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Projekt rekonštrukcie ZŠ Gorazdova finišuje

Dodávateľ zatepľovacích prác MIPE 
Invest s. r. o. Varín bol vysúťažený v 
elektronickom aukčnom súboji me-
dzi dvomi záujemcami. Rozpočto-
vaná cena v mestskom rozpočte pre 
rok 2017 bola plánovaná vo výške 
629.500 eur, vysúťažená cena prác 
za dielo je 600.000 eur. Zmluva o di-

elo bola podpísaná dňa 29. 6. 2017 a 
účinnosť nadobudla 4. 7. 2017. Doba 
ukončenia diela je zmluvne dohod-
nutá do troch mesiacov od odovzda-
nia staveniska, pričom na ukončenie 
časti prác, predstavujúcu výmenu 
výplňových otvorov objektov, mal 
dodávateľ deväť týždňov.

Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova Púchov 
predstavuje najväčšiu stavebnú akciu v roz-
počtovom pláne mesta Púchov pre rok 2017. 
Cieľom projektu bolo zlepšenie energetic-
kej bilancie sústavy objektov školy, zlepšiť 
pohodu žiakov a vyučujúcich v priestoroch 
školy počas vyučovania. Dosiahnuť tento 
zámer výmenou okien a obnovou fasádne-
ho plášťa budov sa stihlo počas prázdnino-
vých dní tak, aby obmedzenie vyučovania 
bolo čo najmenšie.

Dnes možno konštatovať, že tento zá-
mer je dosiahnutý, jednotlivé paviló-
ny učební sú pripravené na zahájenie 
vyučovania v novom školskom roku. 
Fasáda objektov je tesne pred dokon-
čením. Posledné práce predstavujú 
dokončenie objektu telocvične a do-
končenie odkvapových chodníkov 
pri jednotlivých pavilónoch, čo už ne-
bráni prevádzke školy a je v časovom 
limite prác.
   Pri takejto rozsahovo veľkej stavbe 
rekonštrukčného charakteru sa vy-
skytli rôzne nepredpokladané práce 
navyše oproti projektu (odstránenia 
omietok a obkladov väčšieho roz-
sahu, mimo rámec projektu, úpravy 

parapetov a pod.). Je ale predpoklad, 
že do doby celkového ukončenia 
prác nezasiahnu do ceny diela mimo 
schválený rámec možných cenových 
úprav v oprávnených prípadoch.
   S projektom súvisí aj projekt výmeny 
oplotenia areálu ihrísk ZŠ Gorazdova, 
čo tvorí samostatnú časť prác. S ohľa-
dom na vek a stav pôvodného oplote-
nia sa vedenie mesta Púchov rozhod-
lo pre výmenu pôvodného oplotenia 
celého areálu s  malým rozšírením 
areálu smerom k priľahlému sídlisku 
tak, aby mohla byť zároveň predĺžená 
bežecká dráha na dĺžku 100 metrov. 
   Oplotenie bolo zvolené panelové z 
poplastovaného drôtu zelenej farby 

(RAL 6005) montované na oceľové 
poplastované stĺpiky rovnako zelenej 
farby, ktoré sú z väčšej časti kotvené 
na betónové pätky pôvodného oplo-
tenia. V mieste rozšírenia areálu ZŠ sa 
oplotenie kotvilo do nových pätiek, 
ktoré sú umiestnené približne pol 
metra od priľahlého chodníka, aby 
nebola obmedzená prípadná zimná 
údržba chodníka. 
   Zákazku na výmenu oplotenia vy-
hrala firma Hollstav, s. r. o. Súťaž bola 
realizovaná prostredníctvom EKS. Vy-
súťažená cena je 19.200 eur (s DPH). 
Pôvodný termín ukončenia realizácie 
oplotenia bol stanovený na 18. 8. 
2017, avšak počas samotnej realizácie 
sa zmenil spôsob kotvenia stĺpikov 
nového oplotenia na pôvodné betó-
nové pätky. Tieto neboli tak presne 
zabetónované ako sa pôvodne oča-
kávalo. Zmena kotvenia síce mierne 
predražila realizáciu a rovnako predĺ-
žila termín samotnej realizácie, ale vý-
sledok je neporovnateľne lepší. Oplo-
tenie by bolo nerovné a pri veľkých 
dĺžkach oplotenia (ktoré je postavené 
okolo celého areálu) by celkový do-

jem rekonštruovaných budov ZŠ Go-
razdova kazilo.
   V oplotení sú osadené aj osobné jed-
nokrídlové, resp. nákladné dvojkrídlo-
vé brány, v celkovom počte päť kusov. 
Osadením brán bude zabezpečený 
dostatočný prístup do areálu ZŠ či už 
pre deti, zamestnancov, zásobovanie 
a návštevníkov rôznych akcií kona-
ných v areáli školy.
   Súčasťou rekonštrukčných prác v are-
áli školy je aj vybudovanie základov 
pre cvičnú hasičskú vežu, ktorá sa má 
dokončiť v septembri 2017. Veža pod-
statne rozšíri možnosti trénovania čle-
nov Dobrovoľného hasičského zboru 
Púchov a rozšíri množstvo disciplín, 
v ktorých bude možné usporadúvať 
hasičské súťaže, ktoré majú v Púcho-
ve veľkú tradíciu a obľubu. Súčasťou 
prác boli aj terénne úpravy a predĺ-
ženie bežeckej dráhy smerom k ha-
sičskej cvičnej veži. Práce spojené s 
hasičskou vežou realizuje na základe 
vyhraného výberového konania firma 
Králik SK, s. r. o. v  celkovej hodnote 
4.778 eur (s DPH).
S. Flimmel, Odd. výstavby MsÚ Púchov
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V Horných Kočkovciach 
odhalili nový pomník 
obetiam 2. sv. vojny

Pamätník je venovaný trom obyva-
teľom Horných Kočkoviec – dvom 
obetiam bombardovania mesta 
Františkovi Novosádovi a Augustí-
novi Palieskovi a Margite Chanovej, 
ktorá sa pričinila o záchranu Hor-
ných Kočkoviec pred vypálením vo-
jakmi nacistického Nemecka. 
   Odhalenie pamätníku sa uskutoč-
nilo za prítomnosti predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku, viceprimátora Pú-
chova Romana Hvizdáka a predsedu 
ZO Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov Petra Horvátha. 
Slávnosti sa ďalej zúčastnili poslanci 
za miestnu časť Horné Kočkovce 
Cyril Crkoň a Ján Riško a taktiež zá-
stupcovia Združenia podnikateľov 

V pondelok 28. augusta 2017 v Horných Kočkov-
ciach odhalením pomníku s  pamätnou tabuľou 
uctili pamiatku dvoch mladých ľudí, ktorí zahy-
nuli pri bombardovaní počas kopania zákopov na 
konci druhej svetovej vojny v roku 1945. 

Pomník obetiam 2. sv. vojny pred 
Hradiskom v Horných Kočkovciach  
odhalili (sprava) J. Baška, L. Ganát 

a  R. Hvizdák a P. Horváth (zľava). 

Oslavy 73. výročia SNP

Mesto pri pietnom akte reprezen-
toval viceprimátor Roman Hvizdák, 
poslanci Pavel Melišík a Cyril Crkoň, 
pracovníčky mestského úradu na 
čele s vedúcou oddelenia školstva a 
sociálnych vecí Renátou Holákovou. 
ZO Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov viedol jeho pred-
seda Peter Horváth, ktorý zvlášť 
privítal 97-ročného vojnového pa-
mätníka Ondreja Martiška a pred-
niesol hlavný príhovor, z  ktorého 
vyberáme:
„Z  Hitlerovho podnetu Slovenský 
snem 14. marca vyhlásil samostat-
ný Slovenský štát. Tento podpísal 
zmluvu o ochrannom pomere me-
dzi Nemeckou ríšou a Slovenským 
štátom. Zákonitým dôsledkom 
bolo, že už 1. - 15. septembra 1939 
Slovenský štát, ako prvý spojenec 

Hitlera napadol Poľsko. Hoci Sloven-
ská republika bola medzinárodne 
uznaný štát, jeho suverenitu ob-
medzovala zmluva s  Nemeckom... 
Zvláštnou kapitolou je vedúce posta-
venie HSĽS a  židovský kódex. Vznik 
protihitlerovskej koalície sa odrazil 
i  v  aktivizácii domáceho odboja, 
ktorý v decembri 1943 utvoril ilegál-
nu SNR. Táto začala prípravu SNP 
v dvoch alternatívach: 1. Keď soviet-
ske vojská dosiahnu Karpaty, zaútočí 
slovenská armáda Nemcom do tyla, 
2. núdzová - ak sa Nemci pokúsia ob-
sadiť SR vojensky.
   Rast aktivít partizánskych skupín 
spôsobil, že prezident Tiso 28. au-
gusta súhlasil s  ultimátom Nemec-
ka o  vojenský zásah na Slovensku. 
Preto 29. augusta 1944 pplk. Golian 
vydal heslo „Začnite s  vysťahova-

ním“, čo znamenalo začiatok SNP 
podľa núdzovej alternatívy. SNP 
bolo jedným série protifašistic-
kých vystúpení v  Európe, ktoré 
urýchlili koniec 2. svetovej vojny 
a  vojnových tragédií páchaných 
na civilnom obyvateľstve. SNP síce 
nedokázalo splniť svoj cieľ – umož-
niť prechod sovietskej armády cez 
Slovensko - ale bolo najvýznam-
nejším revolučným vystúpením 
Slovákov v histórii. Slovenskí anti-
fašisti ním viedli zápas za právo na 
život a  slobodu, za právo národa 
na sebaurčenie.

Mesto Púchov v  spolupráci so ZO Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov Púchov oslá-
vilo 29.  augusta 73. výročie Slovenského národ-
ného povstania v  mestskom parku pri pomní-
ku na pamiatku padlých v  1. a  2. svetovej vojne. 

regiónu Púchov na čele so svojim 
predsedom Vladimírom Tarabom.
   O  osadenie pamätníka sa naj-
viac zaslúžil miestny podnikateľ 
Ladislav Ganát, ktorý privítal prí-
buzných obetí a prihovoril sa k prí-
tomnému zhromaždeniu. Zdôraz-
nil, že treba mať stále na pamäti 
tragické vojnové udalosti z rokov 

minulých. Treba si ich neustále pri-
pomínať, aby sme už nikdy nič po-
dobné nemuseli znovu zažiť.

-sf-

SNP sa nám do veľkej miery po-
darilo zbaviť ťarchy kolaborácie 
s  nacistickým Nemeckom. Preto 
je pre nás od roku 1991 štátnym 
sviatkom. Ďakujeme mužom a že-
nám, ktorí prekonali vlastný strach 
a preukázali odvahu a statočnosť. 
I preto je pre nás i dnes veci cti vy-
sloviť im veľkú vďaku a  hrdosť na 
ich činy.“
Po púchovských oslavách vicepri-
mátor a poslanci MsZ odišli do obce 
Lazy pod Makytou, kde položili ve-
niec k  pamätníku v miestnej časti 
Mladoňov.                                                -sf-
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Žiakom sa otvorili brány do vynovených škôl 
Štvrtého septembra sa začal nový školský rok 2017/2018.  
V Púchove sa otvorili brány štyroch mestských základných škôl, 
ktoré vítali žiakov v zrekonštruovaných budovách a jednej cir-
kevnej. Viceprimátor Roman Hvizdák sa zúčastnil otvorenia 
školského roka na ZŠ Gorazdova, ktorej komplexná rekonštruk-
cia patrí medzi objemovo najvýznamnejšie investičné akcie pú-
chovskej samosprávy v tomto roku. 
   Tradičný príhovor šéfa rezortu školstva tentokrát zaznel z vĺn 
Slovenského rozhlasu v podaní poverenej  ministerky Gabriely 
Matečnej,  ktorá v ňom pripomenula aj nasledovné:  „Odjakži-
va platí, že škola stojí a padá na pedagógoch. Bez Vás, vážení 
učitelia, Vášho úsilia a nasadenia, často nad rámec oficiálnych 
povinností, by celý vzdelávací systém len ťažko mohol fungo-
vať. Kvalitní učitelia si zaslúžia aj primerané ohodnotenie, a 
preto som rada, že práve v tejto oblasti nastane v školskom 
roku 2017/2018 významný posun.“ Ministerka zároveň vyjadri-
la presvedčenie, že školstvo si zaslúži, aby mu bola venovaná ná-
ležitá pozornosť: „Od vzdelania našich detí závisí aj budúcnosť 
našej krajiny. A tú si predstavujem ako krajinu demokratickú 
a kultúrnu, s rešpektom k prírodnému bohatstvu a k našim 
kultúrnym tradíciám. A preto si naše školstvo zaslúži aj dosta-
točné množstvo prostriedkov. Od materských až po vysoké 
školy.“                                                                                                                                    -r-

Program
septembrového
MsZ  Púchov
7. september 2017 
(štvrtok) o 9.00 hod.
Divadlo Púchov (hlavná sála), 
Hoenningovo nám. 2002

PROGRAM
1.

