko z nich využije 
ponuku mesta nevieme odhadnúť, 
preto musíme celý proces sledovať 
veľmi podrobne. Máme predstavu, 
koľko financií by mesto poskytlo na 
tento veľmi ústretový krok k  našim 
občanom. Nie je to málo a ak bude 
záujem občanov menší ako pred-
pokladáme, určite zvýšime hranicu 
príjmu nad 385 €. Cieľom primátora 
Rastislava Heneka je, aby sme sa do-
stali v  podpore stravovania našich 
dôchodcov do takého stavu, že ne-
budeme hovoriť len o  samostatne 
žijúcich ale o všetkých dôchodcoch, 
aby podporu stravovania mali aj 
dôchodcovia - manželia. A nielen oni, 
ale aj všetky sociálne slabšie rodiny. 
K vyhodnoteniu navrhnutej podpory 

Tento týždeň zasadne mestské zastupiteľstvo. V programe rokovania sme našli zaujímavý bod: 
Dodatok č. 1 (z  roku 2017) k  Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov. Opýtali sme sa predkladateľa 
Ing. Daniela Laka, čo je zmyslom navrhovaného dodatku:

sa dostaneme na zastupiteľstve v  ja-
nuári budúceho roka. Súčasná navrh-
nutá cena jedno euro za obed bude 
platiť od 1. októbra 2017.
   Mňa veľmi teší, že vedenie mesta 
v  spolupráci s väčšinou poslancov 
pracuje tak, že mesto ekonomicky 
veľmi dobre prosperuje, čo umožňuje 
neustále znižovať ekonomické nákla-

dy našich občanov na život v meste. 
Je to nielen znižovaním ceny tepla, 
znížením parkovného, cestovaním 
zadarmo, bezplatné plavecké kurzy 
a pod. Teraz je to strava za jedno euro. 
Samozrejme týmto nekončíme, pri-
pravujeme ďalšie opatrenia, ktoré vý-
znamne zlepšia život občanov nášho 
mesta.                                 Foto: S. Flimmel

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Návrh - VZN č. 3/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta 
Púchov
Návrh – VZN č.  4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 
priestranstvách
Návrh - Dodatok č. 1/z roku 2017/ k VZN č. 14/2007 Územný plán mesta Púchov 
Návrh - Dodatok č. 3 /z roku 2017/ k VZN č. 2/2007 Pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov
Návrh - Dodatok č. 1 /z roku 2017/ k Zásadám, ktorými sa určuje postup 
pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom 
v meste Púchov
Zmena konateľa spoločnosti MsBP Servis s. r. o.   
Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky  
v programe:  „Podpora rozvoja športu na rok 2017“
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu „Kvalita životného 
prostredia“
Voľba člena komisie MsZ
Informácia o investičných akciách mesta Púchov
Predaj, kúpa  
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ 
Rôzne 
Diskusia a interpelácie

Program MsZ Púchov,  ktoré sa uskutoční 
28. júna 2017 (streda) o 9.00 v Divadle Púchov

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Púchovské kúpalisko po prvýkrát v tejto letnej sezóne otvorilo brány v piatok 
23. júna o 14.00. Pre návštevníkov je v areáli k dispozícii jeden veľký 25-me-
trový bazén a malý detský bazén s vodopádom. V oboch je teplota vody 27 
stupňov. Otváracie hodiny kúpaliska sú od 9.00 do 19.00, cena základného 
jednorazového vstupného pre dospelého návštevníka je dve eurá na celý deň.  

Sezónu na kúpalisku otvorili 23. júna
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Púchovská organizácia zdravotne postihnutých oslavovala 30. výročie

Predseda ZO Ján Petro privítal čest-
ných hostí na čele s primátorom 
mesta Rastislavom Henekom a 
trenčianskym županom Jaroslavom 
Baškom. Stretnutia sa tiež zúčastnil 
starosta Dolných Kočkoviec Peter 
Regina a prednostka MsÚ Eva Kvo-
cerová. Všetci hostia vystúpili s krát-
kymi príhovormi. 
Z príhovoru predsedu ZO Jána Petra 
vyberáme:
“Som rád, že sme sa tu takto zišli 
a pripomíname si 30-te výročie, 
odkedy ZO SZZP Púchov pracuje 
samostatne. Patrí sa poďakovať 
všetkým členom organizácie, ktorí 
doviedli život organizácie k jubileu 
osláv 30. výročia založenia. Zvlášť 
sa patrí vysloviť obdiv, poďakova-
nie a uznanie, ale aj tichú spomien-
ku zakladajúcim členom organizá-
cie, lebo začiatky všetkého sú vždy 
najťažšie. Neviete, kde vstúpite, 
kde dôjdete a čo tým dosiahnete. 
O to väčšie poďakovanie patrí tým-
to prvým a zakladajúcim členom 
organizácie, lebo všetky tieto po-
čiatočné ťažkosti a problémy do-
kázali svojim nadšením, obetavou 
a cieľavedomou prácou prekonať. 
Ich práca sa stala vzorom a príkla-

dom pre ich ďalších nasledovníkov, 
ktorí cez mnohé problémy a úska-
lia dokázali úspešne pokračovať 
v ich začatej práci a tak doviesť 
organizáciu k tomuto význam-
nému jubileu. Poďakovanie tiež 
patrí všetkým tým, ktorí našli pre 
činnosť organizácie pochopenie a 
podľa svojich možností jej pomá-
hali vytvárať podmienky pre jej 
existenciu. V ľudskom živote je 30 
rokov významné jubileum. V živo-
te organizácie je to podstatne viac, 
lebo život organizácie sa skladá z 
jej vlastného života, ktorý tvoria a 
formujú členovia organizácie. To, 
že sa organizácia dožije 30 rokov 
znamená, že ju tvorili členovia, 
ktorí jej obetovali veľa svojej sily, 
energie a voľného času, ktorí našli 
v nej svoje zaľúbenie. Túto činnosť 
nevykonávali len pre svoje dobro. 
Organizácia sa aktívne zúčastňo-
vala diania v meste. Treba poďako-
vať aj našim priateľom v okolitých 
organizáciách ZP, ktorí nám takis-
to spestrujú našu činnosť. Stretá-
vame sa na športových hrách, vý-
ročných schôdzach, posedeniach 
a podobne. Naše členky a členovia 
sú veľmi zruční, šikovní, ako doka-

zuje aj malá výstava ručných prác. 
Oslavou tohto výročia sa nekončí 
život organizácie. Toto výročie je 
naopak výzvou pre ďalšiu činnosť 
organizácie. Treba len popriať, aby 
organizácia mala silu, elán a ener-
giu pokračovať vo svojej činnosti, 
aby sa jej predsavzatia splnili a 
dosahovala výsledky, ktoré budú 
vždy lepšie, ako tie predchádzaj-
úce. Na záver môjho zamyslenia 
chcem všetkým popriať veľa zdra-
via, šťastia a ešte veľa spokojných 
rokov.“

-sf-

Čertovskí chatári neprehliadnite!
Pod týmto titulkom som Vás v minu-
lom roku viackrát informoval o po-
stupe riešenia strategických, dlhodo-
bo neriešených požiadaviek chatárov 
a obyvateľov Čertova. Dnes môžeme 
konštatovať, že zber zmesového ko-
munálneho a separovaného odpadu 
z „roztrúsených“ chát je vyriešený. 
K integrovanému zbernému mies-
tu oproti hotelu Javorník pribudlo 
nové zberné miesto pri autobusovej 
zastávke. Medzičasom došlo aj k vý-
mene kontajnerov na separovaný 
odpad a zaviedol sa ich pravidelný 
vývoz. Potešujúcim konštatovaním 
je, že ho akceptovali aj chatári a sys-
tém funguje.
Druhou kľúčovou požiadavkou bola 
rekonštrukcia cesty v tejto lokalite 
po parkovisko pod vlekmi, ktorá je 
dlhodobo v zlom technickom stave 
a udržovaná sporadicky návozmi ka-

mennej drviny rôznej štruktúry, ktorú 
ťažké mechanizmy firiem ťažiacich 
drevo neskutočne a permanentne 
devastovali (viď foto). Rozhodnutie 
obecného zastupiteľstva investovať 
v tomto roku do rekonštrukcie vyús-
tilo v procese do verejného obstará-
vania, ktorého víťazom sa stala firma 
ASFA – KDK s. r. o. Firma sídli v Dub-
nici nad Váhom a pôsobí na trhu od 
roku 1995. Pôvodne bola zameraná 
na zemné práce, neskôr hlavná čin-
nosť spočívala vo výrobe a pokladaní 
liatych asfaltov. Od roku 1997 ASFA 
rozšírila činnosť o výrobu modifiko-
vaných asfaltov. 
Podľa informácií od konateľov firma 
plánuje rekonštrukciu cesty zahájiť 
v priebehu 27. - 28. týždňa (začiatok 
júla). Termín môžu čiastočne zmeniť 
už len nepriaznivé poveternostné 
podmienky. Vzhľadom na pozitív-

ne referencie firmy (realizovali napr. 
rekonštrukciu cesty do Mladoňova, 
komunikácie v priemyselnom parku 
v Púchove a mnoho ďalších väčších 
akcií po celom Slovensku) sa dá pred-
pokladať, že nevzniknú žiadne vý-
raznejšie obmedzenia. Okrem rekon-
štrukcie komunikácie sme dohodli s 
vedením hotela Javorník, že súbežne 
vybuduje firma ASFA aj parkovisko 
pre svojich hostí oproti hotelu, ktoré-
ho súčasťou bude aj miesto pre inte-
grovanú skládku odpadu. 
Na záver chcem vysloviť presvedče-
nie, že táto akcia je ďalším dôležitým 
krokom k zlepšeniu infraštruktúry 
a prispeje pozitívne k rozvoju ces-
tovného ruchu v tomto rekreačnom 
stredisku.

Ing. Pavel Melišík, 
predseda chatárskeho výboru

Vo štvrtok 22. júna sa v Dolných Kočkovciach 
konalo stretnutie k 30. výročiu samostatnej čin-
nosti Základnej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých (ZOSZZP) so sídlom  
v Púchove. 
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Malé byty - malá úspora, veľké byty - veľká úspora

„RVčka“ ako ich vlastníci a nájomníci 
zjednodušene volajú niekoho (pre-
važnú väčšinu) potešili preplatkom a 
niekoho zarmútili nedoplatkom v rôz-
nych sumách.                                                       
   Tieto preplatky/nedoplatky záviseli 
od viacerých faktorov, no najmä od 
hospodárneho používania energií, 
správne nastavenej výšky predpísa-
ných záloh, či zmeny počtu užívateľov 
v bytoch.
   Naša správcovská spoločnosť MsBP 
Servis, s. r. o.  v tomto roku expedo-
vala vyúčtovanie na troch listoch a 
šiestich stranách v podobe množstva 
tabuliek, čísiel, skratiek a vysvetliviek. 
Fix, variabil, jednotkový náklad, PRVN, 
osobomesiace, podiel, energia na 
ÚK a TÚV... kto sa má v tom vyznať?  
A k tomu opravné vyúčtovanie z ro-
kov 2014 a 2015, ktoré nám vyplynulo 
z kontroly NKÚ. Práve tento údaj si ľu-
dia zamieňajú s avizovanou úsporou 
cca 40 € na byt z ceny tepla  v roku 
2016.  
   K lepšiemu pochopeniu kompliko-
vanej spleti čísiel a pojmov a pre bliž-
šie vysvetlenie boli k RVčku priložené 
informácie o vyúčtovaní vykurova-
cích nákladov a graf spotreby po jed-
notlivých mesiacoch. 
   Napriek tomu sa našlo mnoho pred-
sedov SVB a občanov, ktorí sa prišli 
ešte uistiť, poradiť, či nechali si vysvet-
liť údaje o cenách tepla a rozpočítaní 
nákladov na dodávku tepla. Naši pra-
covníci novootvoreného klientskeho 
centra ochotne poradili, či vysvetlili 
problémové otázky našim klientom. 
   No našli sa aj takí, ktorí šírili dezinfor-
mácie a prostredníctvom sociálnych 
sietí sa domáhali plnenia verejných 
prísľubov. Tak teda, kde je tá znížená 

cena tepla za rok 2016 vo výške 5,5 %, 
čo v priemere na byt reprezentuje 
úsporu cca 40 eur/rok? 
   Mimochodom tento text bol na 
každom jednom RVčku, ktoré robila 
spoločnosť MsBP Servis. Uvedený 
údaj neuvádzal v RVčku ďalší správ-
ca bytov, teda SBD Púchov, nakoľko 
tento si  samostatne a nezávisle ur-
čuje rozsah a obsah informácií na 
vyúčtovaní.  
   Takže pre všetkých krátke vysvetle-
nie: 
Na základe žiadosti podanej býva-
lými konateľmi MSBP, s. r. o. vydal 
Úrad pre Reguláciu sieťových odve-
tví dňa 21. 10. 2015 Rozhodnutie č. 
0003/2016/T o výške maximálnych 
cien tepla pre rok 2016. V rozhod-
nutí je uvedená výška variabilnej 
zložky 0,0484 €/kWh a fixnej zložky 
171,9923 €/kW bez DPH. Uvedená 
maximálna cena tepla bola prakticky 
celý rok 2016 fakturovaná priebežne 
odberateľom. Koncom roka 2016 
nové vedenie spoločnosti, ktorá vy-
rába a dodáva teplo, teda MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o (MSBP) skon-
štatoval, že hospodársky výsledok 
spoločnosti pri takejto maximálnej 
cene tepla je mimoriadne priaznivý. 
Existujú potom dve možnosti. Buď si 
spoločnosť MSBP nechá krásny zisk, 
vyplatí desaťtisícové koncoročné od-
meny vedeniu alebo hľadá spôsoby, 
ako pomôcť ľuďom (dôchodcom, 
rodinám, atď.) – odberateľom tepla. 
   Riešenie sa našlo. Svojím rozhodnu-
tím primátor Henek v novembri 2016 
a januári 2017 zaviazal  MSBP reali-
zovať dodatočné, spätné zníženie 
maximálnej ceny tepla za rok 2016 a  
to vo variabilnej zložke na 0,0460 €/
kWh a vo fixnej zložke na 161,0000 €/
kW bez DPH.
   Ako sa to prejavilo na hospodáre-
ní bytoviek? Dobropisom všetkým 
odberateľom, dodávateľ tepla MSBP 
vrátil na bankový účet v decembri 
2016 a januári 2017 spolu 231 000 €. 
Je potrebné, aby ľudia nepodľahli 
lacným dezinformáciám, ale kriticky 
si overovali všetky informácie a na to 
sú k dispozícii pracovníci Klientského 
centra. V zásade platí jednoduché 
pravidlo: malé byty = malá úspora, 
veľké byty = veľká úspora!

MsBP Servis, s. r. o.

Vyúčtovanie úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu za obdobie 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016  bolo 
v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z. odovzdané spoločen-
stvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov do termínu 31. 5. 2017. Týmto dátumom začala 
plynúť 30-dňová reklamačná lehota po uplynutí ktorej sa vyúčtovanie považuje za odsúhlasené 
a môže sa vyplácať.
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KNIŽNICA V PARKU
Srdečne vás pozývame počas celých letných 
prázdnin do parku Župného domu, kde na vás 
bude čakať viac ako tisíc knižných titulov. 
Knihy si môžete kúpiť, požičať, vymeniť alebo 
priniesť ku nám, ak viete, že by skončili v odpade.
Vychutnajte si pohodu a relax v tráve pod koru-
nami najstarších stromov v meste.

LETNÉ KINO
Každý piatok o 20:30 na terase kaviarne 
Podivný barón
Príjemné letné večere v sprievode tých najlepších 
filmov pod holým nebom! Premietame na fasádu 
Župného domu a v prípade nepriaznivého po-
časia sa film premieta v podkroví Župného domu. 
Zoznam filmov sleduj na Facebooku Podivného 
baróna, Romana Hvizdáka a Kam v Púchove.

CVIČENIA TELA A DUŠE 
Každý utorok a štvrtok o 9:00  
každú stredu o 18:30    
Cvičenie pod holým nebom v sprievode skúsenej 
cvičiteľky Liby. MEDITÁCIA, STREČING, JOGA, TAI 
CHI, RELAXÁCIA. Počas raňajšej jogy zabezpeče-
né stráženie detí pre mamičky. 
V prípade nepriaznivého počasia presun do Žup-
ného domu. Je potrebné priniesť si so sebou 
vlastnú karimatku!

ZABI NUDU
Každý utorok o 17:00             
Nevieš čo s voľným časom počas prázdnin? Baví 
ťa divadlo a bláznivé hry? Tak príď do parku na 
dvojhodinovú divadelnú improvizáciu alebo 
skvelé outdoorové hry v angličtine. 
V prípade nepriaznivého počasia nudu zabiješ v 
priestoroch Župného domu.

ŽIVÁ HUDBA V PARKU
30.  7. / nedeľa / 17:00 - SVIECA VO VETRE / rock / 
6. 8. / nedeľa / 19:00 - MONIKA HERCEGOVÁ 
/ klavír/ - JANKA MARMANOVÁ 
26. 8. / sobota /17:00 - ANUNNAKI / alternative 
rock /
Ak si trúfneš zahrať sám, či so svojou kapelou, tak 
príď do parku a ukáž svoje umenie! Viac info: 
Roman Hvizdák 0910 191 898

VINYL PÁRTY + DJ STRAPO + BURZA 
22. 7. / sobota / o 17:00 
Príď si vypočuť staré dobré hity, relaxuj alebo 
rozhýb telo pri hudbe z vinylov + BURZA KNÍH A 
PLATNÍ.

HUDOBNÝ ČILAUT V PARKU +  BURZA VECÍ
5. 8. / sobota / o 14:00 
Poď vegetiť na koncerty, workshopy a pohrabať 
sa na burze vecí. Hrá DJ STRAPO + Vinyl párty.

LETO V PARKUNežiaduce účinky tepla a UV lúčov

točné teplo, dochádza k zlyhaniu termoregulačných
mechanizmov a telesná teplota prudko stúpa. Ak nie 
je včas poskytnutá pomoc, môže dôjsť k smrti
alebo trvalému poškodeniu zdravia.
Príznaky tepelného úpalu:
- postihnutý pociťuje teplo, je malátny, unavený,
- horúčka nad 39 oC,
- silná bolesť hlavy,
- závrať, nevoľnosť, vracanie,
- suchá, horúca a červená pokožka (môže však byť aj 
bledá) bez potu aj pocitu smädu,
- postihnutý môže byť v bezvedomí.
Prvá pomoc pri tepelnom úpale
- postihnutého prenesieme do chladného prostre-
dia, najvhodnejšie je uložiť ho v polohe
v sede
- vyzliecť ho a postupne ochladzovať (sprcha, stude-
né zábaly).
- podávať v malých dávkach studenú vodu so soľou
- privolať lekársku pomoc a kontrolovať stav do prí-
chodu lekára
- ak je v bezvedomí, uložiť ho do stabilizovanej po-
lohy na boku
- volať 155 alebo 112

Slnečný úpal
Vzniká intenzívnym, priamym slnečným žiarením na 
nechránenú hlavu a zátylok. Slnečný
úpal sa prejavuje podobne ako tepelný úpal. Naviac 
môže byť prítomné stuhnutie šije
(z podráždenia mozgových blán). Problémy sa môžu 
dostaviť s časovým oneskorením (na rozdiel
od tepelného úpalu).
Prvá pomoc
- podobne ako pri tepelnom úpale
- navyše ochladzovať hlavu a zátylok studenými ob-
kladmi 

Ďalšie účinky UV lúčov
UV žiarenie môže negatívne pôsobiť na nechránené 
oči. Krátkodobé pôsobenie sa prejaví
zápalom spojoviek. Dlhodobý účinok môže vážne 
poškodiť oči.
Príznaky
- bolestivé, zapálené a opuchnuté oči
- bolestivý pocit cudzieho telesa v oku
- slzenie

Prvá pomoc
- očné kvapky alebo masť
- bolesť tíšiace a protizápalové lieky napr. Ibuprofen
- prikladať studené obklady alebo vlhké vrecká od 
čaju na zavreté viečka
- pobyt v tmavej miestnosti
- na 8 až 10 hodín zakryť oči obväzom
Preventívne používať kvalitné okuliare s UV filtrom 
a čiapku so šiltom. Pozor najmä na odraz slnečných 
lúčov od snehu!

MUDr. Viliam Bršiak, ilustr. foto

Koža sa ochladzuje aj odparovaním potu. Pri vysokej
teplote a vlhkosti vzduchu už organizmus nie je 
schopný odvádzať prebytočné teplo a dochádza
k poškodeniu organizmu teplom. 
Všeobecne platí nasledovná prevencia:
- nosiť ľahký, svetlý, vzdušný odev, pokrývku hlavy a 
kvalitné slnečné okuliare,
- dodržiavať pitný režim (nečakať na smäd), piť do-
statok tekutín,
- používať krémy proti UV žiareniu s vysokým 
ochranným faktorom,
- fyzickú námahu prispôsobiť prostrediu, robiť 
častejšie prestávky v tieni,
- ak je to možné, ochladiť sa v chladnejších priesto-
roch.

Možné poškodenie teplom:
Povrchové popálenie kože
Je spôsobené UV žiarením pri dlhšom pobyte na 
slnku . Popálenie kože sa môže prejaviť až s niekoľko 
hodinovým meškaním. Popálenie sa môže prejaviť 
od sčervenania cez bolestivé opuchy až tvorbou 
pľuzgierov. Neskoršie olupovanie pokožky.

Prvá pomoc
- vyhnúť sa ďalšiemu pobytu na slnku,
- ochladzovať postihnuté miesto studenými obklad-
mi,
- natrieť pokožku sprejom alebo krémom napr. Pan-
thenol,
- možno použiť aj jogurt, kyslé mlieko alebo stude-
né obklady z uvareného čierneho čaju,
- veľa piť,
- pri ťažkom popálení, alebo ak sa pridružia bolesti 
hlavy alebo horúčka navštíviť lekára,
- pľuzgiere nikdy neprepichovať ani nestrihať,
- privolať lekársku pomoc a kontrolovať stav do prí-
chodu lekára,
- ak je v bezvedomí, uložiť ho do stabilizovanej po-
lohy na boku.

Tepelný úpal
Príčinou býva vysoká teplota okolia. Nemusí sa jed-
nať o priame pôsobenie slnka, postačuje
horúce bezvetrie, dusné počasie s vysokou vlhkos-
ťou vzduchu. Následkom toho sa spomaľuje
odparovanie potu, telo prestáva odvádzať preby-

Človek ako teplokrvný živočích potrebuje k svojmu životu konštant-
nú telesnú teplotu telesného jadra okolo 37,5 °C. Túto teplotu regu-
luje organizmus väčším alebo menším prekrvením kože. Pri horúčave 
sa rozšíria kožné cievy, zväčší sa prekrvenie a tým sa odvádza teplo 
do okolia a späť prúdiaca krv ochladzuje telesné jadro. 
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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) 
 • prevádzkara – zásobovača pre prevádzku reštaurácie
 • čašníka/baristu
 • kuchára - príprava pizze
BLIŽSIE INFORMÁCIE:  042/4450 936,  0905 444 642. 

1 2 3
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Celý výnimočný ansámblový koncert bol rozdelený 
do troch blokov. Prvé zoskupenie, ktoré sa predsta-
vilo divákom bolo gitarové a hrali v ňom hneď traja 
absolventi - Natália Smatanová, Samuel Egly a Da-
niel Gašpárek. Počas úvodu sa na pódiu vystriedalo 
ešte ďalších niekoľko čísel a to napríklad tanečníci 
s ľudovými tancami, či vokálna skupina Be Happy, 
v ktorej spievala sólo takisto jedna z absolventiek 
Alexandra Adela Špalková. Choreografia s názvom 
Zrkadlo v réžii absolventky Lucie Smatanovej dala 
bodku za prvým blokom.
Po nabitých úvodných číslach nasledovalo ešte 
niekoľko speváckych a tanečných vystúpení nielen 
absolventov, ale aj ostatných žiakov ZUŠ. 

Záverečný koncert šiestich absolventov púchovskej Základnej umeleckej školy

V poslednom, treťom bloku prišla na rad absolvent-
ka spevu Petra Gašparíková, ktorá na pódiu odspie-
vala hneď tri piesne za sebou. V závere koncertu 
riaditeľka ZUŠ Zdenka Tunegová zablahoželala 
všetkým šiestim absolventom a dodala: „Som veľ-
mi rada, že dnes na pódiu účinkovali práve naši 
úspešní absolventi, či už z hudobného alebo ta-
nečného odboru. Vždy mi je veľmi ľúto, keď sa mu-
síme s našimi šikovnými absolventmi rozlúčiť, ale 
želám im všetkým, aby mali na štúdium v základ-
nej umeleckej škole len tie najkrajšie spomienky a 
aby sa k nám, aj naďalej radi vracali.“ 

Barbora Krchňavá

Piatok 16. jún bol pre piatakov našej školy veľmi vý-
nimočný, pretože sa zúčastnili spolu s pani učiteľka-
mi nakrúcania súťaže v RTVS „Daj si čas!“ 
Martin Fajner, Šimon Leško, Lucia Kolmanová a 
Lenka Jurdová bojovali za našu školu proti Základ-
nej škole Bušince. Témou súťaže bol francúzsky 
spisovateľ Jules Verne a deti sa o ňom naozaj veľa 
dozvedeli. Piataci veľmi dobre povzbudzovali svo-
jich spolužiakov, pretože sa nám podarilo vyhrať a 
odniesť si domov výhru, ale najmä úžasný zážitok z 
nakrúcania. Reláciu budú v RTVS vysielať v septem-
bri a veľmi sa ňu tešíme.

Mgr. Gabriela Klinovská, 
Mgr. Zuzana Fujeríková

Piataci z Gorazdovky budú 
účinkovať v „telke“

V pondelok 19. júna sa konal posledný tohtoročný koncert absolventov púchovskej základnej umeleckej školy. 
Tento koncert bol zvláštny tým, že všetci  absolventi, ktorí v ňom účinkovali nevystupovali ako sólisti, ale vždy sa 
stali členmi netradičných hudobných zoskupení, v ktorých odohrali svoje záverečné vystúpenia.

Maliarka a grafička Anna Schuma-
cher v bulletine výstavy o spoloč-
nom výtvarnom projekte napísala:
”Príroda sama je objav” – povedal 
poľský maliar a spisovateľ Józef Cza-
pski, aj preto sme spolu s Pavlom 
Hajdukom zvolili za inspiráciu vodu 
a kameň v rôznych podobách. Maľ-
ba, grafika, sochárstvo. Takto vznikol 
„Projekt INFILTRÁCIA“. Naša „Infiltrá-
cia“ bola inšpirovaná presakovaním 
vody cez skaly a prenikaním vplyvov 
a umeleckých myšlienok.
V mojich posledných maľbách tech-
nikou akrylu („Hrad“, „Dva mesiace“, 
„Ľad“) a grafikách (litografiách) s ry-
bami z cyklu „Ghost Stories“ je voda 
nevyhnutným činiteľom a dominuj-
úcou témou. 
Pre Pavla je v ostatnej dobe najdôle-

Vernisáž projektu Infiltrácia
Vo výstavných priestoroch púchovského domu kultúry sa 
v stredu 21. júna konala vernisáž výtvarných prác poľskej 
akademickej maliarky Anny Schumacher a slovenského 
sochára Pavla Hajduka.