2.

3.

4.

5.

6. 

Návrh na zrušenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva 

mesta Púchov č. 36/2017 

zo dňa 24. 4. 2017 

Návrh na zrušenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva 

mesta Púchov č. 33 /2017 

zo dňa 13. 3. 2017

Vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra mesta 

Návrh na zmenu rozpočtu 

mesta na rok 2017

Rôzne

Diskusia a interpelácie

ZŠ Gorazdova.

ZŠ Mládežnícka.

ZŠ Gorazdova.
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Železničná trať generála Milana Ras-
tislava Štefánika bola slávnostne ot-
vorená 2. mája 1937. Výstavba dráhy 
dlhej viac ako 28 kilometrov začala 
v lete 1935. Už vtedy patrila medzi 
najdôležitejšie železničné trate v 
celom Československu. Okrem iné-
ho spája totiž aj príslušníkov dvoch 
vzájomne veľmi blízkych národov – 
Slovákov a Čechov.
   Ani nepriaznivé počasie nepre-
kazilo nedeľné oslavy. Zhromažde-
ných návštevníkov privítali župan 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška, viceprimátor 
Púchova Roman Hvizdák a predse-
da Združenia obcí Púchovská dolina 
Milan Panáček. Po krátkom kultúr-
nom programe, v ktorom vystúpili 
púchovské mažoretky a folklórny 
súbor Váh, účastníci osláv nastúpili 
do mimoriadneho vlaku ťahaného 
parnou lokomotívou smerom na 
Dohňany - Záriečie - Lúky - Lysá pod 
Makytou - Střelná - Horní Lideč, kde 
program osláv pokračoval. Na čele 
vlaku bol parný rušeň 556.036 (Što-
ker) a súpravu bude tvorilo desať 
osobných vozňov Železničnej spo-
ločnosti Slovensko. 
   Viceprimátor Púchova Roman 
Hvizdák Púchovským novinám 
povedal: „Naše mesto Púchov sa 
hrdo hlási k tomuto významnému 
historickému momentu, pretože 

naši predkovia spojili nielen dva 
národy prostredníctvom želez-
ničnej trate, ale vytvorili priestor 
pre kvalitnejšie fungovanie pra-

cujúcich ľudí, ktorí sa potrebovali 
dostať do miest alebo práce.“
   Akcie v  Púchove sa zúčastnili aj 
starostovia viacerých obcí okresu 

Púchov a  poslanci mestského za-
stupiteľstva Cyril Crkoň, Pavel Meli-
šík a Lukáš Ranik.

Zdroj: tsk.sk, foto: S. Flimmel

V tomto roku uplynulo 80 rokov od slávnostného spustenia prevádzky na železničnej 
trati Púchov – Horní Lideč. Pri tejto príležitosti sa Združenie obcí Púchovská dolina, 
mesto Púchov a mesto Horní Lideč rozhodli usporiadať oslavy výročia otvorenia  
železničnej trate generála Milana Rastislava Štefánika. 

Na čele spomienkového vlaku bol parný rušeň 556.036 (Štoker.)

Oslavy 80. výročia otvorenia železničnej trate 
M. R. Štefánika z Púchova do Horného Lidča

PONUKA KRÚŽKOV CVČ VČIELKA v Púchove  na strane 15
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
Hľadáme nových spolupracovníkov 

na TPP do firmy Liberta a. s.
Pracujeme pre všetky poisťovne: Kooperativa, Komunálna 

poisťovňa, Wustenrot poisťovňa Union, Uniga, Allianz, Generali 
a takisto pracujeme pre všetky banky ohľadne nových úverov a 

prefinancovania úverov. 
Práca v mladom kolektíve. 
Zasielajte svoj životopis a žiadosť na email: 
bielikovaandrea1994@gmail.com, alebo zavolajte na
číslo mobilu 0904 655 792 alebo 0944 595 057, aby sme si mohli 
dohodnúť stretnutie na pohovor.
Tešíme sa na Vás

PRENÁJOM 
OBCHODNÝCH 
PRIESTOROV
Prenajmem priestor vhodný 

pre prevádzkovanie masáží 

alebo cvičení.

Rozloha 65 m ².

Cena: DOHODOU.

Tel. 0911 825 725
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

Akcia platí od 25. 4. do 5. 5. alebo do vypredania zásob

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

1,79 €
Woolite 
tekutý prací gél 
4,5 l 

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Akcia platí od 25. 7. do. 8. 8. alebo do vypredania zásob

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

Predajňu nájdete v obchodnej pasáži na rohu ulíc Hollého a Moravskej - oproti rybičkám

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

2,79 €
GARNIER  
dezodorant
(rôzne druhy)
150 ml 

2,95 

1,99 €

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group,
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku
otvára nové obchodné miesto v Púchove.

Nájdete nás na Moravskej ulici 682/3 
počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:30

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie k vám
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, 
člen najväčšej poisťovacej skupiny na Slovensku 
otvára nové obchodné miesto v Púchove.
Nájdete nás na Moravskej ulici č. 3 počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:30
 

Poskytujeme:
	Poistenie motorových vozidiel
	Životné poistenie a poistenie osôb
	Poistenie majetku občanov
	Poistenie podnikateľov
	Cestovné poistenie
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

DROGÉRI ADROGÉRI A
PAPI ERNI CTVOPAPI ERNI CTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRI ADROGÉRI A
PAPI ERNI CTVOPAPI ERNI CTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

3,89 2,49 €  

3,49 2,69€   

9,19

5,99 €

 

6,49 

3,79 €

 

 

2,19 

 1,19 €  

3,35 2,29 €

 

Predajňu nájdete v obchodnej pasáži na rohu ulíc Hollého a Moravskej - oproti rybičkám

2,95

2,95

 

1,85 €

3,49

2,29 €

4,95 

2,59 €

1,79 €

LENOR
avivážny prostriedok 

50,63 pracích 
dávok 

SUPER CENA

PALETTE
farba na vlasy rôzne odtiene

PRONTO 
čistiaci prostriedok 
na podlahy 750ml

WELLAFLEX
lak na vlasy 
250ml 

2,19

1,39 €

CLIN 
čistiaci prostriedok 
na okná 
500ml

1,25

0,75 €

SIGNAL
zubná pasta 
75ml

2,20

1,45 €

JAR
čistiaci prostriedok 
na umývanie riadu 
750m

SAVO 
čistiaci 
prostriedok 
na WC 750ml

DOVE 

PRONTO 
leštenka na nábytok 250ml

ARIEL
gelové kapsule 
na pranie
28 ks

PERSIL
prací 
prostriedok 
20 pracích 
dávok

sprchovací gel 
250ml

REXONA
dezodorant 150ml

Akcia platí od 5.9. do 19.9. alebo do vypredania zásob Akcia platí od 5.9. do 19.9. alebo do vypredania zásob 
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Fotoreportáž z letných investičných akcií mesta

Nových okien sa dočkala aj budova jedálne 
a školského klubu ZŠ Komenského.

Vydláždený chodník pred okresnym uradom.

Hurbanova ulica v Horných Kočkovciach

Výmena okien na telocvični ZŠ Komenského.

Vysfaltované chodníky na Námestí slobody.

Rekonštrukcia Hurbanovej ulice finišuje.

Nové okná aj pre budovy Základnej školy
 na Slovanskej ulici v Horných Kočkovciach.



spravodajstvo 9

Fotoreportáž z letných investičných akcií mesta Mestská polícia
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Púchovskí hasiči absolvovali v prvom polroku 89 
výjazdov, najčastenjšie technického charakteru

Hasičský a záchranný zbor

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice Púchov absolvovali v prvom polroku 
tohto roku 89 výjazdov. Najviac ich zamestnali tech-
nické zásahy, ktorých v prvom polroku absolvovali 
50. Nasledovali 30 výjazdov k požiarom, sedem eko-
logických zásahov. Púchovskí hasiči absolvovali tiež 
jedno cvičenie a pri jednom požiari nebol potrebný 
ich zásah. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji absolvovali 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v prvom 
polroku tohto roku 1102 zásahov. Najviac – 613, bolo 
technického charakteru, nasledovalo 368 výjazdov 
k požiarom, 44 cvičení, 42 ekologických zásahov. V 
prípade 22 požiarov nemuseli hasiči zasahovať, triná-
sťkrát vyrážali k planým poplachom. Najviac zásahov 
absolvovali hasiči v Trenčianskom kraji v okrese Nové 
Mesto nad Váhom, kde vyrážali k mimoriadnym uda-
lostiam 150-krát, najmenej zásahov – 50 absolvovali 
hasiči z Hasičskej stanice v Handlovej. 

Púchovskí hasiči zasahovali v prvom polroku pri 19 
dopravných nehodách. Nikto pri nich nezomrel, 17 
osôb utrpelo zranenia. 

Za prvý polrok roku 2017 zaznamenali hasičské  
jednotky v Trenčianskom kraji celkovo 1102 výjazdov 
čo je pokles oproti minulému roku o 10,76 %. V roku 
2016 ich absolvovali 1235. Počet technických zása-
hov sa zvýšil v okresoch  Bánovce nad Bebravou, My-
java, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza 

a Trenčín. Púchovský okres bol jedným z troch okre-
sov v Trenčianskom kraji, kde sa počet technických 
zásahov v prvom polroku medziročne znížil. V okre-
se Púchov sa medziročne znížil aj počet výjazdov k 
dopravným nehodám. Počet výjazdov k dopravným 
nehodám medziročne klesol vo všetkých okresoch 
kraja s výnimkou okresov Bánovce nad Bebravou a 
Partizánske. V Myjavskom okrese bol rovnaký, ako v 
prvom polroku minulého roku.  

V Trenčianskom kraji bolo v prvom polroku celko-
vo 368 výjazdov k požiarom oproti 423 v roku 2016 
za dané obdobie. Najvyšší bol v tomto období počet 
výjazdov k trávnatým a krovinatým porastom 114, 
počet výjazdov k rodinným domom 56, k doprav-
ným prostriedkom cestnej dopravy 49. Pri požia-
roch vznikla škoda takmer 1.47 milióna eur. Zásahy 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru uchrá-
nili hodnoty za 27.7 milióna eur. Pri požiaroch v Tren-
čianskom kraji zomreli tri osoby, 13 utrpelo zranenia, 
hasiči zachránili 18 osôb. 