žitejší kameň. Takto vznikli práce 
„Pegasus“, „Čierny kameň“, „Vlna“ a 
„Fantastická ryba“.
„Infiltrácia“ je moja prvá výstava na 
Slovensku, aj preto som mimoriadne 
šťastná, že sme mali šancu pracovať 
spolu.
Pavol Hajduk, pôvodca projektu je 
vytrvalý človek aj sochár. Posled-
ných niekoľko rokov sledujem s 
úctou jeho cestu k umeleckej slo-
bode. Naše rozhovory o umení, 
zaujímavých sochároch, podstate 
foriem a materiálov, s ktorými pracu-
jeme, sú krátke a spontánne, ale po 
istom čase vždy s úžasom sledujem 
ich výsledky. Pavlov zápas so sochár-
skym materiálom, jeho zvedavosť, 
pokora pri práci, vrodený zmysel 
pre priestorové formy, zlepšovanie 

umeleckej techniky, opakovane vo 
mne vyvolávajú obdiv, radosť a spo-
kojnosť.
Pavol je umelec úprimný a nekom-
promisný. Svoj zmysel pre pozorova-
nie prírody a obdiv k sochárskemu 
materiálu vie vyjadriť pomocou jem-
ných prostriedkov. Pracuje s drevom 
a kameňom. Jeho sochy vzbudzujú 
silné city a potešenie vďaka jed-
noduchosti a sile formy. Abstrakt-

ná forma, ktorú Hajduk s rastúcim 
úspechom využíva vo svojej práci, 
často nesie väčší emočný náboj a 
silnejšie vplýva na diváka než rozsi-
ahle formálne, ale triviálne práce. Je 
dôležité, aby téma harmonizovala s 
formou a tvar s materiálom.
Srdečne vás pozývame na výstavu 
maliarstva, sochárstva a grafiky 
„Infiltrácia“, ktorá v púchovskom 
divadle potrvá do 31. augusta.
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Mestská polícia

Púchovskí hasiči zasahovali takmer každý deň
Hasičský a záchranný zbor

Medzi cestnými pirátmi jazdiacimi v utorok po 
diaľnici nechýbal ani vodič z okresu Púchov

Polícia informuje
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Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali od 15.do 22. 
júna osem zásahov. Hasili požiare, hľadali stratenú 
osobu, pomáhali pacientovi a absolvovali aj technic-
ký zásah. 

Vo štvrtok 15. júna privolali púchovských hasičov 
k požiaru komunálneho odpadu na skládke Pod-
stránie (na snímke). Požiar na ploche 25 x 15 metrov 
likvidovali dvoma C prúdmi aj za pomoci dýchacích 
prístrojov.

V piatok 16. júna sa zúčastnili púchovskí hasiči pri 
vyhľadávaní osoby v strmom svahu v Nosiciach. Hľa-
danú osobu našli asi 30 
metrov zranenú pod 
chodníkom v strmom 
teréne. Príslušníci HS 
Púchov jej poskytli 
predlekársku prvú po-
moc.

O deň neskôr privolali 
hasičov z Hasičskej sta-
nice v Púchove k údaj-
nému požiaru chaty v 
obci Lazy pod Makytou, 
čas Čertov. Po príchode 
na miesto hasiči zistili, 
že ide o spaľovanie dre-
veného odpadu a sena 
na súkromnom pozem-
ku. Rozšírenie požiaru 
nehrozilo.    

V nedeľu 18. júna v 
noci privolali hasičov k 

požiaru kontajnera pri jednom z púchovských super-
marketov. Púchovskí hasiči požiar zlikvidovali jedným 
vysokotlakovým prúdom.  O deň neskôr pomáhali 
hasiči naložiť pacienta do vozidla RLP  v Púchove.

V stredu 21. júna absolvovali púchovskí hasiči tech-
nický zásah  - likvidovali vytečený hydraulický olej z 
pracovného stroja na ceste č. 507 v Púchove. V ten 
istý deň bola jednotka HS Púchov povolaná k dy-
meniu z bytu na Chmelinci. Po príchode na miesto 
udalosti hasiči zistili, že ide pripálenú stravu na ply-
novom sporáku a v byte nikto nebol. Hasiči sporák 
vypli a hrniec zaliali vodou.                           HS Púchov

Trenčianski diaľniční policajti v priebehu jedného 
dňa - v utorok 20. júna na diaľnici D1 namerali až 
štyroch vodičov, ktorí viac dupli na plynový pedál a 
prekročili maximálnu povolenú rýchlosť na diaľnici o 
viac ako 70 kilometrov za hodinu a jazdili rýchlosťou 
cez 200 km/hodinu. 

Rekordérom bol Žilinčan, ktorý jazdil po diaľnici pri 
Trenčíne na automobile BMW 640 rýchlosťou 233 
kilometrov za hodinu. Za prekročenie maximálnej 
povolenej rýchlosti diaľniční policajti vodičovi uložili 
najvyššiu možnú 
blokovú pokutu 
800 eur.

Rovnako o 800 
eur ľahší bol vodič 
z okresu Púchov, 
ktorému namerali 
krátko po 21.00 ho-
dine na automobile 
VW Golf na diaľnici 
rýchlosť 202 kilo-
metrov za hodinu. 
O necelú hodinu 
neskôr namera-
li policajti vodiča 
Chevroletu Corvete, 
ktorý jazdil rýchlos-
ťou 213 kilometrov 
za hodinu. Aj on 

dostal 800-eurovú pokutu. 
O sto eur menej zaplatil v ten istý deň ešte popo-

ludní vodič z Bardejova, ktorý na automobile Audi 
A8 jazdil pri Beluši rýchlosťou 212 kilometrov za ho-
dinu. 

Diaľniční policajti budú v kontrolách merania rých-
losti jazdy pokračovať aj naďalej. Rýchlosť jazdy je 
jedna z najčastejších príčin zavinenia dopravných 
nehôd. Vodiči riskantnou a rýchlou jazdou ohrozujú 
účastníkov cestnej premávky.                KR PZ Trenčín

Obišli bez pokuty
Krátko po štvrtej hodine nadránom sa na odde-

lenie mestskej polície sťažovala žena z Nosíc na 
rušenie nočného pokoja. Rušila ju hlasná repro-
dukovaná hudba z otvoreného automobilu. Mest- 
skí policajti našli na mieste štyri osoby evidentne 
pod vplyvom alkoholu. Policajti ich upozornili, že 
sa dopúšťajú priestupku, následne hudbu vypli. 
Priestupku sa dopustil mladík z Dolnej Súče, hli-
adka ho vyriešila napomenutím.

Našli stratenú dcéru
Na hliadku mestskej polície sa obrátil vodič z 

Púchovského okresu, ktorý policajtov požiadal o 
pomoc pri hľadaní jeho 15-ročnej dcéry. Dcéra 
podľa neho mala v minulosti problémy s droga-
mi a z domu uteká opakovane. Mestskí policajti 
našli dievčinu na Nábreží slobody, informovali o 
tom jej otca. Po jeho príchode s ním odmietala 
odísť, urobila tak až po výzve, že prípad nahlásia 
na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Tašku s notebookom nechali medzi tujami
Dve podozrivé cestovné tašky ukryté v tujách 

pri Základnej škole Gorazdova v Púchove nahlá-
sila na oddelnie mestskej polície riaditeľka školy. 
Hliadka po príchode na miesto našla dve červe-
né cestovné tašky, v ktorých boli odevné zvršky a 
obuv. Mestskí policajti nález fotograficky zdoku-
mentovali a tašky zobrali do služobného vozidla. 
V jednej z tašiek bola obuv a notebook, v druhej 
oblečenie. Obe tašky si približne o dve hodiny vy-
zdvihol na oddelení mestskej polície ich majiteľ 
– muž z Púchova. 

Zatúlal sa?
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického upozornenie, že pred budovou 
polície stojí dezorientovaný Poliak. Muž hliadku 
informoval, že ide vlakom z Trenčína do českého 
Tešína, odkiaľ chcel pokračovať ďalej do Krako-
wa. Povedal, že mal veľkú tašku, ktorú už nemá. Z 
muža bol cítiť alkohol, uviedol, že si nič nepamätá 
a ani nevedel, ako sa dostal do Púchova. Podľa 
informácií z Obvodného oddelenia Policajného 
zboru v Púchove nebolo po mužovi vyhlásené 
prátranie, pätnásťkrát však už stratil osobné do-
klady. Mestskí policajti Poliaka odviezli na želez-
ničnú stanicu, keďže mal platný cestovný lístok na 
vlak do Českého Tešína.
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Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: Demikát s haluškami 
Hovädzí vývar, mäsový knedlík 
Broskyňová so šampanským 

1. Hlávkový šalát na smotane – príva-
rok, volské oko, varené nové zemiaky 
s pažítkou
2. Bravčový paprikáš, maslové halušky
3. Kuracie soté na kari a kokosovom 
mlieku so zeleninou v cuketovo-zemi-
akovej placke 
4. Francúzske zemiaky, paradajkový 
šalát 
5. Kuracie prsia plnené mozzarellou, 
bazalkou a sušenými paradajkami, 
pórková omáčka, ryža 
6. Hovädzí stroganov, tarhoňa 
7. Rezne z králičieho vykosteného 
chrbta, bataty pyré, trojfarebná mrkva 
restovaná  na masle 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 27.6.
Hubová polievka s mrveničkou, chlieb 
1. Hovädzí plátok v kôprovej omáčke, 
knedľa
2. Vyprážané šampiňóny, varené 
zemiaky, jogurtový dressing
3. Pečené marinované rebierka s me-
dom, opekané zemiaky s rozmarínom 

Streda: 28.6.
Polievka: Cesnačka so syrom a šunkou
1. Kuracie soté, ryža, uhorkový šalát 
2. Krúpna baba, zakysanka 
3. Bravčová roláda plnená praženi-
cou a zeleninou, zemiakové pyré, 
čalamáda 

Štvrtok: 29.6.
Polievka: Šalátová polievka na kyslo 
1. Morčacia pochúťka v zemiakovej 
placke 
2. Parené buchty s lekvárom zaliate 
čokoládou 
3. Kurací závitok plnený špargľou a 
syrom, ryža, hranolky

Piatok: 30.6.
Polievka: Cícerová polievka 
1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 
2. Špenátové halušky so syrovou 
omáčkou a brokolicou 
3. Zalievané kuracie rezne, zemiakové 
pyré, paradajkový šalát s cibuľkou 

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 27.6.
Polievka: Hŕstková 
1. Medový bravčový steak na poma-
rančoch so šalviou, kari ryža 
2. Hovädzie s hubovou omáčkou, 
knedľa
3. Špagety Carbonara,  miešaný šalát 

Streda: 28.6.
Polievka: Francúzska 
1. Diabolská pochúťka v zemiakovej 
placke so syrom 
2. Kuracie stehno pečené na kyslej 
kapuste, pečené zemiaky 
3. Parené buchty s lekvárom, acidko 

Štvrtok: 29.6.
Polievka: Falošná gulášová 
1. Hovädzí Roastbeef na červenom 
listovom šaláte
2. Chilli con carne, dusená ryža 
3. Ghnochi s medvedím cesnakom, 
šunkou a syrom 

Piatok: 30.6.
Polievka: Kalerábová 
1. Kurací steak s rattatouille zeleninou, 
šunková ryža 
2. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
3. Tagliatele s hubovou omáčkou a 
parmezánom 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok: 27.6.
Polievka: Zemiaková na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s mrveničkou 
1. Kurací rezeň v sezame, štuchané 
zemiaky s pórom, uhorkový šalát 
2. Roštenka na dubákovej omáčke, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
3. Penne All Arrabbiatta, parmezán 

Streda: 28.6.
Polievka: Špenátový krém, chlebové 
krutóny 
Hovädzí vývar s cestovinou a 
zeleninou 
1. Kuracie prsia v syrovom cestíčku, 
pučené zemiaky s cibuľkou, čalamáda 
2. Stroganov z pravej bravčovej 
panenky so šampiňónmi, varená 
cestovina 
3. Strapačky s kyslou kapustou 

Štvrtok: 29.6.
Polievka: Fazuľová s údeným mäskom, 
chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Hydinové soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža 
2. Divinové medailóniky na dubákovej 
omáčke, karlovarská knedľa
3. Lievance s nutelou a šľahačkou 

Piatok: 30.6.
Polievka: Mrkvový krém, chlebové 
krutóny 
Zverinový vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Vyprážaný kurací „Cordon Bleu“, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka 
2. Mäsové guľky (bravčové a hovädzie 
mäso), paradajková omáčka, varená 
cestovina 
3. Grilovaný pstruh, maslové zemiaky, 
zeleninové obloženie

Reštaurácia 
Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є 
Utorok: 27.6.
Polievka: Gulášová 
1. zapekané kuracie prsia „Fit“, bulgur
2. Pečené dvojičky z krkovičky, zemia-
ková kaša, uhorka 

Streda: 28.6.
Polievka: Hríbovica-kyslá 
1. Vyprážaný hermelín, hranolky, 
tatárska omáčka 
2. Teľacie rizoto s hráškom a špargľou, 
zeleninový šalát 

Štvrtok: 29.6.
Polievka: Slepačí vývar s mäsom a 
rezancami 
1. Břeclavské bravčové karé, opekané 
zemiaky 
2. Kuracie soté s brokolicovo-syrovou 
omáčkou, cestovina 

Piatok: 30.6.
Polievka: Ružičková s cestovinou 
1. Morčací plátok zapekaný s 
broskyňou a syrom, ryža 
2. Hovädzie mäso v keli, zemiaky

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok: 27.6.
Polievka: Kapustová 
1. Morčacie prsia plnené šunkou a 
syrom, opekané zemiaky, miešaný 
šalát 
2. Hovädzie kúsky na tymiáne, dusená 
ryža, červená repa
3. Cestoviny so špenátovou omáčkou
Dezert: Orechové rezy 

Streda: 28.6.
Polievka: Talianska so syrom 
1. Kuracia pikantná zmes s olivami, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový obrátený rezeň, zemiako-
vé pyré, mrkvovo-jablkový šalát 
3. Zapekané cestoviny s tvarohom, 
kompót
Dezert: Banánové pod snehom 

Štvrtok: 29.6.
Polievka: Hovädzí vývar Risi-Bisi 
1. Morčacie soté s bambusovými 
výhonkami a hubami, hrášková ryža, 
zeleninové obloženie 
2. Hovädzia roštenka na zelenine, 
tarhoňa, zeleninové obloženie 
3. Mrkvovo-pohánkové fašírky, zemia-
ky s pažítkou, zeleninový šalát 
Dezert: Dvojfarebné rezy

Piatok: 30.6.
Polievka: Hráškový krém s opraženou 
slaninkou
1. Kurací plátok v horčicovej omáčke, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový perkelt, cestovina 
3. Rybie filé zapekané so cherry para-
dajkami, zem. kaša, mrkvový šalát 
Dezert: Viedenský zákusok 
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Shina: Na lazoch nad Púchovom som strávila kus detstva

Ktorý svoj koncert vo vašej kariére považujete za naj-
zásadnejší a prečo?
Shina: Pohoda 2016 Longital Suita. To je náš kon-
cert v triu obohatený o sláčikové kvarteto.  Exis-
tuje aj jeho záznam, ktorý vysielalo po festivale 
Rádio FM. Napriek tomu, že sme odohrali množ-
stvo všelijakých koncertov na mnohých miestach 
a v rôznych zostavách, tento bol dokonalý. Vyšlo 
počasie, zahrali sme vynikajúco a publikum bolo  
fantastické.
Dano: Znie to ako klišé, ale ku každému kon-
certu pred sebou pristupujeme ako ku naj- 
dôležitejšiemu. Človek totiž nikdy nevie, ktorý 
koncert bude ten ďalší naj, možno ten púchovský.  

Na YouTube máte veľa zaujímavých videoklipov (Div 
Divúci, Na horu a dolu), ktoré výstižne dopĺňajú váš 
jedinečný hudobný výraz. Ste ich spoluautori?
Shina: Ani nie, väčšinou to nechávame na vizuál-
nych umelcoch, oni sa nám tiež nepletú do tvorby 
hudby. Našťastie nájdeme vždy po ceste niekoho, 
kto sa nadchne a urobí to tak, ako by sme to nikdy 
urobiť nevedeli. Napríklad pred pár rokmi nám na-
písala Miška Mašánová, ktorá ako záverečnú prácu 
na strednej škole urobila klip k piesni Zlatá. Je to pa-
rádny animovaný videoklip. No a tento rok ako ba-
kalársku prácu na vysokej škole v Zlíne urobila znovu 
animovaný klip, tentokrát k piesni Spokojná a sýta  
z albumu Divoko. Dúfame, že čoskoro ho budeme 
môcť odpremiérovať. 

Kto vás hudobne inšpiroval, prípadne inšpiruje do-
dnes?
Dano: V minulosti som počúval veľa jazzu a world 
music. K dobrodružnému jazzu, ktorý som aj študo-
val v USA, som sa teraz po rokoch vrátil ako poslu-

Čo vlastne znamená názov vašej kapely Longital?
Shina: Longital je starý názov kopca nad Du-
najom, na ktorom žijeme. Dnes je to sídlisko 
Dlhé diely. Kedysi to boli vinice, sady, záhra-
dy a niečo z toho ducha tam napriek zástavbe 
zostalo. Nad sídliskom je nádherné miesto, kto-
ré sa zase volá Kráľova hora a to je čistá mágia. 
Dano: Prvé štyri albumy sme ešte vydali pod ná-
zvom Dlhé diely, no keď sme sa pred desiatimi 
rokmi rozcestovali po zahraničí, názov bol zložitý 
a tak sme sa premenovali na Longital. Znie to glo-
bálnejšie a dobrodružne, vystihuje aj zvuk kapely.  

V mnohých rozhovoroch ste prezentovaní ako zá-
stupcovia slovenskej alternatívnej hudobnej scény. 
Stotožňujete sa s takým označením?
Shina: Tak nejako nám to prischlo, napriek tomu, 
že presne ani neviem, čo to znamená. My nehrá-
me alternatívne k niečomu, čo je hlavné, hráme 
svoju hudbu, ktorá je pre nás hlavná. Asi sa to 
zaužívalo ako protiváha ku komerčnej alebo po-
pulárnej hudbe, ale tam sa hranice už tiež zma-
závajú. Niekto môže byť veľmi svojský a získať 
veľkú popularitu a ťažko sa dá povedať, že to 
robí pre peniaze a zase sú projekty, ktoré sa ro-
bia pre peniaze a pritom môžu byť veľmi kvalitné. 
Dano: Webster dictionary píše o alternatíve:  “návrh 
alebo situácia ponúkajúca na výber dve alebo viac 
vecí, z ktorých možno vybrať len jednu.” Keď sme sa 
začiatkom milénia rozhodli pre hudbu, ako cestu/
spôsob života/profesiu, bolo to rozhodnutie podľa 
srdca. To určuje, akú hudbu hráme, nech sa označu-
je akokoľvek. Každý deň sa zobudím šťastný, že sme 
si vybrali túto alternatívu...

V minulosti ste absolvovali veľa hudobných vy-
stúpení v zahraničí. Kde všade ste hrali?
China: Chodili sme tak krížom-krážom po Európe, 
najviac sme sa asi zdržali vo Francúzsku a v Poľsku, 
ale hrali sme aj v Anglicku, Maďarsku, Švajčiarsku… 
Potom sme sa rozhodli to skúsiť ešte za oceánom a 
dvakrát sa nám podarilo urobiť krátku šnúru na vý-
chode USA a hrali sme na South by South West festi-
vale v Austine. Odtiaľ sme ešte zaskočili do Toronta na 
iný festival. Bolo to krásne a dobrodružné, ale aj dosť 
únavné. V roku 2013, ešte pred konfliktom, sme strá-
vili skoro dva mesiace na Ukrajine a Kryme. A to bol 
si najväčší cestovateľský zážitok po všetkých strán-
kach, najmä keď je to spojené aj s hraním koncertov. 
Dano: Po návrate z Ukrajiny sme pocítili únavu, 
zrušili plánovanú Indonéziu, Čínu a Japonsko a 
rozhodli sa v kľude venovať tvorbe a novej podobe 
kapely. Pridal sa k nám bubeník a klavirista Marián 
Slávka, vznikli zaujímavé spolupráce, hudba pre film 
a divadlo, a tým pádom sa naše cestovanie mierne 
obmedzilo. Stále sme však predovšetkým koncert-
ná kapela a z koncertov žijeme.

Patria k najzaujímavejším hudobným projektom súčasnosti. V minulom roku vydali po dlhých šiestich 
rokoch pozoruhodný album Divoko. Kapelu LONGITAL tvorí už viac ako 15 rokov dvojica Shina a Da- 
niel Salontay. V súčastnosti však hrajú ako trio s bubeníkom a klaviristom Mariánom Slávkom. V piatok  
30. júna 2017 odohrajú v Púchove (Župný dom pri kaviarni Podivný barón o 20.00) svoj prvý koncert. 

cháč, hoci hudobne som už inde. Moje gitarové 
vzory boli John McLaughlin, Pat Metheny, Jimi 
Hendrix, Joni Mitchell, Bill Frisell. Ako byť Slovák 
a originálny nám ukázali Dežo Ursiny a Marián 
Varga. Dnes sa inšpirujem hlavne hudbou, ktorú 
nehrám. Momentálne dosť počúvam vážnu hud-
bu od autorov Arvo Pärt a Eric Satie. Celkom 
nepravdepodobne som si na cestách po Ameri-
ke zamiloval alternatívny bluegrass, konkrétne 
Punch Brothers. Doma veľa počúvame albumy 
všetkých umelcov zo Slnko Records (www.slnko-
records.sk), to je tá naša časť alternatívnej scény 
a zároveň priatelia, o ktorých sa stará vo vydava-
teľstve Shina.

Ak by ste si mali vybrať, s akým umelcom  
(žijúcim alebo nežijúcim) by ste si radi zahrali? 
Dano: Z nežijúcich jednoznačne Miles Davis. 
Trubkár, ktorý asi päťkrát zmenil tvár jazzu a vždy 
to bola dobrodružná jazda. Zo žijúcich to je Glen 
Hansard, írsky spevák, ktorý je držiteľom Osca-
ra spolu s Markétou Irglovou za filmovú pieseň 
Falling Slowly a jeho ostatný album bol dokon-
ca nominovaný na Grammy. Naše cesty sa stretli 
pred vyše desiatimi rokmi a odvtedy sme priate-
lia, odohrali sme spoločné koncerty, pričom vždy 
došlo aj na spoločné hranie, takže znova radi. 

Hrali ste už niekedy v Púchove alebo v jeho okolí?
Shina: Nehrali, ale ja som na lazoch nad Púcho-
vom strávila kus detstva, hlavne prázdniny a veľ-
mi rada na to spomínam. Môj otec odtiaľ pochá-
dza, takže by som s nadsázkou mohla povedať, 
že je to môj rodný kraj, do ktorého sa síce príliš 
nevraciam, ale mám naň spomienky, ktoré ma 
neopúšťajú. Čo je super, lebo tak veľa vecí a miest 
som už pozabúdala.

Aký repertoár si prichystáte na váš koncert a na 
čo sa všetko môžeme tešiť?   
Shina: Zahráme vám takú zmes piesní, ktoré 
sa ocitli na albume  „A to je všetko?“ po návrate 
bubeníka a klaviristu Mariána Slávku. Niekedy si 
medzi sebou hovoríme, že hráme naše hity, ktoré 
s nami zostali veľa rokov a zatiaľ ich nič nenahra-
dilo. Patrí medzi ne aj Na horu a dolu, kde hráme 
na gitaru a basu slákmi, A to je všetko? s fantas-
tickým Mariánovým bubnovým sólom na záver 
alebo aj úplne najstaršia hypnotická desaťmi- 
nútovka Vlak o Danovom psychedelickom zážit-
ku z amerického Clevelandu. A do toho vsúvame 
nové pesničky z albumu Divoko, ktoré sú intím-
nejšie, Marián v nich hrá veľa na klavír a je to teda 
dosť o láske a vzťahoch.

Zhováral sa Marek Vatraľ z kaviarne 
Podivný barón - spoluorganizátor koncertu.
Koncert  finančne podporilo mesto Púchov.

Koncert skupiny LONGITAL 30. júna v parku pri Župnom dome o 20.00 h - vstup voľný
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PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

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

PRIPRAVUJEME:

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

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

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

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

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

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

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

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

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

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

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

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

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

Utorok  13.   bývalá kinosála nad Azalkou     15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE DIEVČA
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných škôl mesta 
Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

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

Štvrtok 15.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu 
sa postará: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

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

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

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

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

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

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

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

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA  
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

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

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

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

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

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 1.  15.45 h

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

Štvrtok 1.  17.30 h

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

Štvrtok 1.    19.15 h

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

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

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

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

Streda  7.   19.30 h

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

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

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

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

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

Streda  14.   19.30 h

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

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

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

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

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

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

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

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

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

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

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

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

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

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

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

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

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

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

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

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

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

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

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

Ak máš rád kino a film je tvojím koníčkom, potom táto súťaž je určená práve pre teba. Bližšie info na 
osobitnom plagáte.
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PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

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

PRIPRAVUJEME:

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

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

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

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

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

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

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

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

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

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

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

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

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

Utorok  13.   bývalá kinosála nad Azalkou     15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE DIEVČA
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných škôl mesta 
Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

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

Štvrtok 15.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu 
sa postará: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

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

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

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

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

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

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

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

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA  
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

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

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

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

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

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 1.  15.45 h

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

Štvrtok 1.  17.30 h

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

Štvrtok 1.    19.15 h

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

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

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

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

Streda  7.   19.30 h

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

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

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

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

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

Streda  14.   19.30 h

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

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

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

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

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

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

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

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

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

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

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

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

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

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

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

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

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

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

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

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

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

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

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Modernizácia techniky PTSM
•  Cesta rozpralesom
•  Hornokočkovský kotlík
•  Talentové skúšky do ZUŠ 
•  Modrotlač včera, dnes a zajtra
•  POV Dance v Dohňanoch
•  Výstup k Lednickému hradu
•  Medz. turnaj olympijských nádejí volejbalistov do 17 rokov 
•  Hasičský trojboj a šesťdesiatky v Púchove
•  2. kolo Považsko-strážovského pohára
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

       

PROGRAM

KINO

jún 2017 

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

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne aj u informátora DK. 

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

PRIPRAVUJEME:

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

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

Piatok  2.     Veľká sála       19.00 hod.

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

Sobota 3.     Pešia zóna       15.00 hod.        

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

Sobota 3.     Veľká sála        20.00 hod.

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

Streda 7.    Veľká sála    19.00 hod.

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

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

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

Nedeľa 11.    Veľká sála    16.00 hod.