Celkovo pri technických zásahoch bolo zachraňo-
vaných 1271 ľudí, z toho bolo zranených 367. Usmr-
tených bolo 47 ľudí. Z toho 14 osôb pri otváraní bytu, 
11 osôb pri dopravných nehodách, 10 osôb pri iných 
technických zásahoch, päť osôb pri zdravotníckej po-
moci, štyri osoby pri prácach na vode, jedna osoba 
pri technickej pomoci, jedna osoba na ľade a jedna 
osoba pod vodou.            KR HaZZ Trenčín

Polícia informuje

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v prvom polroku tohto roku stalo 616 dopravných 
nehôd, čo je o 29 menej, ako v rovnakom období 
roku 2016. Zomrelo pri nich 14 ľudí, čo je o päť viac, 
ako v rovnakom období minulého roku. Ťažké zrane-
nia utrpelo 36 osôb (medziročný pokles o dve), ľahko 
sa zranilo 243 osôb, čo je o štyri viac, ako v rovnakom 
období roku 2016. Až v 79 prípadoch asistoval pri 
dopravných nehodách v Trenčianskom kraji alkohol. 
Dopravných nehôd s alkoholom je medziročne o se-

dem viac. 
Na slovenských cestách sa v prvom polroku stalo 

6467 dopravných nehôd (medziročný nárast o 137). 
Zomrelo pri nich 110 ľudí, čo je o 18 viac, ako v rovna-
kom období minulého roku. Najviac obetí si vyžiadali 
v prvom polroku cesty Trnavského samosprávneho 
kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 17 ľudí. 
Najmenej obetí – šesť, si vyžiadali cesty Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. Informoval Odbor doprav-
nej polície Prezídia Policajného zboru.                   (r)

Krajské cesty si v prvom polroku vyžiadali 14 obetí

Cesty Trenčianskeho samosprávneho kraja si v prvom polroku vyžiadali 14 ľudských životov. Nárast počtu obetí 
dopravných nehôd v kraji, ale i na Slovensku, je alarmujúci.                  Ilustračné foto: KR PZ Trenčín 

Pichol sa nožom do brucha...
Hliadku mestskej polície požiadali z Obvodného 

oddelenia Policajného zboru v Púchove o preve-
renie telefonického oznámenia, podľa ktorého si 
mal neznámy muž na Ulici 1. mája pichnúť nôž do 
brucha. V parku našla hliadka muža s krvácajúcim 
poranením v pravej časti brucha. Podľa jeho vyja-
drenia on sám si vpichol do brucha nôž, ktorý vy-
tiahol a zahodil na zem. Asi päť metrov od lavičky 
ležal v tráve zakrvavený nôž s drevenou rúčkou. 
Poškodený bol uložený na trávnik tak, aby v kľude 
ležal a miesto vpichu mu bolo zakryté sterilným 
krytím zo služobnej lekárničky. Podľa svedkov si 
muž pichol nôž do brucha sám bez akéhokoľvek 
vonkajšieho podnetu. Na miesto sa dostavila sa-
nitka záchrannej zdravotnej služby, zraneného 
muža naložili do sanitky a odviezli do považsko-
bystrickej nemocnice. 

Dobrí ľudia ešte žijú...
Muž z Púchova informoval hliadku mestskej po-

lície priamo na ulici, že našiel v bankomate finanč-
nú hotovosť. Hliadka našla v bankomate sumu 
80 eur, bankovky fotograficky zdokumentovali a
prípad oznámili pracovníčke banky. O malú chvíľu 
pribehol k banke muž, ktorý informoval, že si za-
budol v bankomate finančnú hotovosť. Potom,
ako spresnil nominálnu hodnotu bankoviek, mu 
hliadka vydala peniaze. 

Kosil počas štátneho sviatku
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici 1. mája, kde 
mal niekto počas štátneho sviatku motorovou 
kosačkou kosiť trávnik medzi ubytovňami, čím 
obťažoval hlukom tamojších obyvateľov. Hliadka 
na mieste našla muža z Topoľčian, ktorý trávnik 
kosil. Mestská polícia priestupok vyriešila napo-
menutím s tým, že muž bude pokračovať v kosení 
priestranstva na druhý deň.

Z Beluše do Púchova...
Mestskí policajti zasahovali na základe telefonic-

kého oznámenia na Mudroňovej ulici, kde sa mal 
voľne pohybovať pes bielo-hnedej farby s čier-
nym obojkom bez známky. Príslušníci mestskej 
polície psa odchytili. Psa umiestnili do koterca v 
Podniku technických služieb mesta Púchov. Na 
oddelení mestskej polície zistili podľa čipu v cen-
trálnom registri majiteľku psa z Beluše, ktorej ho 
asi po štyroch hodinách odovzdali. Za porušenie 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Púchov 
potrestali majiteľku psa pokutou 10 eur. 
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Motivujte svoje deti k pohybu a hýbte sa 
s nimi, ste pre ne najlepší vzor

Čo robiť, keď vás v lese 
uhryzne jedovatý had?

Prevencia
Nosíme vysokú obuv a pozeráme sa 
pri vychádzkach v prírode pod nohy. 

Príznaky
- náhla prenikavá bolesť 
- v priebehu 20 minút sa bolesť zväčší,
- dve malé ranky na povrchu tela 

Okrem lepšej fyzickej kondície a imunity im pomôžete rozvinúť zodpovednosť, cieľa-
vedomosť, zmysel pre čestnú hru a výdrž. Začína sa školský rok a pre školákov i pre 
rodičov to znamená návrat k pravidelnému režimu rôznych povinností. Nezabúdajte, 
že jeho súčasťou má byť aj pohyb.
Cez prázdniny mali deti viac času a radi 
sa vybláznili pri kúpaní, futbale, tenise, 
bicyklovaní, či iných športoch. Počas 
školského roka však mnohé pohyb 
odsúvajú na vedľajšiu koľaj a neraz je 
pre ne príťažou aj telocvik. Odborníci 
sa pritom zhodujú, že dve hodiny po-
vinnej telesnej výchovy týždenne sú 
úplne nepostačujúce.
,,Prieskumy režimu dňa detí na zá-
kladných a stredných školách potvr-
dili, že až takmer 80 % žiakov a štu-
dentov sa nevenuje žiadnej fyzickej 
aktivite, či už mimoškolskej, alebo 
spontánnej,“ zdôrazňuje docentka 
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca 
sekcie ochrany a podpory zdravia a 
špecializovaných činností Úradu verej-
ného zdravotníctva Slovenskej repub-
liky (ÚVZSR).

Počítač nahráva obezite 
K najväčším súperom pohybu a záro-
veň k požieračom času dnešnej mlá-
deže patrí virtuálna realita. ,,U detí, 
ktoré presedia viac ako dve hodiny 
denne pri počítači alebo televízo-
re, významne rastie riziko obezity. 
Alarmujúce je, že vyše 20 percent 
detí  takto trávi dokonca až vyše tri 
hodiny. Aj na základe týchto zistení 
a ďalších výskumov Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky 
navrhol ministerstvu školstva zvý-
šenie počtu hodín povinnej telesnej 
výchovy v školách,“ hovorí docentka 
Jana Hamade.

Význam pravidelného pohybu pre 
zdravie zvýrazňujú odborníci čoraz 
viac. ,,Zo záverov prieskumu v časo-
pise Lancet vyplynulo, že deti potre-
bujú cvičiť najmenej 90 minút denne, 
aby zabránili rozvoju chorôb srdca a 
ciev v strednom a vyššom veku. Deti 
majú prirodzenú potrebu hýbať sa už 
od dojčenského veku. Dojčatá spon-
tánne pohybom reagujú na impulzy 
okolitého sveta, v období batoľaťa 
sa vyvíjajú zložitejšie pohybové zruč-
nosti, napríklad aj chôdza. Aktívny 
pohyb vyplní dieťaťu v tomto období 
života až 80 percent času počas dňa,“ 
upozorňuje odborníčka ÚVZSR.

Ako otec i mama
Deti sa radi hýbu aj v predškolskom 
veku. ,,Je to ich prirodzený prejav, 
rodičia im nemusia nič prikazovať 
a organizovať, fyzické schopnosti 
a všestranná mobilita sa rozvíjajú 
nenútene.  Dochádza k prepojeniu 
myslenia s cieľavedomými pohybmi, 
čo je výborná motivácia pre rôzne 
druhy hier. V predškolskom veku 
preferujte práve takéto aktivity, deti 
už zvládnu rôzne skoky, doskoky, 
úchopy lopty a podobne,“ ozrejmuje 
odborníčka. Prvé úskalia obvykle pri-
chádzajú v mladšom školskom veku. 
,,Vtedy nastáva charakteristický 

rozpor medzi tým, že dieťa sa chce 
intenzívne hýbať, ale už si musí plniť 
školské povinnosti. Okrem učiteľov 
je najmä na rodičoch, aby mu vy-
svetlili, prečo je dôležité a prospeš-
né venovať sa pohybu a zároveň 
mu zorganizovať denný program 
tak, aby malo na pohyb čas. Rodi-
čia sú najlepšia motivácia i príklad. 
Keď nemá ani jeden z nich záujem 
o pohybové aktivity, nemožno veľ-
mi očakávať, že dieťa ho získa. Pre 
menšie deti sú vhodné napríklad 
spoločné hry, pre staršie prechád-
zky v prírode, ale aj rôzne kolektív-
ne športy,“ zdôrazňuje J. Hamade.

Nech si vyberie
Pre starších školákov je príznačný 
zrýchlený rast a s tým spojená zhor-
šená pohyblivosť kĺbov a svalovej 
elasticity. ,,Aktívnemu športu by 
mali venovať minimálne 30 minút 
denne,“ odporúča docentka Jana 
Hamade. 
,,Pohybové zručnosti si má dieťa 
pestovať v akejkoľvek podobe, 
nemali by však byť jednostranné. 
Mladšie deti môžu chodiť do rôz-
nych športových krúžkov, ak ich 
nejaký druh športu zaujme viac 
a tréner zhodnotí, že dieťa naň 
má nadanie, nech sa mu venuje. 
Nenúťte ho však nasilu, aby sa 
venovalo napríklad tenisu, alebo 
gymnastike, ak ho nebaví.“

Zdroj: ÚVZSR

- ranky sú od seba niekoľko milimetrov 
- mierne krvácajú,
- postihnutý môže mať príznaky šoku 
(zbledne, potí sa, má zrýchlený tep),
- postihnutý môže mať subjektívne 
ťažkosti rôzneho druhu napr. (pociťu-
je závrate, bolesť hlavy,
pocit smädu).

Prvá pomoc
- prvú pomoc musíme poskytnúť 
OKAMŽITE, resp. čo najskôr!!!
- čo najskôr a čo najsilnejšie vytlačte 
krv z ranky, z oboch rán,
- ak je uštipnutie na končatine, tak 
postihnutému stiahneme končatinu 
nad miestom uštipnutia tak, aby sme 

ale nezastavili prívod tepnovej krvi 
do končatiny - dôkazom toho je, že 
ranky budú krvácať aj po stiahnutí 
postihnutej končatiny, stiahnutie 
postupne posúvame smerom od
ranky, (stiahnutie nemôžeme vy-
konať úzkym špagátom ale širšou 
tkaninou)
- rany vydezinfikujeme a obviažeme 
(ak máme lekárničku),
- postihnutú končatinu uložíme čo 
najnižšie a postihnutý s ňou nesmie 
hýbať,
- zabezpečíme RZP, resp. transpor-
tujeme postihnutého do prístupnej 
oblasti.                

MUDr. Viliam Bršiak

Vretenica je jediný jedovatý had žijúci u nás vo voľnej prírode s najčastej-
ším výskytom v letných mesiacoch. Pri poskytnutí správnej a OKAMŽITEJ 
prvej pomoci, život človeka pohryznutého vretenicou nie je ohrozený. 
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Archeologické nálezy a výskumy
Základom púchovskej kultúry bol 
rozvoj remesiel. Kováčstvo produko-
valo široký sortiment poľnohospo-
dárskeho náradia a  zbraní, dokázali 
vyrábať zložité bronzové šperky, vy-
sokú úroveň dosiahla výroba kera-
miky na hrnčiarskom kruhu aj tech-
nológia jej výpalu. Početné depoty 
železných nástrojov a náradia svedčia 
o  rozšírení hutníctva, napriek tomu 
sú nálezy takýchto zariadení doby la-
ténskej veľmi vzácne. 
  V  poľnohospodárstve využívali 
železné radlá, radlice, krojidlá (čeries-
la), brány pripomínajúce skôr hrable, 
kosáky a  motyky. Krojidlo je v  dobe 
laténskej na Slovensku vzácnym nále-
zom, našli sa tri, z toho jedno na Skale 
v Mestečku. Je masívne, dlhé 430 mm 
a sú na ňom otlačené steblá pšenice, 
zrejme bolo dlhú dobu uskladnené 
pod vrstvou suchej slamy. Nálezy 
motýk laténskeho obdobia Sloven-
ska sú tiež nepočetné, jedna sa našla 

napr. aj v  Púchove. Jediná známa 
motyka - klčovnica zo Slovenska po-
chádza tiež zo skaly v Mestečku.
   V  stredoeurópskom prostredí sa 
Kelti (jeden z prvých historicky zná-
mych európskych barbarských ná-
rodov) zaslúžili o  razbu mincí. Na 
území Slovenska začali Kelti s razbou 
v polovici 3. stor. p. n. l. v južnej ob-
lasti a v závere 2. stor. p. n. l. pristúpili 
k výrobe mincí aj oblasti severného 
Slovenska osídlené púchovskou 
kultúrou. Po prvýkrát sa na našom 
území razia mince a používa písmo 
(latinka), na minciach sa objavujú 
nápisy ako BIATEC, NONNOS, CAT 
a  mnohé iné. Početné nálezy min-
cí z  Horného Považia (Skalka nad 
Váhom, Košeca, Púchov, Nimnica, 
Udiča) svedčia o  obchodnej trase 
vedenej týmto územím. Spočiatku 
napodobňovali antické mince, po-
stupom času začali používať vlast-
né symboly kultového charakteru, 
koník na reverze mincí s  hrboľom 