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

Utorok  13.   bývalá kinosála nad Azalkou     15.30 hod.

SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE DIEVČA
CVČ Včielka v spolupráci s Púchovskou kultúrou organizujú pre žiakov 1. ročníka základných škôl mesta 
Púchov tradičné celomestské súťažné podujatie. Termín podujatia z organizačných dôvodov CVČ presu-
nutý z 31.5.2017. Vstup voľný.

Streda 14.    Veľká sála    19.00 hod.

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

Štvrtok 15.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu 
sa postará: Božanka a ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 1.6. 2017. Vstupné 1 €. Pre jednu osobu 
max. 4 vstupenky. 

Pondelok 19.     veľká sála           17.00 hod.

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

Streda 21.    galéria vestibulu divadla      18:00 hod.

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

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

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

Piatok 30.    Veľká sála    18.00 hod.

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

KURZY, KLUBY:
Piatok 2.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA  
Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte medzi nás.

Streda 7.     učebňa  č. 1      16.00 hod.

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

Streda 7.     tanečná sála     18.00 hod.

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

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

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

Utorok 13.     kinosála     16.00 hod.

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

Utorok 27.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 1.  15.45 h

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

Štvrtok 1.  17.30 h

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

Štvrtok 1.    19.15 h

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

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

Nedeľa  4. 17.30 h    Sobota 10.   17.30 h

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

Streda  7.   19.30 h

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

Piatok 9.  17.30 h    Nedeľa  11.  17.30 h

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

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

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

Streda  14.   19.30 h

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

Piatok 16.    17.30 h    Sobota 17.   17.30 h

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

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

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

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

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

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

Štvrtok  1.      kinosála      9.45 hod.
KRÁSKA A ZVIERA

Piatok  2.      kinosála      8.00 hod.
BALERÍNA 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

Pondelok   5.  kinosála      10.45 hod.
POWER RANGERS

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

KLUB MAMIČIEK

Streda  21.   19.30 h    Nedeľa  25.  19.30 h

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

Piatok 23.    17.30 h    Nedeľa  25. 17.30 h

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

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

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

Sobota 24.  17.30 h    Streda  28.   19.30 h

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

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

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

Piatok 30.    19.30 h    Sobota 1.7.  17.30 h

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

    PRIPRAVUJEME: 
SÚŤAŽ: LETO S KINOM V PÚCHOVE !

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

       

PROGRAM

KINO

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.
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V trojboji zahviezdilo družstvo chlapcov, v behu cez prekážky jednotlivci

2. miesto - Morkovice (ČR) - Natálie Podrazilová 15,90 
3. miesto - SNV - Michaela Petrušková 16,16
Staršie dievčatá:
1. miesto - SNV - Viktória Krempaska 13,77
2. miesto - Spišská Teplica - Radka Červeňová 13,82
3. miesto - Lutiše - Miroslava Muchová 14,27
Hasičský trojboj
Chlapci 
1. miesto - Púchov 135,59 
2. miesto - Čereňany 135,94 
3. miesto - Kolárovice 153,99 
Dievčatá
1. miesto - Hliník n. Váhom 148,02
2. miesto - Kolárovice 181,20
3. miesto - Tuchyňa A 185,07

Jozef Ridzik, DHZ Púchov

Slovenská liga v behu na 60 m cez prekážky 
Prípravka: 
1. miesto – Madunice - Samuel Oravec 26,47
2. miesto - Púchov - Dávid Koncový 24,49
3. miesto - Morkovice (ČR) - Tereza Dobiašová 26,34
Mladší chlapci:
1. miesto – SNV - Michal Rerko 14,70
2. miesto - Morkovice (ČR) - Vít Vymazal 15,18 
3. miesto - Púchov - Alexander Ridzik 16,96 
Starší chlapci:
1. miesto – Svit - Tomáš Stinčik 13,04 
2. miesto – Setechov - Pavol Adamik 13,88
3. miesto – Púchov - Tomáš Kucej 14,82
Mladšie dievčatá:
1. miesto - Nosice - Terezia Srogončiková 15,78

Táto pravidelná akcia začala za upršaného počasia. 
Mladí hasiči sa museli popasovať zo všetkým, čo ich 
čakalo v priebehu dňa. Na začiatku hasičského zá-
polenia bol slávnostný nástup, ktorého sa zúčastnili 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška, primátor Púchova Mgr. Rastislav He-
nek, predseda DPO Púchov Pavol Papuča, poslan-
kyňa mesta Púchov Irena Kováčiková a za DPO SR 
pre mládež Jozef Strela. Po štátnych hymnách pri-
vítal súťažiacich primátor mesta Púchov a po ňom 
vystúpil predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ktorý zároveň odovzdal potvrdenie o dotácii 
na mládežnícku Slovenskú ligu. 
   Za účasti 92 pretekárov zo Slovenska a  Českej 
republiky sa na štart postavili mladšie a staršie 
dievčatá. Nasledovali hasiči z  prípravky a mlad-
ší chlapci. Nakoniec, ako elitní pretekári, sa starší 
chlapci pustili do boja s väčšími prekážkami - po-
časím a dosiahnutým časom. Púchov mal reprezen-
tantov v každej kategórii. Aj keď boli púchovskí re-
prezentanti v domácom prostredí, tlak na nich bol 
veľký. Nakoniec mu odolali a dosiahli veľmi dobré 
výsledky. 
   V popoludňajších hodinách začali prebiehať súťa-
že v kolektívnych disciplínach, kde znova ukazovali 
deti z DHZ Púchov svoje majstrovstvo a skončili na 
prvom mieste. Za túto celodennú činnosť je po-
trebné poďakovať organizátorom DHZ Púchov, ZŠ 
Gorazdova, TSK Trenčín a sponzorom: Jana Crkoňo-
vá Fire stop, Rudolf Adamička – Fire consul a Vladi-
mír Kuchárik KMK Púchov.

V sobotu 17. júna sa v Púchove v areáli ZŠ Gorazdova konalo veľké hasičské podujatie Slovenskej a Stre-
doslovenskej hasičskej ligy v behu na 60 m cez prekážky. V popoludňajších hodinách súťažili kolektívy 
v hasičskom trojboji, ktorý pozostáva z týchto disciplín: štafeta 5 x 30 m, štafeta dvojíc a viazanie uzlov.  

Mažoretky zabojovali v talianskej Giulianove v 38-stupňových horúčavách

Dohromady trikrát zlato, pätkrát striebro a trikrát bronz. 
To je medailová bilancia púchovských mažoretiek Ne-
lly z Centra voľného času Včielka na práve skončených 
majstrovstvách Európy v Taliansku.
Zlato v európskej konkurencii získala Romana Haluško-
vá v kategórii sólo junior pom-pom. Z najcennejšieho 
kovu sa tešilo aj trio v kategórii kadet pom-pom Sára 
Ondričková, Aneta Murínová a Veronika Kuchtová. 
Tretie zlato patrí juniorskému triu pom-pom v zložení 
Rebeka Ondričková, Romana Halušková a Valika Sati-
nová. „Nedá mi inak, ako vysloviť veľkú spokojnosť s 
vynikajúcimi výkonmi, ktoré dievčatá podali napriek 
obrovským horúčavám a organizačným zakopnu- 
tiam poriadateľa, ktoré si vyžiadali až 4-hodinový 
sklz v programe mastrovstiev,“ hodnotí hlavná tré-
nerka mažoretkového súboru Nelly Ľudmila Bučková 
Kvašayová. Približne 70-členná výprava súťažiacich detí, 
plus trénerský tím a rodičia sú momentálne na dlhej  
spiatočnej ceste, ktorá trvá 17 až 18 hodín. Do Púchova 
by mali doraziť v utorok 27. júna na obed.                      -tm-

Púchovská mažoretková výprava sa od 22. do 25. júna zúčastnila majstrovstiev Európy  
v mažoretkovom športe, ktoré sa konali v stredotalianskom prímorskom mestečku 
Guilianova. Napriek úmorným takmer 38-stupňovým horúčavám a veľkým organizačným 
zádrheľom usporiadateľa sa im podarilo vybojovať zlaté, strieborné i bronzové medaily. 

Spoľahlivým zázemím pre súťažiace mažoretky počas zahraničných reprezentačných ciest 
je aj početná výprava rodičov, ktorá nechýbala ani v prímorskej Giulianove.   
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Karatisti na Slovensku, v závislosti od 
stupňa technickej vyspelosti, v urči-
tých časových intervaloch prichád-
zajú pred skúšobných komisárov, aby 
získali vyšší “opasok“. Žiacke stupne sa 
nazývajú kyu, majstrovské dan (čierne 
pásy). Najvyššie, 10-te dany sú purpu-
rovo-červené. V CVČ ZŠ Gorazdova 
majú čierne pásy okrem trénera Fran-
tiška Komoru, Lukáš Čvirik (1. dan ka-
rate) a Michal Kunst (1.dan karate a 1. 
dan kobudo). Samozrejme, v Púchove 
je viac držiteľov danov, ktorých sme 
mohli vidieť na Pohári federácie aj v 
radoch pomocníkov na zápasiskách – 
T. Solík, M. Faturík, M. Čvirik a mnoho 
iných. 
   Skúšky, ktoré sa konali 23. júna 2017, 
boli určené pre žiacke stupne. Nakoľ-

Koncoročné skúšky a Športový deň karatistov 

ko v Púchove sa skúša spravidla len 
raz do roka a žiaci sú zvyčajne dob-
re pripravení, dopadli skúšky dobre. 
Smoliari, ktorí zaváhali pri cvičeniach 
kata, budú mať ku koncu prázdnin 
opravný termín, lebo ostatné časti 
skúšok deti zvládli dobre. Koncom 
júla troch Púchovčanov čakajú ešte 
prísnejšie skúšky - na čierne pásy, v 
rámci sústredenia s okinavskými maj-
strami v Žiline.
   Nasledujúci deň po skúškach (24. 6.) 
sa na futbalovom ihrisku v Dolných 
Kočkovciach konala akcia, ktorú pod 
rôznymi názvami organizujeme v Pú-
chove už viac ako desať rokov. Špor-
tový deň je súťaž určená hlavne pre 
deti, ktoré počas roka na súťažiach 
neboli, pre deti ktoré sa o karate za-

Mladí futbalisti zavŕšili úspešnú sezónu návštevou kancelárie primátora

Pre našich mladých futbalistov z 
kategórie U15 bolo pripravené 
sladké prekvapenie a občerstvenie. 
Primátor sa informoval o priebehu 
futbalovej sezóny a poďakoval sa 
im za záchranu futbalovej kategórie 
žiakov medzi slovenskou elitou. Tak-
tiež sa zaujímal či chlapci pokračujú 
vo svojej futbalovej kariére v mest-

skom klube MŠK Púchov. Chlapcov 
aj realizačný tím primátor ubezpe-
čil, že mesto bude naďalej aktívne 
podporovať púchovský šport a me-
dzi priority na nasledujúce obdobie 
bude patriť vybudovanie futbalo-
vého ihriska s umelým povrchom a 
osvetlením. 

L. Ranik, manažér MŠK Púchov

V utorok popoludní zažila kancelária primátora po- 
riadny nápor. Na návštevu si primátor Rastislav Henek 
pozval mladých púchovských futbalistov MŠK Púchov. 
Tí majú za sebou úspešnú sezónu a takýmto spôso-
bom im púchovský primátor poďakoval za vzornú re-
prezentáciu nášho mesta.

Keď sme začiatkom júna na športových stranách Púchovských novín písali o turnaji 
Pohára slovenskej federácie karate a bojových umení v Púchove a zdôraznili sme  
vnútornú hodnotu tohoto bojového umenia, museli sme niečo z textu z priestoro-
vých dôvodov vynechať. Môžeme však o tom písať teraz pri príležitosti koncoročných  
skúšok technickej vyspelosti a Športového dňa.

ujímajú alebo ktoré si len chcú s ma-
lými karatistami zasúťažiť. Celodenná 
akcia organizovaná spravidla dva až 
trikrát do roka zahŕňa tak karatistické 
súťaže kata, kumite, ako aj kondičné 
testy a iné súťaže, kde je štart otvo-
rený aj pre hostí. Na súťažiach nee-
xistujú protesty, lebo všetci súťažiaci 
majú absolútnu dôveru v nestrannosť 
rozhodcov. Hlavne pri obľúbenej sú-
ťaži o najsilnejší úder, kde meradlom 
je brucho trénera. 
   Tentokrát okrem sponzora (Nadá-
cie Tatra banky) ochotne prispeli aj 
rodičia detí, či už skvelými koláčmi, 
varením gulášu, prípravou priestoru 
súťaží a podobne. A pomáhali aj malí 
karatisti a ich hostia. Športový deň je 
špecifický aj tým, že organizátori pri-

pravia podmienky, nastavia kritériá 
a súťaž je do značnej miery v rukách 
samotných detí, ktoré môžu navrhnúť 
súťaže, pomôcť pri priebehu alebo ich 
prípadne meniť. Tohtoročný športový 
deň bol mimoriadny nielen skvelým 
nasadením všetkých súťažiacich, ale 
aj atmosférou, ktorá na súťaži pano-
vala.
   A táto atmosféra je to, čo spája pú-
chovské karatistické športové dni s 
ďalšími akciami, ktoré začali niektorí 
členovia organizovať. Tréneri a žiaci, 
deti aj rodičia chodia zadarmo a na 
vlastné náklady do táborov organi-
zovaných charitatívnou organizáciou 
Očkolandia pre deti z detských domo-
vov a robia pre tieto deti ukážky bo-
jových umení, tréningy a iné aktivity. 
A teraz si dovolím osobnú poznám-
ku: „Vzniklo to bez môjho priameho 
pričinenia ako hlavného trénera. Sú to 
nielen tvrdí bojovníci, reprezentanti Slo-
venska v karate, ale aj slušní ľudia s dob-
rým srdcom. No nie je to radosť chodiť 
do takejto spoločnosti?“

Ing. František Komora, tréner

Tréner František Komora.
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Prekvapivé rozuzlenie malo v kategórii mužov i 
žien tretie kolo Slovensko-moravskej hasičskej ligy v 
Lehote pod Vtáčnikom. Me dzi mužmi favoriti totálne 
vyhoreli. Líder seriálu Slovensko-moravskej hasičskej 

ligy z Podhoria 
skončil až na 13. 
mieste, druhý 
Brunov útok ani 
nedokončil. Rov-
nako nedokončili 

útok ani dobrovoľní hasiči zo Zbory, Lednických Rov-
ní a Dohnian. Víťazstvo si tak vybojovali dobrovoľní 
hasiči zo Stupného pred Ďurďovým a krásnom. Z 
hasičských družstiev Púchovského okresu sa najviac 
darilo Ihrišťanom, ktorí obsadili štvrtú priečku a No-
sičanom, tí skončili na šiestej priečke. Nosice však na-
pokon diskvalifikovali, píšeme o tom na inom mieste.
Žiadne iné družstvo z Púchovského okresu sa do elit-
nej desiatky neprepracovalo.