(razených na severnom Slovensku 
v  prostredí púchovskej kultúry) re-
prezentuje niektoré božstvo keltské-
ho panteónu. Po zániku púchovskej 
kultúry a keltského osídlenia zanikla 
na celé tisícročie i razba mincí na na-
šom území. 
   Poklad šperkov a mincí bol nájde-
ný v katastri obce Stupné. Ide o  ná-
lez z  rozhrania 2. - 1. storočia p. n. l. 
pozostávajúci z  dvoch zlatých kru-
hových šperkov s lupienkami po ob-
vode a štyroch zlatých mincí. Význam 
nálezu spočíva v  rozšírení okruhu 
archeologických lokalít púchovskej 
kultúry a  v  objave doteraz nezná-
meho variantu mince púchovskej 
kultúry s  vtáčou hlavou na jednej 
strane a nezrozumiteľnou kresbou na 
strane druhej. Šperky boli vyrobené 
vyspelou zlatníckou technikou s  pri-
letovanými lupienkami. Doteraz boli 
nájdené štyri takéto šperky, všetky na 
území púchovskej kultúry. Podľa Júli-
usa Fröhlicha je tento ďalší nález dô-
kazom, že nejde o dovoz z keltského 
prostredia ako sa doteraz predpokla-
dalo. Naopak, objavil sa typický šperk 
púchovskej kultúry. V blízkosti tohto 
pokladu sa našla ešte sekerka, strie-
borná spona a ďalšie dve strieborné 
mince - tentokrát úplne neznámeho 
typu, ktoré nateraz nemožno pripísať 
žiadnej kultúre, iba skonštatovať, že 
sa podobajú gréckym a  macedón-
skym razbám. Sekerka je celoželezná 
(vrátane rukoväte), ozdobne tvarova-
ná, nebola určená na bežné použitie, 
ide o rituálny predmet. Miesto nálezu 
celého depotu bude zrejme obetným 
miestom púchovskej kultúry. 
   Nové nálezy priniesol i minuloročný 
výskum Trenčianskeho múzea s po-
mocou OZ Hradiská v Dolnej Mariko-

vej. Zachytili aj osídlenie z  obdobia 
púchovskej kultúry, fragmenty kera-
miky, železné poľnohospodárske ná-
radie, hroty šípov, nože. Pre veľký po-
čet a význam nálezov výskum nebol 
ukončený a pokračuje aj v roku 2017.

Zánik púchovskej kultúry
Dôležitým zdrojom informácií sú 
hrobové nálezy, pohrebiská pú-
chovskej kultúry sa však nenašli. 
Poznáme dva hroby z  konca doby 
laténskej s  neistými nálezovými 
okolnosťami z Ihrišťa a z Cífera - ob-
sahovali bojovnícku výbavu prze-
worskej kultúry. Útok prišiel vo via-
cerých vlnách. Tesne pred zlomom 
letopočtov ide o  plošne sledova-
teľný jav súvisiaci buď s expanziou 
z  územia kvádskeho kráľa Vannia 
a možno aj o kolonizačné pokusy 
przeworskej kultúry. Dva katastro-
fické zánikové horizonty sú najlep-
šie zdokumentované na Liptovskej 
Mare, ale napríklad aj v Jasenici. Na 
severozápadnom Považí zaniklo je-
denásť z trinástich hradísk.
 V nasledujúcom období bol obno-
vený napr. hrádok Košeca - Nozdro-
vice, stal sa regionálnym centrom 
obchodu, púchovská kultúra sa pris-
pôsobila. V druhej polovici druhého 
storočia n. l. prepukli markomanské 
vojny a púchovská kultúra defini-
tívne podľahla. Na jej zničení sa po-
dieľali Germáni, Dáci a rímske vojská 
vedené Marcom Aureliom, teda 
útoky z viacerých strán vo viacerých 
vlnách. Čo sa stalo s obyvateľstvom, 
ktoré prežilo, nie je známe.

Z odbornej literatúry spracovala
Stanislava Flimmelová

Názov „púchovská kultúra“ je odvodený  
od náleziska Púchovská skala. Podstatnú 
zložku ľudu púchovskej kultúry tvorila miest-
na lužická kultúra a Kelti, ktorí sa v jej pro-
stredí usídlili a  vytvorili vyspelú svojráznu 
kultúru, ktorá vo viacerých sférach dokonca 
aj predstihla nasledujúce, mladšie kultúry. 

Púchovská kultúra 
– nové poznatky 
z archeologických 
výzkumov
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utorok 19. 9.  2017 o 17:30
 Workshop 
„Zošitovo“

Olá olá škola volá! Obľúbený kreatívny 
workshop s Eňou zo Zvončeka. 
Hneď na začiatok sa ponoríte do školských 
lavíc a vyzdobíte si vlastné zošity krásnymi 
pečiatkami a pestrými farbami. Zahviezdíte 
medzi spolužiakmi s originálnymi zošitmi 
vlastnoručnej výroby!

piatok 22. 9. 2017 o 18:00 
Koncert Martina Geišberga 
a Daniela Špinera v parku
Ide o autorský projekt s autorskou hudbou a 
textami. Texty sú magicko realistické a hudba 
poetická, občas premiešaná básňami, 
nebrániaca sa ani experimentu od detských 
piesní až po zvukomalebné plochy. 
Martin Geišberg (spev, gitara, flauty, looper),
Daniel Špiner (piano, akordeon, spev, perkusie).

SEPTEMBER
WWW.ZUPNYDOM.SK

piatok 29.9. 2017 o 17:00 
„Myšlienkovo“: 
O čom je detský hnev a ako ho prežiť?
Príďte sa porozprávať o tom, na čo slúži deťom 
hnev a ako sa z detského hnevu nezblázniť. 
Príďte so svojimi otázkami a získajte 
porozumenie. Nakoniec si ho možno aj 
obľúbite. Na vaše otázky bude odpovedať 
odborníčka Soňa Pekarovičová
(www.centrumdys.sk).
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WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Streda 6. 9.            galéria vestibulu divadla   18.00 hod. 
Z RODNEJ HRUDY
Vernisáž spoločnej výstavy Veroniky Mikulášovej (obrazy) a Ondreja 4. Zimku (sochy). Hudobný 
hosť: Pavol Repáň (harfa). Vstup voľný. Výstava potrvá do 30. 9. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Pondelok 11. 9.  veľká sála    17.00 hod.
FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez Tic-
ketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte..

Utorok 12. 9. veľká sála    19.00 hod.
FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kostý-
movou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol ob-
darený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chudoba 
a láska, je i dnes v čase sebeckosti a nenávisti opäť veľkou témou. Muzikál je syntézou výbornej hudby 
hitmejkra Gaba Dušíka, plnej emócii a chytľavých melódii, bravúrnej choreografie Jara Moravčíka, 
silného a emotívneho príbehu z pera Martina Kákoša a výstižných textov Martina Sarvaša. To všetko 
je zárukou silného a nevšedného umeleckého zážitku. Vstupné: 25 €/23 €. Vstupenky v predaji v 
pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk. 

Pondelok 18. 9.       veľká sála        9.00 hod. 
DETI Z PAVLOVSKEJ ULICE
Hosťujúci súbor Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy vám ponúka svoju 
hru na námet románu Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Autorkami hry sú Anička 
Balážova a Katarína Hricová. Réžia: Anička Balážova, Ivan Ječmen, Katarína Hricová, Lýdia 
Gedeľovská. Organizované predstavenie pre školy i pre verejnosť (do naplnenia kapacity sály).   
Info: 0905 428 290.

Štvrtok 21. 9., ČAJ PRE SENIOROV (veľká sála, 15.00 hod.) 

Streda 6. 9. o 19.30
TULIPÁNOVÁ HORÚČKA    
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť ne-
smierny majetok. Napriek tomu je pre bohatého obchodníka Cornelisa Sandvoorta (Christoph 
Waltz) najväčším šťastím svadba s mladučkou Sophiou (Alicia Vikander). Cornelis si objedná jej 
portrét u nádejného maliara (Dane DeHaan). Sympatický a talentovaný mladík Sofiu očarí, a keď-
že on jej sympatie opätuje, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... 
MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky –  historická dráma. Vstupné 3,50 €.

Piatok 8. 9. o 19.30, Sobota 9. 9. o 17.30
TO    
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš. Derry nie je obyčajným americkým ma-
lomestom. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko rokov rozpúta 
v Derry a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú možno nazvať len TO, ovláda oby-
vateľov, vraždí nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie 
tentokrát? 
MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky  –  horor. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9. 9. o 15.30, Nedeľa 10. 9. o 15.30 
HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM    
Pán Spejbl pracuje ako strážca Múzea bábok, ktorému hrozí zbúranie. Hurvínek opäť nepočúva 
a podarí sa mu preniknúť do uzavretých priestorov múzea, kde objaví svet, skrytý pred zrakmi 
návštevníkov. A práve v podzemí je ukryté nielen tajomstvo čarovného múzea, ale aj kľúč k jeho 
záchrane. Príď a k vstupenke dostaneš lízatko Chupa Chups!
MP – USA  – CinemArt  – 85´- slovenský dabing  – animovaná komédia. Vstupné 4 €.

Sobota 13. 30. o 19.30
OUT     Film je odyseou päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po 
Východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. 
MN 12  rokov – SR, Maď., Česko  – ASFK   –   88´ – titulky – dráma. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Pondelok: 4. 9.
Polievka: Brokolicový krém s 
krutónmi 
1. Vyprážané kuracie prsia v 
syrovom cestíčku, zeleninová ryža, 
prírodná omáčka 
2. Zapekaná zelenina na ľadovom 
šaláte, cesnakový dressing 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky  

Utorok: 5. 9.
Polievka: Šošovicová s párkom a 
zemiakmi, chlieb
1. Plnená bravčová roláda slanin-
kou, syrom a sušenou slivkou, 
zemiakové pyré 
2. Tilapia na masle, zeleninový 
Couscous 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky 

Streda: 6. 9.
Polievka: Mrkvová s mrveničkou 
1. Kurací stehenný steak s citró-
novo-cesnakovou omáčkou, ryža, 
zeleninový miešaný šalát 
2. Kuracie srbské rizoto so syrom, 
zeleninový miešaný šalát 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky 

Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Držková, chlieb 
1. Moravský vrabec, červená kapus-
ta, kysnutá knedľa
2. Vyprážaná aljašská treska, 
slovenský zemiakový šalát
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 8. 9.
Polievka: Špenátová s vajíčkom 
1. Černohorský rezeň so syrom, 
varené zemiaky, uhorkový šalát 
2. Miešaný zeleninový šalát, kurací 
gyros, cesnakový dressing
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Pondelok: 4. 9.
Polievka: Tekvicová polievka s 
mandľami, chlieb 
Slepačia polievka so špenátovými 
haluškami 
1. Kurací plátok na pražský spôsob 
(hrášok, šunka, vajce), dusená ryža 
2. Mäsové guľky (hovädzie, bravčo-
vé mäso), paradajková omáčka, 
domáca knedľa
3. Penne Al´Arrabiata, parmezán 

Utorok: 5. 9.
Polievka: Zeleninová polievka so 
strúhaním 
Hovädzí vývar so zeleninou, 
cestovina 
1. Kurací rezeň v sezame, štuchané 
zemiaky, kyslá uhorka 
2. Zapekaný bravčový plátok 
„vrchár“ (šampiňóny, paprika, par., 
cibuľa), dusená ryža 
3. Grilovaný hermelín na listovom 

šaláte s brusnicami, pečivo 
Streda: 6. 9.
Polievka: Fazuľová polievka so 
slivkami 
Slepačí vývar s mäskom a rezan-
cami 
1. Kuracie pečené stehno, dusená 
ryža, kompót 
2. Hovädzie varené s kôprovou 
omáčkou, domáca knedľa 
3. Ovocná žemľovka 

Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Hrachová s klobásou, 
chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Kuracia kapsa so špenátom a 
syrom „niva“, dusená ryža, hranol-
ky, zeleninové obloženie 
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb
3. Vyprážaný karfiol, varené zemia-
ky, tatárska omáčka 

Piatok: 8. 9.
Polievka: Držková, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezan-
cami 
1. Morčací steak na hubovom ragú, 
dusená ryža 
2. Obrátený hovädzí rezeň, štucha-
né zemiaky, čalamáda 
3. Grilovaný pstruh na masle, zele-
ninový miešaný šalát, cesnakový 
dip 

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 5. 9.
Polievka: Šošovicová s párkom a 
zeleninou
Polievka s vločkami 
1. Kuracie prsia na badiáne s 
vínovými slivkami a pečenými 
zemiakmi
2. Primátorský bravčový rezeň, 
zemiaková kaša, zeleninový šalát 
3. Tagliatelle s lesnými hubami a 
parmezánom 

Streda: 6. 9.
Polievka: Kuracia s ananásom 
Sedliacka hubová 
1. Bravčový steak s barbecue omáč-
kou, ryžový pilaf 
2. Pastiersky syr hranolky/varené 
zemiaky (výber), tatárska omáčka 
3. Domáce bryndzové pirohy 
s kyslou smotanou a oravskou 
slaninkou 

Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Šafránová s pažítkou 
Boršč
1. Citrónové kuracie prsíčka s 
mätou (cuketa, olivy), dusená ryža, 
hranolky
2. Bravčový rezeň na varených 
zemiakoch s čerstvým hráškom a 
baby karotkou
3. Domáce lokše so slivkovým 
lekvárom a makom 

Piatok: 8. 9.
Polievka: Jihočeská kulajda 
Zeleninová s tuniakovými boch-
níčkami 
1. Kurací steak s brokolicou, šunkou 
a syrom, dusená ryža, hranolky
2. Boloňské mäsové lazagne s 
gréckym šalátom 

3. Losos s kurkumovou omáčkou, 
varené zemiaky, dusená zelenina 

Týždenné menu: Waldorfský šalát 
s restovaným kuracím mäsom 
(vlašské orechy, jablká, ston.zeler, 
šalát, majonéza)

 Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Pondelok: 4. 9.
Polievka: Goralská 
1. Plnená paprika, paradajková 
omáčka, knedľa 
2. Bravčové pliecko na hubách, 
tarhoňa 
3. Roľnícke zemiaky, čalamáda 

Utorok: 5. 9.
Polievka: Cesnaková 
1. Bravčový Gordon Bleu, varené 
zemiaky, zeleninový šalát 
2. Bolóňske špagety s mäsom a 
syrom 
3. Šúľance s makom, ľadový čaj 

Streda: 6. 9.
Polievka: Francúzska 
1. Španielsky vtáčik, ryža, uhorka 
2. Údené varené koleno, strúčkový 
prívarok, varené zemiaky 
3. Mexický fazuľový šalát s kuracím 
mäsom, americký dressing 
Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Hrachová s párkom 
1. Srbské ražniči, varené zemiaky 
2. Bryndzové halušky so slaninkou 
3. Granadiersky pochod, paradaj-
kový šalát 

Piatok: 8. 9.
Polievka: Z hlávkovej kapusty 
1. Kurča na paprike, cestovina 
2. Domáca jaternica, zemiaková 
kaša, kapustový šalát 
3. Parené buchty s nutellou, tvaro-
hová zálievka

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Pondelok: 4. 9.
Polievka: Gulášová, chlieb 
1. Morčacie soté na dubákoch, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčová pečená krkovička, 
dusená kapusta, varená knedľa 
3.Listový šalát s tofu syrom 
Dezert: Bublanina 

Utorok: 5. 9.
Polievka: Slepačí vývar s bylinko-
vou mrveničkou 
1. Kuracie medailóniky s nivovou 
omáčkou, zemiakové hranolky, 
zeleninové obloženie 
2. Hovädzie dusené na tymiáne, 
tarhoňa, čalamáda 
3. Penne so šampiňónovou 
omáčkou 
Dezert: Mandarínkové rezy
 
Streda: 6. 9.
Polievka: Šošovicová na kyslo
1. Kuracie prsia zapekané s para-
dajkou a mozzarellou, dusená ryža, 
zeleninové obloženie 
2.  Bravčové pliecko na cesnaku, 
štuchané zemiaky, zeleninové 

obloženie 
3. Parené buchty s lekvárom 
Dezert: Karamelový koláč 

Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Rascová s vajcom 
1. Morčací steak marinovaný, bylin-
ková ryža, miešaný šalát
2. Hovädzie azú po tatársky, cesto-
vinová ryža, kyslá uhorka 
3. Bryndzové halušky so slaninou 
Dezert: Čokoládová roláda

Piatok: 8. 9.
Polievka: Zemianska 
1. Kuracie prsia plnené špargľou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové 
obloženie 
2. Bravčový perkelt, maslové 
halušky 
3. Vyprážaná brokolica, varené 
zemiaky, uhorkový šalát 
Dezert: Rezy ružové

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Pondelok: 4. 9.
Polievka: Zeleninová s haluškami 
1. Pečené rebrá, zemiak v alobale, 
kukurica 
2. Hermelín v cestíčku, varené 
zemiaky, tatárska omáčka 
3. Hubové rizoto s parmezánom
 
Utorok: 5. 9.
Polievka: Domáca kapustnica s 
rezancami 
1. Hovädzí rezeň naopak, zemiako-
vá kaša, kyslá uhorka 
2. Kuracie zapekané s hruškou a 
nivou, ryža
3. Brokolicové fašírky, opekané 
zemiaky, dip 

Streda: 6. 9.
Polievka: Krémová s medvedím 
cesnakom 
1. Kurací Gordon, opekané zemia-
ky, tatárska omáčka 
2. Bravčová pečeň s jablkami, 
slovenská ryža 
3. Ravioly s červeným pestom, 
rucola 
Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Gulášová, pečivo 
1. Morčací steak na zelenom korení, 
ryža, hranolky 
2. Mletý rezeň, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka 
3. Domáce ovocné lasagne s lesný-
mi plodmi 

Piatok: 8. 9.
Polievka: Zemiaková šampiňónová, 
chlieb 
1. Bravčová panenka, nivová omáč-
ka, ryža, hranolky
2. Tilapia v alobale so zeleninou a 
zemiakmi, dip 
3. Tagliatele so zeleninovým ragú, 
rucola 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Cesnačka, šunka, syr
Frankfurtská s párkom 
Hokkaido  - tekvicový krém 
1. Granatierský pochod, slaninka, 

kyslá uhorka 
2. Vyprážaný syr, hranolky, domáca 
tatárska omáčka 
3. Moravský vrabec, kyslá uhorka, 
varená knedľa 
4. Bratislavské bravčové pliecko, 
tarhoňa 
5. Kuracie stehno so žemľovou pln-
kou, pučené zemiaky, listový šalát 
6. Perkelt z králika na smotane, 
halušky 
7. Tuniak filet Sashimi na grile, 
šalát z quinoy s avokádom a cherry 
paradajkami

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 5. 9.
Polievka: Frankfurtská
1. Fašírkový tunel, zemiaková kaša, 
cvikla 
2. Zapekaná brokolica so syrom a 
šunkou, zemiaky 

Streda: 6. 9.
Polievka: Strúčková na kyslo 
1. Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka 
2. Kuracie pečienky na cibuľke, ryža
 
Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Hŕstková 
1. Morčacie rezne v pivnom cestíč-
ku, zemiaky 
2. Slivkové gule s makom 

Piatok: 8. 9.
Polievka: Kelová 
1. Hovädzia roštenka, ryža 
2. Zemiakové placky so syrom 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 5. 9.
Polievka: Bryndzová-demikát
1. Morčací prírodný plátok, volské 
oko, ryža/americké zemiaky, 
uhorka
2. Plnený kapustný list, zemiaková 
kaša, uhorka

Streda: 6. 9.
Polievka: Cesnačka s opekaným 
chlebom a syrom
1.Hovädzie varené mäso, kôprová 
omáčka, knedľa
2. Kuracia rolka so šunkou a syrom, 
ryža, zeleninový šalát

Štvrtok: 7. 9.
Polievka: Bavorská
1. Belehradský bravčový rezeň, 
zemiaky
2. Hovädzie soté „Stroganov“, 
slovenská ryža, červená repa

Piatok: 8. 9.
Polievka: Strúčková na kyslo
1. Pečené kuracie stehno, ryža, 
kompót
2. Vyprážaný syr, hranolky, tatarská 
omáčka
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PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
CVČ VČIELKA v školskom  roku 2017/18
TANEČNÉ                                 
• Tanečná prípravka Nellynky:  3 - 5 r.
• Mažoretky paličkové - baton: 
od 5 - 15 r. 
- deti budú zadelené do skupín podľa 
veku a náročnosti krúžku
• Mažoretky pom-pom (strapce):
od 5 - 15 r.  
- deti budú zadelené do skupín
• Mažoretkový súbor Nelly 
- podmienkou je absolvovanie 
talentových skúšok
• Folklórna skupina ŠÚPOLIENKA
• Balet pre deti od 5 r.
• Nelly ladies - pre mamičky

VÝTVARNÉ
• Leonardo - pre 2. stupeň ZŠ 
(možná aj príprava na SŠ, VŠ)
• Pastelkáči I. - pre predškolský vek
• Pastelkáči  II. - pre 1. stupeň ZŠ
• Výroba šperkov a drobných 
darčekov - v spolupráci s ICM Púchov
• Zvonček - hrnčiarstvo, keramika
• Hrnček - hrnčiarstvo, keramika
• Dekoro - kreatívne tvorenie

HUDOBNÉ
A HUDOBNO-DRAMATICKÉ
• Moderátor, redaktor, žurnalista
• Hra na gitaru I. - pre začiatočníkov
• Hra na gitaru II. - pre pokročilých
• Hra na gitaru III. - pre dospelých

TECHNICKO – TVORIVOSTNÉ
• Leteckí modelári - od 7 r.
• Automodelári - preteky s  autami 
na diaľkové ovládanie
• Remeslo má zlaté dno 
- drotárstvo, košikárstvo, tkanie

PRÍRODOVEDNÉ
• Astronomický - pre 1. a 3. st. ZŠ
• Environmentálny 
- s lupou do prírody
• Chémia hrou 
- v spolupráci s FPT Púchov
• Včelársky – pre ZŠ, SŠ
• Rybársky – pre ZŠ

ŠPORTOVÉ
• Šach
• Krasokorčuľovanie
• Gymnastika
• Kondičné cvičenia pre deti: 7 - 18. r.
• Jumping bees - cvičenie na tram-
polínach pre rodičov

PRÁCA S RODINOU
• Hniezdočko 
- pre deti a mlád. so znevýhodnením
• Materské centrum Drobec 
- pre mamy s deťmi
• Hra na gitare pre mamičky s deťmi 
- začiatočníci
• Hra na gitare pre mamičky s deťmi 
- pokročilí

JAZYKOVÉ
• Baby English - pre deti od 3 do 4 r.  
s mamami
• Baby Deutsch - pre deti a rodičov
• Pupil´s English - pre 5 až 6 r. deti 
• Preschool English M

- pre deti v MŠ Mládežnícka
• Preschool English P1
- pre deti v MŠ Požiarna 1291
• Preschool English P2
- pre deti v MŠ Požiarna 1292
• Preschool English A
- pre deti v MŠ 1. mája
• Preschool English CH
- pre deti v MŠ Chmelinec
• Preschool English S
- pre deti v MŠ Slovanská

Na krúžky sa môžete prihlásiť 
v Centre voľného času Včielka,  
ul. Športovcov 904, Púchov.

Mesačný poplatok za dieťa 
do 18 rokov je 3,50 €,
pre starších ako 18 rokov je popla-
tok za navštevovanie záujmové-
ho útvaru 4 €.

Tel. 042/4631 628 
        0907 963 273
E-mail: cvc.vcielka@gmail.com 

www.cvcvcielka.sk

Deň otvorených dverí MC Drobec
6.  9. 2017 (streda)

od 9.00 do 12.00 hod.