V kategórii žien totálne prepadli žabky z Nosíc, kto-
ré skončili na poslednej 12.priečke. Dievčatá z Ihrišťa 
obsadili štvrtú priečku, čo ich stálo stratu vedenia v 
seriáli. Z víťazstva sa tešili ženy z moravskej Nedašo-
vej Lhoty pred Ďežericami a Kocuranmi. 

Výsledky 3. kola SMHL – Lehota pod Vtáčni-
kom:

Muži: 1. Stupné – 13,74 sekundy, 2. Ďurďové – 13,97 
s, 3. Krásno – 14,35 s, 4. Ihrište – 14,39 s, 5. Podlužany 
– 14,63 s, 6. Nosice – 14,68 s, 7. Ruskovce – 15,07 s, 8. 
Lehota pod Vtáčnikom – 15,27 s, 9. Lidečko – 15,91 s, 

10. Nedašova Lhota – 15,91 s, 11. Visolaje – 16,16 s, 
12. Tŕstie – 16,18 s, 13. Podhorie – 16,40 s, 14. Svinná 
– 16,83 s, 15. Beluša – 18,85 s, 16. – 20. Zbora, Valaš-
ské Příkazy, Brumov B, Lednické Rovne a Dohňany 
– útok nedokončili

Ženy: 1. Nedašova Lhota – 17,53 s, 2. Dežerice 
– 17,87 s, 3. Kocurany – 18,30 s, 4. Ihrište – 18,31 s, 5. 
Lehota pod Vtáčnikom – 18,71 s, 6. Dohňany – 19,05 
s, 7. Svinná – 19,19 s, 8. Ladce – 19,45 s, 9. Horná Po-
ruba – 19,52 s, 10. Kvašov – 19,66 s, 11. Dulov – 23,73 
s, 12. Nosice-žabky – 35,63 s

Dobrovoľní hasiči z Podhoria si v štvrtom kole Slo-
vensko-moravskej hasičskej ligy napravili reputáciu 
zo spackaného útoku v Lehote pod Vtáčnikom a mo-
ravskom Brumove dokázali triumfovať pred domáci-
mi dobrovoľnými hasičmi. Podhorania si tak upevnili 
vedúcu priečku v celom seriáli. O príjemné prekva-
penie sa v Brunove postarali hasiči z Visolají, ktorí do-
kázali vybojovať výbornú tretiu priečku. Z družstiev 
Púchovského okresu sa do elitnej desiatky dokázali 
v Brumove prebojovať okrem Podhoria a Visolají aj 
dobrovoľní hasiči Lednických Rovní, Nosíc a Ihrišťa. 

V ženskej kategórii si víťazstvo vybojovali dievčatá 
z Dežeríc, hneď za nimi sa však „naukladalo“ kvarte-
to družstiev z Okresu Púchov v poradí Nosice-žabky, 
Ihrište, Kvašov a Dohňany. Dežeričanky sa tak dostali 
do čela súťaže, Ihrišťanky sú druhé. 

Výsledky 4. kola – Brumov
Muži: 1. Podhorie – 14,12 sekundy, 2. Brumov B 

– 14,40 s, 3. Visolaje – 14,59 s, 4. Stupné – 14,88 s, 
5. Lednické Rovne – 15,01 s, 6. Podlužany – 15,12 s, 

7. Krásno – 15,22 s, 8. Nosice – 15,63 s, 9. Nedašova 
Lhota – 15,71 s, 10. – 11. Tŕsite a Ihrište – obaja 15,91 
s, 12. Lehota pod Vtáčnikom – 16.00 s, 13. Beluša 
– 17,13 s, 14. Svinná – 17,35 s, 15. Dohňany – 17,72 
s, 16. Lidečko – 18,56 s, 17. Valašské Příkazy – 29,27 
s, 18. Ďurďové – 29,60 s, 19. Rusovce – 37,99 s, Zbora 
bola diskvalifikovaná.

Ženy: 1. Dežerice – 17,35 s, 2. Nosice-žabky – 17,40 
s, 3. Ihrište – 17,43 s, 4. Kvašov – 18,03 s, 5. Dohňa-
ny – 18,25 s, 6. Ladce – 18,41 s, 7. Nedašova Lhota 
– 18,73 s, 8. Dulov – 19,48 s, 9. Horná Poruba – 19,78 
s, 10. Kocurany – 20,16 s, 11. Lehota pod Vtáčnikom 
– 20,26 s, 12. Svinná – 20,63 s

Poradie po 4. kole
Muži: 1. Podhorie – 60 bodov, 2. Stupné – 49 bo-

dov, 3. Brumov B – 45 bodov, 4. Krásno – 40 bodov, 5. 
Visolaje – 33 bodov, 6. Lednické Rovne – 31 bodov, 7. 
Ďurďové – 29 bodov, 8. Ihrište – 28 bodov, 9. Nosice 
– 24 bodov, 10. Podlužany – 23 bodov, 11. Beluša – 22 
bodov, 12. Ruskovce – 22 bodov, 13 – Nedašova Lho-
ta – 21 bodov, 14. Tŕstie – 20 bodov, 15. Svinná – 18 
bodov, 16. Lehota pod Vtáčnikom – 15 bodov, 17. Va-
lašské Příkazy – 13 bodov, 18. Lidečko – 13 bodov, 19. 
Dohňany – 9 bodov, 20. Zbora – 4 body

Ženy: 1. Dežerice – 47 bodov, 2. Ihrište – 43 bodov, 
3. Nedašova Lhota – 40 bodov, 4. Nosice-žabky – 34 
bodov, 5. Dohňany – 29 bodov, 6. Kocurany – 28 bo-
dov, 7. Kvašov – 26 bodov, 8. Ladce – 20 bodov, 9. 
Dulov – 18 bodov, 10. Lehota pod Vtáčnikom – 17 
bodov, 11. Svinná – 16 bodov, 12. Horná Poruba – 16 
bodov.                  (pok)
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V druhom a treťom kole Slovensko-moravskej ha-
sičskej ligy (SMHL) došlo k vážnemu porušeniu pra-
vidiel súťaže. Hlavnú úlohu v porušení pravidiel zo-
hrali dobrovoľní hasiči Nosíc a Milochova, konkrétne 
jeden z nosických hasičov. 

Stanovisko k incidentu zaujal aj Výbor Slovensko-
-moravskej hasičskej ligy. Rozhodnutie Výboru SMHL 
uvádzame v plnom znení:

Výbor SMHL po skončení súťaže v Lehote pod Vtáč-
nikom, konanej dňa 17. 6. 2017, dostal od družstiev 
SMHL podnet na prešetrenie možného porušenia 
pravidiel, ku ktorému malo dôjsť na súťaži v Lehote 
pod Vtáčnikom, ako aj na súťaži v Ruskovciach, ko-

nanej dňa 10. 6. 2017. Konkrétne bolo vznesené po-
dozrenie na porušenie bodu 3.7.1 Základného pred-
pisu č. 7/2016 zo strany družstiev DHZ Nosice a DHZ 
Milochov.

Člen súťažného družstva DHZ Nosice po tom, ako 
družstvo DHZ Nosice vykonalo svoj požiarny útok, sa 
prezliekol do dresu družstva DHZ Milochov a vykonal 
s ním požiarny útok družstva DHZ Milochov. Výbor 
SMHL po riadnom preskúmaní dostupných fotogra-
fií a videozáznamov z oboch súťaží konštatuje, že zo
strany družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov týmto 
konaním skutočne došlo k porušeniu bodu 3.7.1 Zá-
kladného predpisu č. 7/2016.

Na základe zistených skutočností Výbor SMHL roz-
hodol, že výsledky družstiev DHZ Nosice a DHZ Milo-
chov zo súťaží v Ruskovciach, konanej dňa 10.06.2017 
a zo súťaže v Lehote pod Vtáčnikom, konanej dňa 
17.06.2017 budú anulované (družstvá nebudú hod-
notené) a družstvu DHZ Nosice bude za dané kolá 
SMHL 2017 pridelených 0 bodov. 

Výbor SMHL zároveň vyslovuje poľutovanie nad ko-
naním člena súťažného družstva DHZ Nosice, ktorý 
sa opakovane dopustil hrubého porušenia pravidi-
el SMHL a svoje družstvo tak pripravil o výsledky a 
body do celkového hodnotenia SMHL 2017.

Ľuboš Kamenický, predseda Výboru SMHL

Nosice a Milochov porušili pravidlá, diskvalifikovali ich  

SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGY, 3. KOLO - LEHOTA POD VTÁČNIKOM, 4. KOLO - BRUMOV

Podhorie si po triumfe v Brumove upevnilo vedenie

Člen DHZ Nosice sa postaral o rozruch v druhom a treťom kole Slovensko-moravskej hasičskej ligy. V jeden deň 
štartoval „načierno“ za dve družstvá, a tak trpí celý kolektív. Nosiciam anulovali dve kolá...                       FOTO: SMHL

Muži Podhoria ukázali v Brumove svojim súperom 
chrbát. Obrazne i doslovne...                            FOTO: SMHL
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Detské plavecké preteky, 17. ročník Memoriálu Pavlu Vajdu

Detská plavecká súťaž, na ktorej je odmenené každé dieťa ako víťaz.

Táto fotografia krásne dokresľuje rozdiel medzi mladšími deťmi a 
 ostrieľanými staršími plavcami. To nadšenie z tváre malého dievčatka, 

ktoré sa s plávaním len zoznamuje, je jasná odpoveď, prečo je u detí 
dôležité podporovať nadšenie a záujem o šport ako taký.

Je úžasné, keď majú zverenci šancu prežívať svoje 
úspechy priamo so svojimi trénermi a vzormi.

Kamarátstva, atmosféra, nadšenie, súťaživosť, bojovnosť... 
Všetko vlastnosti, ktoré zanechávajú silné zážitky. Tieto dokážu 
častokrát prerásť do kamarátstva a priateľstva na celý život.

Aj takto môže začínať športová kariéra súrodenca.
Text: A. Vajda, Foto: M. Mikáč.

Ľuboš Križko – olympionik, reprezentant, európsky rekordér. Ocenenie z rúk 
športovca, ktorý miluje nielen plávanie, ale aj prácu s deťmi a deti jeho.

17. ročník Memoriálu Pavla Vajdu bol opäť veľmi originálny.  
Rozhovory, zaujímaví hostia, názory, ďalšie fotografie, všetko  

v ďalšom vydaní Púchovských novín.  Výsledky, aj všetky ostatné 
informácie o tejto súťaži na www.alvacentrum.sk.
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Na mládežníckom bedmintonovom turnaji stovka účastníkov 
z Maďarska, Česka a Slovenska

Sebastián Kadlec (BKR Púchov)/Peter Huppert 
(Loko Košice), 2. miesto, U15, štvorhra chlapci
Olívia Kadlecová (BKR Púchov)/Lea Vybochová 
(Slávia TU Zvolen), 2. miesto, U15, štvorhra dievčatá
Romana Comová (BKR Púchov), 3. miesto, U17, 
dvojhra dievčatá
Aneta Juhaniaková, 3. miesto, U17, dvojhra dievčatá
Comová/Juhaniaková (BKR Púchov), 2. miesto, 
U17, štvorhra dievčatá

-tm-, -mc-, foto: FB BKR Púchov

podarí nalákať nových hráčov z rôznych kútov 
Európy a vytvoriť tak podujatie, o ktorom sa 
bude hovoriť nielen u nás na Slovensku, ale aj
v zahraničí,“ vyslovuje svoje plány i želania 
hlavný organizátor M. Čuntala a v závere pripája 
poďakovanie: „Chcel by som srdečne poďako-
vať všetkým rodičom, hráčom a priateľom BKR 
Púchov, ktorí počas dlhých príprav pred, po a 
počas turnaja sústavne pomáhali s radosťou, 
odhodlaním a to všetko pre to, aby sa na turnaji 
cítili účastníci príjemne a mohli si toto športové-
ho podujatie užiť. Patrí im veľká vďaka a uzna-
nie za naozaj dobre odvedenú prácu a nasade-
nie, ktoré previedli. Veľká vďaka patrí aj mestu 
Púchov, MŠK s. r. o., RONA a. s. a ďalším spon-
zorom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, 
aby sa turnaj mohol nielen uskutočniť, ale aj 
napredovať.“ 

Medailové umiestnenia hráčov BKR Púchov:
Emma Žiačiková, 2. miesto, U11, dvojhra dievčatá
Lucia Šebová, 3. miesto, U11, dvojhra dievčatá
Žiačiková/Šebová, 1. miesto, U11, štvorhra dievčatá
Matej Plevák/Lukáš Vojtek, 3. miesto, U13, štvorhra 
chlapci

Oproti minulému ročníku pribudla k Slovensku a 
Česku ďalšia krajina - Maďarsko. A do poslednej 
chvíle boli prihlásení aj hráči z Poľska, ktorí však 
svoju účasť tesne pred turnajom odriekli.
„Tento ročník sme zvolili odlišný herný formát 
oproti minuloročnému turnaju. Tentokrát sme 
hrali systémom skupín s následným postupom 
do vyraďovacieho „pavúka“, kde sa rozhodo-
valo o víťazoch. Zvolený model je výhodnejší z 
dôvodu väčšej prehľadnosti turnaja a načaso-
vania, čiže lepšej organizovanosti podujatia. 
Tento typ turnaja sa využíva všade na európ-
skych podujatiach, preto sme sa snažili tomuto 
trendu prispôsobiť, čo sa aj podarilo,“ hodnotí 
Miloslav Čuntala, predseda domáceho organizá-
torského klubu BKR Púchov. 
Racquets Youth Cup 2017 bol podľa organizá-
torov charakteristický citeľný nárastom kvality 
najmä v kategóriách U13 a U15. Kategórie U11 
a U17 boli obsadené papierovo slabšie. „Naším 
cieľom je vytvoriť bedmintonový turnaj, ktorý 
bude herne na veľmi vysokej úrovni a zároveň 
dosiahnuť to, aby každý na turnaji cítil príjem-
nú rodinnú atmosféru plnú pohody, šťastia a 
radosti. Všetci veríme, že sa nám na ďalší turnaj 

Až trojdňový bol druhý ročník detského a mlá-
dežníckeho bedmintonového turnaja organizo-
vaného rodičmi, hráčmi a priateľmi BKR Púchov  
s názvom Racquets Youth Cup 2017, ktorý sa ko-
nal 23. až 25. júna v mestskej volejbalovej hale.  
V štyroch kategóriách U11, U13, U15, U17 súťažilo  
dohromady 98 detí z Maďarska, Českej republiky a  
Slovenska v dvojhrách a štvorhrách chlapcov a dievčat. 
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Dva tituly majstra Európy priniesla Evita domov do Púchova

Najväčšie úspechy Tanečného klubu EVITA 
za roky 2014 - 2017: 
Rok 2014 - titul majstra Slovenska, I. a II. vicemaj-
stra ČR, účasť na turné Nely Pociskovej
Rok 2015 - titul I. a II. vicemajster Slovenska, no 
zožali sme i úspech svetového merítka, a to titul 
majster Európy v dvoch tanečných kategóriách
Rok 2016 - titul II. vicemajstra Slovenska, množ-
stvo pohárov a ocenení na celoslovenských aj 
medzinárodných súťažiach
Rok 2017 – titul I. vicemajstra Slovenska, 2 tituly 
majstra Európy a množstvo pohárov a ocenení na 
celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.  -er-

ním a motiváciou do ďalších tanečných rokov,“ 
prízvukuje E. Rosinová. 
   V tomto školskom roku 2016/17 v tanečnom klube 
EVITA trénujú hlavné trénerky Eva Rosinová a  Gab-
riela Múčková. Veľká vďaka patrí i riaditeľke SCVČ - 
Bc. Andrei Lipkovej, Mgr. Monike Fuskovej, Monike 
Dodekovej, Vierke Jankejechovej, Veronike Rýdzej, 
Vanese Valachovej a všetkým našim tanečníkom, 
priateľom klubu, ktorí pomáhajú či už pri rôznych 
tanečných súťažiach, večierkoch a workshopoch. 
Tanečníci klubu získali za šesť rokov fungovania de-
siatky zlatých, strieborných i bronzových pohárov 
na národných aj medzinárodných súťažiach. 

„Obrovská hrdosť trénera, keď vidíte tie „vaše“ 
deti na pódiu makať a tancovať tak, že by vypľuli 
aj dušu, hoci poznáte tie choreografie do zlomku 
sekundy a zrazu vás ovládajú emócie. Obrovská 
hrdosť na naše deti, krásne ukončenie tanečnej 
sezóny a motivácia do budúcna,“ s hrdosťou ko-
mentuje obrovský úspech tanečníčok a tanečníkov 
na majstrovstvách Európy v Maďarsku hlavná tré-
nerka Evity Eva Rosinová. 
   Tanečný  klubu Evita má zastúpenie vo všetkých 
vekových kategóriách, vyniká v tanečnom štýle 
show a vyznačuje sa svojou nápaditosťou a origi-
nalitou jednotlivých choreografií. Okrem týchto 
dvoch krásnych titulov sa tanečníkom z Evity poda-
rilo v tejto sezóne vytancovať titul I. vicemajstra Slo-
venska či množstvo prvenstiev na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach, ako aj mimoriadne 
ocenenia za jednotlivé choreografie. Ako súčasť 
SCVČ Púchov funguje od školského roku 2012/13.
   „Získanie titulu nie je vôbec ľahké, sú to hodi-
ny driny, veľa modrín, potu, obetovanie svojho 
voľného času, prázdnin či víkendov s rodinou a 
kamarátmi. Dosiahnutie takéhoto úspechu je pre 
tanečníkov aj trénerov obrovským zadosťučine-

V dňoch 23. až 25. júna 2017 sa na maďarskom Balatone konali majstrovstvá Európy v moderných  
tancoch, na ktoré odcestovali deti z tanečného klubu EVITA reprezentovať Slovensko s dvomi formáciami. 
Tanečníkom z klubu EVITA sa podarilo vybojovať dva tituly MAJSTROV EURÓPY V juniorskej kategórii 
skupine COOKIES s choreografiou Strašiaci a handrová bábika a v hlavnej vekovej kategórii skupine 
SKITTLES s choreografiou Jánošík. 

Eva Rosinová: Získanie titulu to sú hodiny driny, veľa modrín, potu a  obetovanie svojho voľného času

COOKIES. SKITTLES.
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KONEČNÉ TABUĽKY KRAJSKÝCH A OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ DOSPELÝCH 

4. liga muži

Súperom MŠK Púchov budú v novej sezóne aj Borčice

1. Borčice 28 26 1 1 97:14 79
2. Malženice 28 17 6 5 67:37 57
3. Boleráz 28 15 6 7 43:31 51
4. ŠK Blava 28 12 8 8 45:29 44
5. N. Dubnica 28 12 7 9 43:29 43
6. Šimonovany 28 12 6 10 36:26 42
7. Tr. Stankovce 28 11 7 10 41:40 40
8. Vrbové 28 10 6 12 43:50 36
9. Častkovce 28 9 8 11 26:35 35
10. Holíč 28 10 5 13 31:36 35
11. Tr. Teplice 28 9 7 12 34:64 34
12. Domaniža 28 8 5 15 40:57 29
13. Partizánske 28 7 5 16 42:65 26
14. Hlohovec 28 5 6 17 36:68 21
15. Prečín 28 5 1 22 32:75 16
Bánovce nad Bebravou a Myjava sa odhlásili zo sú-
ťaže. 

5. liga muži

1. Horovce 30 22 4 4 80:30 70
2. Kanianka 30 18 7 5 64:28 61
3. Uhrovec 30 18 5 7 65:42 59
4. V. Uherce 30 18 5 7 72:38 59
5. Cígeľ 30 17 2 11 62:56 53
6. Brvnište 30 12 8 10 57:51 44
7. Chocholná 30 13 3 14 54:53 42
8. Podolie 30 13 3 14 49:52 39
9. Plevník 30 10 8 12 63:69 38
10. Tr. Turná 30 11 3 16 42:60 36
11. Z. Kostoľany 30 10 5 15 41:67 35
12. Bošany 30 10 2 18 38:50 32
13. Opatová 30 9 5 16 48:71 32
14. Ladce 30 9 4 17 36:47 31
15. Stará Turá 30 7 6 17 38:62 27
16. Streženice 30 3 10 17 39:72 19

1. P. Bystrica 24 18 4 2 90:26 58
2. Podmanín 24 14 4 6 70:38 46
3. Košeca 24 13 5 6 65:41 44
4. H. Poruba 24 13 3 8 66:37 42
5. K. Podhradie 24 12 5 7 49:42 41
6. D. Kočkovce 24 10 7 7 54:50 37
7. Tuchyňa 24 10 5 9 66:53 35
8. Bolešov 24 8 6 10 37:43 30
9. Papradno 24 8 4 12 32:54 28
10. Udiča 24 7 4 13 42:53 25
11. Jasenica 24 5 5 14 37:68 20
12. Dulov 24 5 3 16 20:82 18
13. Lysá 24 3 5 16 31:72 14

6. liga muži

Ambície Borčíc vyhrať štvrtú futbalovú ligu Zápa-
doslovenského futbalového zväzu boli známe už 
pred začiatkom súťaže. Potom, ako sa v minulom 
roku Borčičania odhlásili z nadstavbovej časti 2. ligy 
ich riadiaci orgán preradil o dve súťaže nižšie. Borči-
ce naplnili papierové predpoklady a súťaž vyhrali s 
prie- pastným 22-bodovým náskokom. V budúcom 
ročníku sa tak stanú súperom treťoligových futbalis-
tov MŠK Púchov. A kto pozná pomery vo futbalových 
Borčiciach vie, že majiteľ borčického klubu nepôjde 
do súťaže bez ambícii. Všetci účastníci tretej ligy sa 
musia pripraviť na to, že budú tvrdým orieškom.   

Púchovský okres mal v piatej lige dvoch zástupcov. 
A už prvý pohľad na tabuľku hovorí, kde vládne spo-
kojnosť a kde nie. I keď ani v Horovciach sa do polovice 
súťaže nehovorilo nahlas o postupe. Niekoľkobodové 
manko však Horovčania zmazali šnúrou víťazných zá-
pasov. A keď na domácom trávniku v priebehu troch 
týždňov porazil dvoch najvážnejších kandidátov na 
postup, bolo jasné, že v Horovcaich sa bude prepiso-
vať história. I keď Horovčania si šesť kôl pred koncom 
situáciu skomplikovali hladkou prehrou v Uhrovci, 
bolo to ich posledné zaváhanie a až do konca súťaže 
excelovali. Vyhrali ju s deväťbodovým náskokom a v 
budúcom roku budú jediným zástupcom Púchovské-
ho okresu v štvrtej lige. Streženičania po katastrofál-
nej jeseni, kedy nevyhrali ani jeden zápas, nestihli už 
na jar obrovské manko zmazať a po troch rokoch sa 
vracajú do oblastnej ligy. Vzhľadom na jarné výkony 
by v nej dlho zostať nemali...  

Horovčania (v bordových dresoch) sa po víťazstve v 5. lige v budúcom ročníku predstavia v 4. lige Západosloven-
ského futbalového zväzu. Budú jediným zástupcom Púchovského okresu v tejto súťaži. 

           FOTO: Milan Podmaník 

Dvaja zástupcovia Púchovského okresu v najvyššej 
oblastnej súťaži mali evidentne úplne iné starosti. 
Kým Dolné Kočkovce povzbudené minuloročnou 
úspešnou jeseňou chceli aj tento rok zaútočiť na hor-
né poschodia tabuľky. Po solídnej jeseni však na jar 
nenaplnili očakávania a obsadili „až“ šietu priečku. 
Treba však jedným dychom dodať, že čelo súťaže s 
výnimkou Považskej Bystrice (tá mimochodm prišla 
v Dolných Kočkovciach o dva body) bolo mimoriad- 
ne vyrovnané. Lysá pod Makytou sa v súťaži opäť za-
chránila. Dopomohlo jej k tomu aj odhlásenie Ilavy, 
no najmä fakt, že v piatej lige sa zachránili na posled-
nú chvíľu Ladce. Zaujímavosťou je, že v budúcej sezó-
ne sa  počet zástupcov Púchovského okresu v súťaži 
zdvojnásobí. Okrem Dolných Kočkoviec a Lysej prídu 
do oblastnej ligy z piatej ligy Streženice a postup zo 
6. ligy si vybojovali futbalisti Spartaka Kvašov. 

7. liga muži

1. Kvašov 24 17 4 3 57:21 55
2. Visolaje 24 13 8 3 62:29 47
3. Pruské 24 13 5 6 65:37 44
4. Kolačín 24 14 2 8 59:42 44
5. Šebešťanová 24 10 4 10 42:44 34
6. Lazy 24 10 2 12 47:45 32
7. Podvažie 24 8 8 8 38:47 32
8. Pružina 24 9 3 12 45:42 30
9. D. Breznica 24 8 5 11 39:50 29
10. Dohňany 24 7 7 10 43:58 28
11. D. Mariková 24 8 3 13 40:59 27
12. Sverepec 24 7 4 13 29:48 25
13. Praznov 24 3 3 18 30:74 12

Záverečných niekoľko kôl siedmej ligy sa zmenil 
na boj o postup medzi oblastnú elitu medzi dvomi 
mužstvami z okresu Púchov. Visolaje sa chceli do 6. 
ligy vrátiť po tom, ako v minulej sezóne zostúpili, 
Kvašov zase chcel využiť priaznivú situáciu, ktorá sa 
často neopakuje. Napokon súboj skončil víťazne pre 

Kvašov, kde sa môžu historicky tešiť na najvyššiu ob-
lastnú súťaž. A treba tiež pripomenúť, že všetky do-
máce stretnutia v odvetnej časti odohral Kvašov pre 
rekonštrukciu ihriska na cudzom ihrisku. Visolaje si 
tak musia počkať na návrat do šiestej ligy minimálne 
ďalší rok. Ďalší traja zástupcovia okresu Púchov po-
dávali v súťaži striedavé výkony. Lazy pod Makytou 
skončili šieste, Dolná Breznica s Dohňanmi plece pri 
pleci na deviatej a desiatej priečke. Ani táto súťaž sa 
neobišla bez odhlásenia zo súťaže. „Tradíciu“ dodržali 
Malé Lednice, ktoré sa zo súťaže odhlásili ešte v je-
sennej časti. 