Dni otvorených dverí CVČ VČIELKA
6. - 7.  9. 2017 (streda, štvrtok)

od 15.00 do 18.00 hod.
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Aj keď sme sa obávali nepriaznivé-
ho počasia, nakoniec všetko dobre 
dopadlo a a deti si s chuťou zasúťa-
žili bez dažďa. Pod vedením trénera 
Jozefa Ridzika st. súťažili mladí pre-
tekári v zložení: Dávid Koncový, Ale-
xander Ridzik, Tomáš Kucej a Simona 
Sečkarová. Kvôli zraneniu chýbala 
nádejná Nina Jandušiková. Tradične 
sa začínalo s prípravkou, kde náš 
Dávid hneď v prvom pokuse položil 
základný  kameň svojho úspechu. 
Takisto vo veľmi silnej konkurencii sa 
predstavila Simonka Sečkárová, kto-
rá zvládla svoje pokusy. O to horšie 
sa behalo nášmu najmladšiemu čle-
novi Alexandrovi Ridzikovi, ktorému 
prvý pokus vôbec nevyšiel a v dru-

hom musel poriadne zabojovať. Ako 
posledný sa predstavil Tomáš Kucej, 
ktorý hneď v prvom pokuse zabojo-
val. Na vyhodnotení deti mali radosť 
zo svojich výkonov a po dlhej pauze 
i tréner bol zo svojimi zverencami 
spokojný. Mladí členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Púchove 
od septembra opäť nabehnú na pra-
videlný režim v školách i keď radšej 
by mali stále prázdniny. Najbližšie 
nás čakajú (17. 9. 2017) majstrovstvá 
Slovenska v Kysuckom Novom Meste 
a veríme, že naše deti si ešte doladia 
formu a predstavia sa prostredníc-
tvom lepších výkonov.   

Jozef Ridzik st., DHZ Púchov       

Mladí púchovskí hasiči pokračujú v dobrých výsledkoch
Počas prvej septembrovej soboty (2. 9. 2017) sa znova rozbehla Slovenská liga v behu na 60 metrov cez 
prekážky. Púchovské deti sa vybrali do podtatranskej obce Spišská Sobota na miestnu základnú školu, 
ktorá je veľmi krásne vybavená tartanom i dráhou pre in-line korčuľovanie. 

V Púchovskom 
magazíne 
uvidíte 
aj tieto reportáže:
•  Príprava na nový školský rok
•  Výročie SNP  
•  Ako pokračujú letné rekonštrukcie
•  Môžu sa tešiť na nové okná
•  Nová cesta na Dvoroch už slúži 
   občanom
•  Vo Visolajoch ocenovali osobnosti
•  Letné slávnosti Lednické Rovne
Šport magazín
•  Púchov len remizoval s Belušou
•  Detský futbalový turnaj 
•  Predposledné kolo SMHL v Tŕstí
Spektrum
• Záver kultúrneho leta

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

Púchovská kultúra s. r. o. pripravila
pre vás v šk. r. 2017/2018 tieto kurzy:
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Podhorie obhájilo prvenstvo, ženy sa o titul pobijú
SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 13. KOLO TŔSTIE

Dobrovoľní hasiči z Podhoria obhájili minuloročný 
titul v Slovensko-moravskej hasičskej lige. Stačilo im 
k tomu aj štvrté miesto v predposlednom kole seri-

álu v Tŕstí, a pred 
záverečným finále
na Ďurďovskom 
výstreku tak majú 
Podhorania v čele 
súťaže nedostih-

nuteľný náskok. Dramatický bude vo finálovom vy-
vrcholení v Ďurďovom (9. 9.) boj o druhú priečku v 
tohtoročnom seriáli. Na ňu sa totiž po víťazstve v Tŕs-
tí vyšvihli dobrovoľní hasiči zo Stupného, ktorí tak o 
jediný bod preskočili svojho konkurenta z Brumova.  
Medailisti tohto ročníka sú tak známi. Prekvapenie 
tohto ročníka - Visolaje, totiž strácajú na tretiu prieč-
ku priveľa bodov. 

V ženskej súťaži triumfovali v predposlednom kole 
Ihrišťanky a poskočili na druhú priečku priebežného 
poradia. O víťazovi ženskej kategórie sa rozhodne až 

v Ďurďovom, na piedestál môžu vystúpiť ešte vedúce 
Ďežerice, druhé Ihrišťanky a za určitých podmienok 
aj tretie obhajkyne prvenstva – žabky z Nosíc. V žen-
skej časti tak bude mať vyvrcholenie ligy mimoriad-
ne dramatickú zápletku. 

Výsledky 13. kola – Tŕstie
Muži: 1. Stupné – 13,41 sekundy, 2. Brumov B 

– 13,62 s, 3. Ďurďové – 13,86 s, 4. Podhorie – 14,11 
s, 5. Visolaje – 14,21 s, 6. Nedašova Lhota – 14,85 s, 7. 
Svinná – 14,88 s, 8. Ihrište – 15,21 s, 9. Lidečko – 15,35 
s, 10. Zbora – 15,37 s, 11. Beluša – 15,79 s, 12. Podlu-
žany – 17,22 s, 13. Lednické Rovne – 17,38 s, 14. Rus-
kovce -18,13 s, 15. Nosice – 19,65 s, 16. Lehota pod 
Vtáčnikom – 20,10 s, Krásno, Valašské Příkazy, Tŕstie a 
Dohňany nedokončili

Ženy: 1. Ihrište – 16,06 s, 2. Nosice-žabky – 16,45 s, 
3. Dežerice – 16,78 s, 4. Ladce - 17,40 s, 5. Nedašova 
lhota – 17,52 s, 6. Horná Poruba – 18,38 s, 7. Svinná 
– 18,87 s, 8. Lehota pod Vtáčnikom – 19,51 s, 9. Kocu-
rany – 19,51 s, 10. Dulov – 19,67 s, 11. Kvašov – 21,60 

s, Dohňany nedokončili
Celkové poradie po 13. kole:
Muži: 1. Podhorie – 209 bodov, 2. Stupné – 187 bo-

dov, 3. Brumov B – 186 bodov, 4. Visolaje – 108 bo-
dov, 5. Ďurďové – 101 bodov, 6. Zbora – 92 bodov, 7. 
Krásno – 86 bodov, 8. Nosice – 77 bodov, 9. Lidečko 
– 75 bodov, 10. Ihrište – 72 bodov, 11. Podlužany – 62 
bodov, 12. Nedašova Lhota – 60 bodov, 13. Lednické 
Rovne – 58 bodov, 14. Lehota pod Vtáčnikom – 56 
bodov, 15. Svinná – 54 bodov, 16. Tŕstie – 54 bodov, 
17. Beluša – 49 bodov, 18. Valašské Příkazy – 45 bo-
dov, 19. Ruskovce – 45 bodov, 20. Dohňany – 22 bo-
dov. 

Ženy: 1. Dežerice – 148 bodov, 2. Ihrište -144 bo-
dov, 3. Nosice-žabky – 141 bodov, 4. Nedašova Lhota 
– 93 bodov, 5. Kocurany – 87 bodov, 6. Svinná – 82 
bodov, 7. Ladce – 79 bodov, 8. Dulov – 71 bodov, 
9. Dohňany – 66 bodov, 10. Kvašov – 60 bodov, 11. 
Horná Poruba – 60 bodov, 12. Lehota pod Vtáčnikom 
– 53 bodov.                (pok)

Premiérové víťazstvo dorastencov MŠK v extralige
HOKEJ

EXTRALIGA DORAST
   1. kolo: MŠK Púchov- HK ŠKP Poprad 1:0 (0:0, 1:0, 
0:0), Lukáš Urbánek. Extraligový nováčik sa hneď v 
úvode postaral o príjemné prekvapenie, keď zdolal 
rovesníkov z Popradu. 
   Ostatné výsledky 1. kola: Trnava – Michalovce 4:1, 
Žilina – Zvolen 2:3, Martin – Banská Bystrica 1:2, Slo-
van Bratislava – Spišská Nová Ves 0:0, Trenčín – Lip-
tovský Mikuláš 5:0, Skalica – Prešov 7:2, Nitra – Košice 
5:6 sn
   2. kolo:  MŠK Púchov – MHK32 Liptovský Mikuláš 
2:4 (0:2, 1:1, 1:1), 24. Kubala (Urbánek), 47. Ladec-
ký (Krajč). 
   V nedeľnom stretnutí Púchovčania nezachytil úvod 
stretnutia, prehrávali už v štvrtej minúte a dvojgólo-
vé manko z prvej tretiny už nedokázali zmazať. 
   Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Hajas, Hudík, Húska, 
Majerník, Omelka, R. Rusnák, J. Urban, Zlocha – De-
neš, Kašlík, Krajč, Kubala, Kuchta, Ladecký, Petras, Pu-
tala, A. Rusnák, Smolka, M. Urban, Urbánek
   Ostatné výsledky 2. kola: 
Nitra – Michalovce 4:6, Žilina –Banská Bystrica 1:3, 
Martin – Zvolen 1:2, Trenčín – Poprad 0:1, Trnava 
– Košice 1:2, Slovan Bratislava – Prešov 9:0, Skalica 
– Spišská Nová Ves 3:4 pp
1. B. Bystrica 2 2 0 0 0 5:2 6
2. Zvolen  2 2 0 0 0 5:3 6
3. Košice  2 1 1 0 0 8:6 5
4. Skalica  2 1 0 1 0 10:6 4
5. Slovan  2 1 0 0 0 9:0 3
6. Trenčín  2 1 0 0 1 5:1 3
7. Trnava  2 1 0 0 1 5:3 3
8. Poprad  2 1 0 0 1 1:1 3
9. Michalovce  2 1 0 0 1 7:8 3
10. MŠK Púchov  2 1 0 0 1 3:4 3
11. L. Mikuláš  2 1 0 0 1 4:7 3
12. Spišská N. Ves  2 0 1 0 0 4:3 2
13. Nitra  2 0 0 1 1 9:12 1
14. Martin  2 0 0 0 2 2:4 0
15. Žilina  2 0 0 0 2 3:6 0
16. Prešov  2 0 0 0 2 2:16 0
KADETI
   1. kolo: MŠK Púchov – HC Košice 7:2 (2:2, 2:0, 3:0), 

15. Krajč (Kašlík), 16. Kašlík, 27. Putala (Krajč), 39. 
Krajč (Kašlík), 46. Kašlík (Krajč, Petráš), 53. Pobe-
žal (Krajč), 58. Hajas
Trenčín – Spišská Nová Ves 7:3, Slovan Bratislava – Mi-
chalovce 4:2, Martin – Banská Bystrica 2:0, Trnava – 
Poprad 3:8, Žilina – Zvolen 4:1, Bardejov – Prešov 1:9
   2. kolo: Michalovce – Púchov 1:6 (0:3, 0:1, 1:2), 1. 
A. Rusnák (Šmigura), 2. Halušková (Bubela, Mora-
vanský), 15. Hajas (A. Rusnák), 29. Pobežal (Šmi-
gura, M. Urban), 47. Hajas (Šmigura, M. Urban), 
54, M. Urban (A. Rusnák, Šmigura)
Levice – Nitra 3:11, Piešťany – Partizánske 6:0, Tren-
čín – Slovan Bratislava 0:3, Martin – Žilina 1:6, Poprad 
– Zvolen 8:3, Košice – Trnava 4:1, HOBA Bratislava 
– Ružinov 2:4, Špišská Nová Ves – Banská Bystrica 8:5
I. liga starší žiaci

8. HT: 
1. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 3:0 
(2:0, 1:0, 0:0), 11. Žemla (Krajčoviech), 17. Veteška 
(R. Halušková), 38. Ondrášik (Kuráň)
Brezno – Martin 1:8, Zvolen – Liptovský Mikuláš 10:1, 
Považská Bystrica – Žilina 2:7
7. HT:
1.kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 12:2 
(1:1, 5:0, 6:1), 7. Kováčik (Baroš, Lezzani), 25. 
Vráblik (Hajas), 25. Lezzani (Kováčik), 27. Vráblik 
(Lazkov), 27. Kováčik (Lezzani, Hajas), 28. Škulté-
ty (Lezzani), 42. Kováčik (Lezzani), 42. Hudík (Vrá-
blik), 47. Lazkov, 50. Kováčik (Hajas), 54. Kováčik 
(Hajas), 60. Lezzani
Zvolen – Liptovský Mikuláš 7:3, Považská Bystrica 
– Žilina 5:9, Piešťany – Viedeň 3:8 

Dorastenci MŠK Púchov (v bielych dresoch) si v extraligovej premiére na domácom ľade poradili z Popradom. V 
druhom stretnutí podľahli Liptovskému Mikulášu.                   FOTO: Pavol Kadlec
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