8. liga muži

1. Mikušovce 22 18 1 3 73:19 55
2. FC Púchov 22 14 2 6 67:34 44
3. Tŕstie 22 13 4 5 58:41 43
4. Horovce B 22 11 3 8 58:44 36
5. Kameničany 22 10 3 9 54:55 33
6. Bodiná 22 10 3 9 47:48 33
7. Lednica 22 9 3 10 56:35 30
8. Vrchteplá 22 8 5 9 45:43 29
9. Prejta 22 8 3 11 60:63 27
10. Orlové 22 8 3 11 35:59 24
11. Č. Kameň 22 3 2 17 26:62 11
12. Bolešov B 22 3 2 17 26:102 11

Fan Clubu Púchov nevyšiel pokus o postup do 7. 
ligy. Proti boli tentokrát Mikušovce. 
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I. liga starší žiaci - U15

UMIESTNENIE FUTBALOVÝCH DRUŽSTIEV MŠK PÚCHOV V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2016/2017

II. liga mladší dorast - U17

II. liga starší dorast - U19

TIPOS III. liga muži

Všetko o oblastnom futbale:
www.obfzpb.sk

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

1. Komárno 36 23 9 4 83:32 78
2. L. Rovne 36 21 8 7 68:34 71
3. MŠK Púchov 36 20 10 6 61:28 70
4. D. Streda 36 16 9 11 56:37 57
5. Zl. Moravce B 36 15 10 11 53:44 55
6. Dubnica 36 16 7 13 49:43 55
7. Beluša 36 15 8 13 47:52 53
8. Galanta 36 15 7 14 58:49 52
9. Nemšová 36 15 6 15 54:53 51
10. V. Ludince 36 14 9 13 50:51 51
11. FC Horses 36 15 4 17 54:63 49
12. Gabčíkovo 36 13 8 15 40:47 47
13. Topoľčany 36 14 3 19 41:53 45
14. Nové Zámky 36 12 8 16 52:50 44
15. Horná Nitra 36 12 6 18 46:62 42
16. Šaľa 36 11 8 17 36:43 41
17. Šurany 36 11 6 19 55:79 39
18. Veľký Meder 36 9 6 21 40:76 33
19. Neded 36 6 6 24 38:85 24

I. liga starší žiaci - U14

1. Skalica 34 26 2 6 135:33 80
2. Myjava 34 23 6 5 125:37 75
3. Karlova Ves 34 18 5 11 60:51 59
4. Inter 34 17 7 10 88:50 58
5. P. Bystrica 34 16 9 9 85:57 57
6. MŠK Púchov 34 16 5 13 90:59 53
7. Petržalka 34 16 4 14 59:67 52
8. Loko. Trnava 34 15 7 12 80:71 52
9. Topoľčany 34 16 2 16 61:67 50
10. Gabčíkovo 34 14 6 14 73:60 48
11. Malacky 34 12 9 13 60:74 45
12. Dubnica 34 12 8 14 64:59 44
13. Zl. Moravce  34 12 7 15 52:73 43
14. Horná Nitra 34 10 5 19 72:87 35
15. Komárno 34 10 4 20 71:109 34
16. N. Zámky 34 11 1 22 38:124 34
17. Domino 34 9 6 19 51:73 33
18. Levice 34 5 3 26 29:142 18

1. Myjava 34 28 3 3 122:26 87
2. Inter 34 25 5 4 128:44 80
3. Petržalka 34 25 3 6 92:54 78
4. Loko. Trnava 34 21 8 5 63:25 71
5. Gabčíkovo 34 20 5 9 92:46 65
6. SDM Domino 34 18 5 11 79:47 59
7. Zl. Moravce 34 18 3 13 57:56 57
8. Topoľčany 34 17 6 11 83:52 57
9. Dubnica 34 16 2 16 79:55 50
10. Horná Nitra 34 14 4 16 70:92 46
11. Karlova Ves 34 12 8 14 74:75 44
12. Komárno 34 10 6 18 54:76 36
13. P. Bystrica 34 9 3 22 46:76 30
14. Malacky 34 7 9 18 46:87 30
15. Skalica 34 6 10 18 45:63 28
16. MŠK Púchov 34 7 4 23 49:93 25
17. Nové Zámky 34 5 4 25 33:113 19
18. Levice 34 3 2 29 21:153 11

1. Nitra 26 21 2 3 79:14 65
2. Slovan 26 20 3 3 98:15 63
3. Senica 26 21 0 5 70:16 63
4. Trenčín 26 20 2 4 80:23 62
5. D. Streda 26 15 2 9 58:34 47
6. Trnava 26 12 2 12 43:40 38
7. Karlova Ves 26 9 5 12 27:32 32

1. Trnava 26 22 2 2 128:23 68
2. Nitra 26 22 1 3 104:20 67
3. D. Streda 26 20 1 5 93:22 61
4. Slovan 26 19 4 3 90:16 61
5. Trenčín 26 16 2 8 66:41 50
6. Senica 26 11 6 9 49:37 39
7. Zl. Moravce 26 12 2 12 34:60 38
8. Inter 26 12 1 13 44:50 37
9. Karlova Ves 26 9 4 13 28:51 31
10. Petržalka 26 5 3 18 20:62 18
11. MŠK Púchov 26 4 4 18 20:88 16
12. Horná Nitra 26 3 6 17 27:97 15
13. Myjava 26 3 5 18 13:65 14
14. Levice 26 3 1 22 20:104 10

8. Levice 26 7 6 13 27:52 27
9. Petržalka 26 6 8 12 17:41 26
10. Inter 26 7 4 15 17:33 25
11. MŠK Púchov 26 5 6 15 27:56 21
12. Zl. Moravce 26 6 3 17 19:64 21
13. Myjava 26 5 3 18 28:72 18
14. Horná Nitra 26 3 4 19 17:115 13

I. liga mladší žiaci - U13
1. Slovan 26 24 0 2 397:72 72
2. Trenčín  26 23 0 3 383:90 69
3. D. Streda 26 20 0 6 258:97 60
4. Trnava 26 19 0 7 305:110 57
5. Nitra 26 18 1 7 283:73 55
6. Senica 26 18 0 8 196:161 54
7. Karlova Ves 26 13 2 11 198:167 41
8. Horná Nitra 26 12 0 14 190:228 36
9. Inter 26 11 0 15 166:227 33
10. MŠK Púchov 26 7 1 18 137:292 22
11. Levice 26 7 0 19 146:306 21
12. Zl. Moravce 26 5 0 21 104:256 15
13. Petržalka 26 2 0 24 65:466 6
14. Myjava 26 1 0 25 62:345 3

I. liga mladší žiaci - U12
1. Trenčín 26 22 1 3 326:122 67
2. Nitra 26 22 1 3 411:90 67
3. Slovan 26 22 0 4 372:90 66
4. Inter 26 16 2 8 186:114 50
5. MŠK Púchov 26 16 1 9 187:122 49
6. D. Streda 26 15 2 9 202:103 47
7. Horná Nitra 26 14 3 9 232:153 45
8. Petržalka 26 14 2 10 145:154 44
9. Trnava 26 13 0 13 237:193 39
10. Senica 26 7 0 19 128:316 21
11. Karlova Ves 26 6 1 19 125:283 19
12. Zl. Moravce 26 6 0 20 97:248 18
13. Levice 26 2 1 23 75:326 7
14. Myjava 26 0 0 26 46:455 0

Prípravka - U11
1. Trenčín 12 9 0 3 142:112 27
2. MŠK Púchov 12 6 1 5 165:129 19
3. Senica 12 6 0 6 121:141 18
4. Myjava 12 4 1 7 170:186 13
5. Horná Nitra 12 4 0 8 119:149 12

Prípravka - U10
1. Horná Nitra 12 10 1 1 294:135 31
2. Trenčín 12 9 0 3 379:139 27
3. MŠK Púchov 12 6 0 6 203:244 18
4. Senica 12 3 1 8 154:277 10
5. Mayjava 12 1 0 11 143:378 3

Prípravka - U9
1. Horná Nitra 12 8 0 4 175:143 24
2. Senica 12 7 1 4 153:106 22
3. Trenčín 12 5 2 5 181:176 17
4. MŠK Púchov 12 5 1 6 105:150 16
5. Myjava 12 2 2 8 135:174 8

Starší dorastenci MŠK Púchov nielenže v nedávno skončenej sezóne potešili pekným šiestym miestom v druhej 
lige, ale niektorí z nich sa presadili aj medzi mužmi. V  III. Tipos lige mužov sa v drese MŠk Púchov predstavilo aj 
niekoľko dorastencov a rozhodne nesklamali. Napokon, v závere súťaže bol pri kormidle mužov MŠK „kmeňový“ 
tréner dorastencov Eduard Pagáč (na snímke vľavo).                                     FOTO: Milan Podmaník 
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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. 8. 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 čítačku  kníh,  nepoužívanú, s viac než  
3-ročnou zárukou. Mail: nicolas0002@centrum.sk.
• Predám kovovú  dvojgarnížu  mosadznej farby 
3,35 m dlhú. Tel: 0911 450 188.
• Predám rozkladací  gauč , cena 50 eur, Tel. 0940 
547 782.
• Predám páperové paplóny, použité, 1 ks /10 eur + 
vankúše klasické 1 ks/ 5 eur. Tel. 0940 547 782.
redám satelitný tanier s konvektorom a dvoma drži-
akmi. Cena 20 eur. Tel: 0911 858 590. 
• Predám gauč trojsedák rozložiteľný cena 40 eur, 
váľandu cena 30 eur, konferenčný stolík 15 eur, TV 
stolík 15 eur, izbovú zostavu cena 100 eur. Viac info 
na č. t. 0944 341 880, 0944 204 863.

RÔZNE
• Kúpim ľudové kroje a staré textílie. 0902 708 047. 
• Z vážnych zdravotných dôvodov odstúpim za-
behnutú krčmu s terasou v Púchove. V prípade se- 
riózneho záujmu kontaktujte tel. 0948 888 656  
v čase od 10.00 do 15.00 hod.

PONUKA PRÁCE
• Hľadám niekoho na výpomoc v domácnosti podľa 
dohody a potreby. Len z Púchova, ponúkam 5 eur na 
1 hodinu. Tel. 0904 982 556.
• Hľadám vodiča kamiónu, trasa SK, CZK, len počas 
pracovných dní – podľa vzájomnej dohody.  Môže byť 
dôchodca, prípadne invalidný dôchodca. Tel: 0905 
625 214.

• Hľadám brigádnika/čku na fyzicky nenáročnú prácu 
na 4 hod. denne v Púchove. Info na tel. 0915 793 013.
• Gastronomická spoločnosť v Púchove, prijme 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.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY 
NemocNica Zdravie, Púchov 
RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSť 155

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

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

ZUBNÁ POHOTOVOSť 042/ 46 053 13 

POĎAKOVANIE
Ďakujeme celej blízkej  
aj vzdialenej rodine, 
priateľom, susedom, 
spolupracovníkom, 
hasičskému zboru a 
všetkým známym za 
kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke s 
p.  Milanom OFÚKANÝM 
z Mestečka, ktorý nás opustil 16. 6. 2017.
Zároveň chceme poďakovať  celému kolektívu 
oddelenia neurológie a pľúcnemu oddeleniu  
v Pov. Bystrici, p. farárovi Eštokovi a pohrebnej 
službe Advent za ústretovosť a dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina

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

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

SPOMIENKA
Do večnosti odišiel si 
spať, my ostali sme v 
žiali, no vždy budeš žiť 
v našich srdciach, ktorí 
sme ťa mali radi. 
Dňa 29. 6. si pripome- 
nieme 30. výročie úmr-
tia manžela, otca, dedka 
Imricha PANTÚČKA. 

S láskou spomínajú manželka, syn Miroslav 
a dcéra Alena s rodinami.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám stavebný  pozemok vo Visolajoch , 750 m²  
aj so sieťami. Tel:  0903 854 065.
• Predám chatu a záhradu v Lysej pod Makytou. In-
formácie č. t. 0903 407 541.
• Predám 2-izbový  byt + garáž na ul. 1. mája.  
Tel. 0908 716 197. 
• 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. Tel. 0911 450 188.
• K úpim 1-izbový byt v Púchove.  Platba v hotovosti.
Tel. 0903 924 850.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do dlhodobého prenájmu 1-izbový byt na ul. 
Obrancov mieru. Tel. 0905 678 602.
• 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. 
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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

priamo U NÁS v predajni a NA POČKANIE
Silikónová omietka
super cena 35,90 €

(30kg vedro)

 2,00 mm zrno  -  3,23 € / m2
 1,5 mm zrno  -  2,75 € / m2NOVINKA

Púchov 0948 404 474
Lúky 0948 421 119

www.abstavebniny.sk

UVÁDZACIE CENY

Miešanie fasádnych farieb WEBER TERRANOVA 
NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

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

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586
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VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

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

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov



Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

Akcia platí od 28. 6. do 4. 7. 2017.

Nepremeškajte 
letnú akciu

-20%
na  všetky druhy 

dámskych šiat
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