7. liga muži

6. liga muži - 4. kolo

Delegačná listina na 10. septembra

Nakladačka D. Kočkoviec, Kvašov bodoval v Streženiciach

6. liga muži – 5. kolo o 16.00
Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie (Brundza, 

Balušík), Tuchyňa – Papradno (Škrovánek, Vavrík), 
Kvašov – Podmanín (v Dulove – M. Pecuš, Jandušík), 
Udiča – Streženice (R, Horečný, Blaško), Horná Po-
ruba – Dulov (Meluch, Petrušek), Jasenica – košeca 
(Migát, Proč), Bolešov – Lysá pod Makytou (Folučka, 
Ďuriš, J. Pecuš)

7. liga muži – 5. kolo o 16.00
Pruské – Podvažie (Lamžo, Kapila), Lazy pod Mayk-

tou – Fan Club Púchov (Koleno, Rojko), Mikušovce 
– Praznov (v sobotu – Orálek, Meluch), Visolaje – Dol-
náá Breznica (Pastorek, Hriadel), Kolačín – Dohňany 
(Mako, Kováč), Šebešťanová – Dolná Mariková (Gal-
bavý, Orálek), Pružina – Sverepec (Zigo, Kováčik)

8. liga muži – 3. kolo o 16.00

Dynamo Orlové – Lumax Horovce (O. Komorník), 
Prejta – Hradčan Lednica (Sklenár), Červený Kameň – 
Tŕstie (Zvak), Vrchteplá – Kameničany (D. Komorník)

6. liga dorast – 1. kolo o 13,15
Dolné Kočkovce – Plevník (Balušík, Brundza), 

Tuchyňa – Streženice (v sobotu o 16.00 – Pastorek, 
Kapila), Lumax Horovce – Dohňany (Jandušík, M. Pe-
cuš), Jasenica – Pružina (Proč, Migát)

4. liga st. žiaci SEVER – 3. kolo o 10.30
Domaniža – Papradno (Koleno), Plevník – Dolné 

Kočkovce (v sobotu – Galbavý), Jasenica - Prečín 
(Mako), Udiča – Dolná Mariková (Folučka), Pružina 
– Sverepec (Hriadel)

4. liga st. žiaci JUH – 3. kolo o 10.30
Hradčan Lednica – Ilava (J. Pecuš), Lazy pod Ma-

kytou – Beluša (o 13,15 – Rojko), Ladce – Dohňany 

(Meluch), Horná Poruba – Košeca (Orálek), Borčice 
– Nová Dubnica (v Bolešove – Petrušek)

4. liga ml. žiaci – 3. kolo o 10.30
Tatran Horovce – Fan Club Púchov (Kováč), Kolačín 

– Praznov (Pastorek), Ilavy – Lysá pod Makytou (v 
sobtou – Kováčik)

Prípravky – dvojzápasy 9. 9. o 10.00 a 11.00
Horná Poruba – Borčice (D. Komorník), Kolačín – Ila-

va (Sklenár), Košeca – N. Dubnica B (O. Komorník), 
Streženice – Dulov (Ďuriš), Kvašov – Tatran Horovce 
(Proč), Ladce – Fan Club Púchov (Meluch), MŠK Pú-
chov – Visolaje (Jandušík), Brvnište – P. Bystrica B (Ba-
lušík), D. Mariková – Šebešťanová (Mako), Podmanín 
– Plevník (Rojko), Domaniža – Praznov (Horečný).  

Turnaj prípraviek MIX U10 – 15.9. o 11.00
Horovce (M. Pecuš, Jandušík, Guzma)

8. liga muži

1. Podmanín 4 4 0 0 8:3 12
2. Košeca 4 3 1 0 9:2 10
3. Papradno 4 3 0 1 16:4 9
4. Kvašov 4 2 1 1 14:7 7
5. Streženice 4 2 1 1 7:6 7
6. Bolešov 4 2 1 1 6:5 7
7. H. Poruba 4 2 0 2 10:7 6
8. Lysá 4 1 1 2 8:8 4
9. K. Podhradie 4 1 1 2 6:9 4
10. Jasenica 4 1 1 2 4:9 4
11. Tuchyňa 4 1 0 3 6:10 3
12. D. Kočkovce 4 1 0 3 4:13 3
13. Dulov 4 1 0 3 6:16 3
14. Udiča 4 0 1 3 3:8 1

Papradno – Dolné Kočkovce 9:0 (5:0)
Na takú nakladačku v oblastnej lige si veru v Dol-

ných Kočkovciach nespomínajú ani najstarší pamät-
níci. Domáci odštartovali svoj strelecký koncert až 
po polhodine, kedy otvoril skóre Tóth – 1:0. Ešte do 
prestávky prekonali Valacha J. Galko, Pauk a Hrebičík, 
jeden gól si dali dezorientovaní Dolnokočkovania 
sami.  Aj po obrátke pokračoval domáci tlak, Valach 
zabránil niekoľkým gólom, no dvadsať minút pred 
koncom predsa len kapituloval, keď ho preloboval J. 
Galko – 6:0. Osem minút pred koncom zvýšil ten istý 
hráč na 7:0, o dve minúty neskôr zvýšil na 8:0 Tóth a 
skazu Dolných Kočkoviec zavŕšil v záverečnej minúte 
J. Galko – 9:0. 

Streženice – Kvašov 2:2 (1:1)
Súperov z Púchovského okresu delili ešte v minu-

lom súťažnom ročníku do seba dve súťaže, na tráv-
niku však rozdiel poznať nebolo. Mladí rýchlonohí 
Kvašovčania boli domácim vyrovnaným súperom a 
po bezgólovej štyridsaťminútovke šli hostia do vede-
nia v 41. minúte gólom Kováča – 0:1. Streženičania 
pridali, vytvorili si tlak a z neho rezultoval dve minúty 
pred koncom prvého polčasu pokutový kop, ktorý 
premenil Miloš Šesták – 1:1. Aj v druhom polčase 
pokračoval zaujímavý futbal. V 53. minúte šli opäť 
do vedenia hostia, keď svojim druhým gólom Kováč 
strhal vedenie na stranu Kvašova – 1:2. Streženičania 
opäť zvýšili obrátky a štvrť hodinu pred koncom sa 
dočkali vyrovnania z kopačky Loduhu – 2:2. Hostia 
boli bližšie k víťazstvu, tutovku nepremenil v závere 
dvojgólový Kováč. 

Lysá – Jasenica 0:0
V prvom polčase mali viac na prekvapenie prevahu 

hostia, Janáček však nemal presnú mušku. V druhom 

4. kolo: Praznov –Lazy pod Makytou 5:1 (3:0), Palider, 
Podvažie – Pružina 4:0, Sverepec – Šebešťanová 2:1, 
Dolná Mariková – Kolačín 6:0, Dohňany – Visolaje 3:3 
(2:1), Kozma, Mahut, Brun – Kujaník 3, Dolná Breznica 
– Mikušovce 0:4, Fan Club Púchov – Pruské 4:3 (1:2), 
Pavlis 2, Galovič, Novosedliak
1. Podvažie 4 3 0 1 13:5 9
2. Mikušovce 4 3 0 1 11:4 9
3. Pruské 4 3 0 1 12:6 9
4. D. Mariková 4 3 0 1 10:6 9
5. Lazy 4 3 0 1 11:8 9
6. Visolaje 4 2 1 1 11:5 7
7. Šebešťanová 4 2 1 1 9:7 7
8. Fan Club Púchov 4 2 1 1 11:12 7
9. Kolačín 4 1 2 1 5:10 5
10. Sverepec 4 1 1 2 5:9 4
11. Praznov 4 1 0 3 9:10 3
12. D. Breznica 4 0 1 3 3:10 1
13. Dohňany 4 0 1 3 5:13 1
14. Pružina 4 0 0 4 0:10 0

2. kolo: Lumax Horovce – Vrchteplá 2:1 (0:0), Vozár, 
Štefanec, Kameničany – Červený Kameň 3:0, Lednica 
– Orlové 0:1, Tŕstie – Bodiná 0:3, Prejta mala voľno
1. Kameničany 2 2 0 0 5:1 6
2. Vrchteplá 2 1 0 1 5:2 3
3. Bodiná 2 1 0 1 4:2 3
4. Prejta 1 1 0 0 4:3 3
5. Orlové 1 1 0 0 1:0 3
6. Horovce 2 1 0 1 3:3 3
7. Lednica 2 1 0 1 2:2 3
8. Tŕstie 2 0 0 2 3:7 0
9. Č. Kameň 2 0 0 2 0:7 0

polčase rovnako ťahali domáci za kratší koniec, sú-
perovho gólmana sa neúspešne pokúšali ohroziť 
iba ďalekonosnými strelami. Napokon mohli všetky 
body putovať do Jasenice, ale Pavlíkovu strelu, ktorú 
vyrazil pred seba domáci brankár Fojtek, nedokázal 
nikto dokopnúť do opustenej bránky. Podobne ne-
dôrazní boli útočníci Jasenice aj po Kalašovej strele, a 
tak diváci gól nevideli.   

Dulov – Udiča 2:1 (0:1)
Hneď v úvode si obe mužstvá vypracovali niekoľko 

šancí, no ujala sa až strela Furdzu v 18. minúte, keď 
nekompromisnou strelou poslal hostí do vedenia – 
0:1. Po obrátke domáci pridali a Kojtal hneď v úvode 
druhého polčasu vyrovnal – 1:1. O výsledku rozhodol 
v 66. minúte Kebis – 2:1. Dulovčania si tak pripísali 
prvé víťazstvo v tomto ročníku. 

Podmanín – Tuchyňa 2:1 (2:1)
Tuchynčania v tomto ročníku zaostávajú za očaká-

vaním, v Podmaníne však boli lídrovi oblastnej ligy 
vyrovnaným súperom a do vedenia sa prekvapujúco 
dostali už v druhej minúte stretnutia gólom Daňa 
– 0:1. Domáci sa zo šoku spamätali pomerne rýchlo a 
Rastislav Sovík v 22. minúte vyrovnal – 1:1. O ďalších 
desať minút už Podmanín viedol po góle Petra Gar- 
diana – 2:1. V druhom polčase mali domáci viac hry, 
ani hosťom nemožno uprieť snahu o vyrovnanie.     

Košeca – Horná Poruba 2:0 (1:0) 
Derby Ilavského okresu sa stretli mužstvá s pred-

sezónnou ambíciou bojovať o špicu tabuľky. V sluš-

nom stretnutí, ktoré sa hralo bez kariet, sa napokon 
z víťazstva tešili domáci futbalisti. Tí sa ujali vedenia 
po necelej pol hodine hry gólom Bortela – 1:0. Hos-
tia predviedli sympatický výkon, tentokrát sa však 
od nich odvrátila Šťastena. O dvojgólovom víťazstve 
Košece rozhodol v 67. minúte Jakub Kučo gólom z 
priameho kopu – 2:0. 

Košecké Podhradie – Bolešov 1:1 (0:1)
V ďalšom derby Ilavského okresu sa tentokrát body 

delili. Bolešovčania sa ujali vedenia už v desiatej min-
úte gólom Michala Bartáka – 0:1. Domáci kontrovali 
v 58. minúte vyrovnávajúcim gólom Szücsa – 1:1. A 
hoci si obe mužstvá vypracovali ešte niekoľko šancí, 
skóre sa už nemenilo. 

Futbalisti Lysej nedokázali doma streliť gól ani nevý-
raznej Jasenici.                                FOTO: Milan Podmaník 
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FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Zlý štart do nového ročníka tretej ligy a neuspo-
kojivé výsledky prinútil vedenie MŠK Púchov konať. 
Dňa 31. augusta skončil na pozícii hlavného trénera 
MŠK Stanislav Ďuriš. Našim chlapcom po úvodných 
odohratých piatich kolách patrí nelichotivé štrnáste 
miesto. Práve zmenou trénera chce vedenie MŠK 
zreštartovať naše družstvo. 

„Po dohode s trénerom Ďurišom sme dospeli k názo-
ru, že mužstvo nenapreduje, predvádzaná hra nebola 
dobrá s čím boli spojené aj neuspokojivé výsledky. Preto 
sme sa po zápase s Borčicami rozhodli ukončiť spolu-
prácu. Oficiálnym trénerom sa stal Eduard Pagáč. S ním
sme rátali najmä s koncepčným rozvojom púchovskej 
mládeže, avšak situácia sa vykryštalizovala inak. Preto 
sme veľmi radi, že prijal našu ponuku stať sa hlavným 
trénerom mužov MŠK Púchov a to na dlhšie obdobie,“ 
povedal futbalový manažér MŠK Púchov Marek Ši-
máček.

Klub sa podľa neho chcel prioritne sústrediť na vy-
užitie odborných kvalít trénera Eduarda Pagáča (na 
snímke vľavo) na koncepčnú prácu s púchovskou 
mládežou. Aj preto bol v minulej sezóne Eduard Pa-
gáč poverený vedením A mužstva len dočasne. Situ-
ácia sa však zmenila a Eduard Pagáč sa stal oficiálnym
hlavným trénerom mužov na dlhšie obdobie. 

* Stali ste sa hlavným trénerom MŠK Púchov. 
Tentokrát nie dočasne, ale na dlhšie obdobie. Ako 
to hodnotíte?

- Beriem to ako veľkú výzvu.
* Štart do ligy mužom MŠK vôbec nevyšiel. Verí-

te, že začnú opäť vyhrávať?
- Dúfam, že výsledkovo to bude lepšie. Predsa len 

štyri body z piatich zápasov je málo na takých hráčov 
ako sú tu v Púchove. A myslím si, že spojenie dorast 
a muži teraz bude fungovať ešte výraznejšie, ako to 
bolo doteraz a to je aj našim cieľom. Chceme dávať 
šancu aj mladým a samozrejme nebude to o mladých 
a starých, ale bude to o tom, kto ako bude pracovať a 
čo spraví pre mužstvo.

* Vízia klubu bola využiť vaše skúsenosti s pú-
chovskou mládežou. Budete popri áčku dohlia-
dať aj na našu mládež?

- Áno, taká je dohoda, pracoval som pri dorastoch, 
mal som na starosti aj prípravky. Prípravky si nechám 
a spolupráca s dorastom stále musí fungovať, aby to 
bolo prepojené.

* Herný štýl našich zo začiatku ligy nebol nijak 
oslnivý, vrátime sa k štýlu hry z konca minulej se-
zóny?

- Vždy je to ťažšie, keď človek naskočí do rozbehnu-
tej sezóny. Futbal je beh na dlhé trate a nedá sa niečo 
zmeniť za týždeň ani za dva. Samozrejme, že mám 
svoju víziu a svoje predstavy ako chcem hrať futbal 
a spravím všetko preto, aby sme boli hlavne góloví. 
Mne sa zdá, že sa dáva strašne málo gólov a predsa 
len každého - aj mňa aj ľudí - poteší najviac, keď pa-
dajú v zápasoch góly.                  ZDROJ: MŠK Púchov

Po domácej prehre bodovali Púchovčania naplno vonku 

Stanislav Ďuriš skončil už po štyroch kolách na lavičke MŠK 
DO KRESLA TRÉNERA MUŽOV MŠK PÚCHOV ZASADOL OPÄŤ EDUARD PAGÁČ

Futbalisti MŠK Púchov (v bielych dresoch) podľahli v predohrávke 16. kola 3. ligy doma Borčiciam 1:2. Prehra stála 
hlavu trénera Ďuriša, ktorý sa po dohode s vedením klubu porúčal už po štyroch kolách. 

MŠK Púchov – Borčice 1:2 (0:1) 
Borčičania predvádzali pod Lachovcom od začiatku 

stretnutia technický futbal a dostávali sa do strelec-
kých príležitostí. Tú najväčšiu si však vytvorili v úvod-
nej štvrťhodine hostia, keď Gajdošíkovu tvrdú strelu 
vyrazil brankár Kosa na brvno. V 18. minúte sa hostia 
ujali vedenia, keď si loptu šikovne spracoval Novák 
a nechytateľnou strelou z diaľky otvoril skóre – 0:1. 
S ďalšou Novákovou strelou z diaľky si štvrť hodinu 
pred koncom polčasu poradil domáci brankár Letko, 
na druhej strane Gajdošíkova strela po zemi letela 
len niekoľko centimetrov vedľa. Po obrátke mohol 
Gajdošík vyrovnať, no jeho priamy kop zázračne vy-
tlačil na roh brankár Borčíc. V 65. minúte zvýšil na 
0:2 z priameho kopu Novák. O chvíľu mohol Mačina 
pridať tretí gól, netrafil však prázdnu bránku. Domáci
bojovali, no podarilo sa im už iba znížiť gólom Vaná-
ka štvrť hodinu pred koncom – 1:2.   

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Zavadzan, 
Brezničan, Vanák, Luhový, Sibanda, Kopiš (76. F. Bu-
ček), J. Pilát, Hrnko (71. Gáborík), Marek Gajdošík. 

Tréner S. Ďuriš.
Ostatné výsledky 16. kola: Bánovce – Dubnica 

0:0, Beluša – Nemšová 2:1, Veľké Ludince – Prievidza 
4:1, Trnava B – Nitra B 0:1, Zlaté Moravce B – Galanta 
2:1, Gabčíkovo – Šaľa 3:1, Lednické Rovne – Topoľča-
ny 1:0, Nové Zámky – Dunajská Streda B 1:1

Veľké Ludince – MŠK Púchov 1:3 (0:0)
Po štyroch kolách tretej ligy sa na post trénera vrátil 

tréner mládeže Eduard Pagáč a Púchovčania akoby 
si spomenuli na výsledky a hru, ktorú pod jeho ve-
dením predvádzali v závere minulého ročníka. Po 
bezgólovom prvom polčase sa Púchovčania ujali 
vedenia v 59. minúte gólom Mareka Gajdošíka – 0:1. 
Už o tri minúty neskôr si domáca obrana opäť s Ga-

jdošíkom neporadila a ten zveľadil náskok Púchovča-
nov – 0:2. Domáci síce o ďalších šesť minút kontrovali 
kontaktným gólom Cingela, ale svoj strelecký kon-
cert zakončil Gajdošík hetrikom, keď v predposled-
nej minúte pečatil na konečných 1:3.  Púchovčania v 
tabuľke poskočili na 11. miesto.

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Gajdošík, Bu-
ček (90. Červený), Kopiš (89. Gáborík), Sibanda, Pilát, 
Vanák, Hrnko, Zavadzan, Brezničan. Tréner: E. Pagáč

Ostané výsledky 4. kola: 
Borčice – L. Rovne 2:3, Prievidza – Gabčíkovo 0:3, 

Dubnica – Trnava B 1:0, Bánovce – Galanta 2:3, Nit-
ra B – Šaľa 4:1, D. Streda B – Topoľčany 6:1, Nemšová 
– Zlaté Moravce B 0:3, Beluša – Nové Zámky 0:2. 

1. Dubnica 7 5 2 0 12:2 17
2. Gabčíkovo 6 5 1 0 18:5 16
3. Borčice 7 5 1 1 16:7 16
4. N. Zámky 7 4 1 2 10:8 13
5. L. Rovne 7 4 1 2 10:9 13
6. Zl. Moravce 7 4 0 3 12:12 12
7. Galanta 6 3 2 1 10:7 11
8. V. Ludince 7 3 1 3 14:11 10
9. Nitra B 7 3 1 3 10:11 10
10. D. Streda B 5 2 2 1 8:4 8
11. MŠK Púchov 6 2 2 2 8:7 8
12. Beluša 7 2 2 3 6:11 8
13. Topoľčany 6 2 0 4 4:6 6
14. Trnava B 7 2 0 5 6:9 6
15. Bánovce 6 1 2 3 5:10 5
16. Šaľa 6 1 1 4 7:12 4
17. Nemšová 7 1 0 6 4:16 3
18. Prievidza 7 0 1 6 6:19 1
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ MLÁDEŽE

4. liga mladší žiaci

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

Predohrávané 16. kolo: 
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 2:3 (0:1), So-

cha, Novotný, Krčmárik, Malacky – Dubnica nad Vá-
hom 0:1, Skalica – Gabčíkovo – 1:0, Komárno – Karlo-
va Ves 1:2, Inter Bratislava – Devínska Nová Ves 4:2, 
Myjava – Považská Bystrica 5:1, Prievidza – Petržalka 
2:1, Zlaté Moravce – Bánovce 7:0, Topoľčany – Nové 
Zámky 5:0

4. kolo: 
MŠK Púchov – Petržalka 6:6 (3:2), Haviar 2, Kluč-

ka, Novotný, Socha, Krčmárik, Dubnica – Lokomo-
tíva Trnava 6:1, Malacky – Považská Bystrica 1:0, Nové 
Zámky – Prievidza 3:4, Gabčíkovo – Myjava 2:0, Ska-
lica – Inter Bratislava 3:2, Topoľčany – Komárno 2:2, 
Devínska Nová Ves – Bánovce 2:0, Karlova Ves – Zlaté 
Moravce 1:2
1. Dubnica 5 5 0 0 27:5 15
2. Zl. Moravce 5 5 0 0 23:4 15
3. Skalica 5 5 0 0 15:4 15
4. Prievidza 6 4 1 1 14:12 13
5. Karlova Ves 5 2 2 1 12:7 8
6. Myjava 4 2 1 1 10:4 7
7. Petržalka 5 2 1 2 16:13 7
8. Loko. Trnava 5 2 1 2 9:11 7
9. MŠK Púchov 5 2 1 2 14:18 7
10. Topoľčany 5 2 1 2 11:15 7
11. Inter 5 2 0 3 12:13 6
12. Malacky 5 2 0 3 6:9 6
13. N. Zámky 5 2 0 3 7:12 6
14. P. Bystrica 6 1 1 4 8:15 4
15. Komárno 6 1 1 4 4:16 4
16. Gabčíkovo 5 1 0 4 3:5 3
17. Devínska N. Ves 5 1 0 4 7:16 3
18. Bánovce 5 0 0 5 3:22 0

I. liga starší žiaci - U14

2. kolo: MŠK Púchov – Dunajská Streda 1:2 (1:2), 
Kolesányi, Domino – Levice 3:1, Petržalka – Karlova 
Ves 2:1, Inter – Trnava 1:2, Zl. Moravce – Trenčín 1:2, 
Skalica – Senica 1:1, 3. kolo: Spartak Trnava – MŠK 
Púchov 6:0 (2:0), Slovan – Domino 10:0, Senica – Ni-
tra 1:3, D. Streda – Zlaté Moravce 1:0, K. Ves – Inter 
6:0, Trenčín – Skalica 5:1, Levice – Petržalka 1:0
1. Trenčín 3 3 0 0 19:2 9
2. Trnava 3 3 0 0 12:4 9
3. D. Streda 3 3 0 0 8:1 9
4. Slovan 2 2 0 0 18:1 6
5. Nitra 2 2 0 0 13:3 6
6. Karlova Ves 3 2 0 1 10:2 6
7. Zl. Moravce 3 1 0 2 5:4 3
8. Petržalka 3 1 0 2 5:6 3
9. Levice 3 1 0 2 2:6 3
10. Domino 3 1 0 2 5:21 3
11. Senica 3 0 1 2 3:8 1
12. Skalica 3 0 1 2 3:14 1
13. Inter 3 0 0 3 1:13 0
14. MŠK Púchov 3 0 0 3 1:20 0

I. liga starší žiaci - U15

2. kolo: MŠK Púchov – D. Streda 0:4 (0:2), Domino 
– Levice 2:0, Petržalka – Karlova Ves 1:3, Inter – Trnava 
0:1, Zl. Moravce – Trenčín 0:6, Skalica – Senica 1:6, 
3. kolo: Spartak Trnava – MŠK Púchov 4:0 (0:0), 
Slovan – Domino 9:0, Senica – Nitra 1:1, Dunajská 
Streda – Zlaté Moravce 1:0, Karlova Ves – Inter 1:2, 
Trenčín – Skalica 14:0, Levice – Petržalka 2:0
1. Trenčín 3 3 0 0 27:0 9
2. D. Streda 3 3 0 0 11:1 9
3. Trnava 3 3 0 0 9:1 9
4. Senica 3 2 1 0 10:3 7
5. Slovan 2 2 0 0 24:0 6
6. Nitra 2 1 1 0 7:1 4
7. Karlova Ves 3 1 1 1 5:4 4
8. Levice 3 1 1 1 3:3 4
9. Inter 3 1 0 2 3:8 3
10. Domino 3 1 0 2 2:15 3
11. Petržalka 3 0 0 3 2:9 0
12. Zl. Moravce 3 0 0 3 1:10 0
13. MŠK Púchov 3 0 0 3 0:15 0
14. Skalica 3 0 0 3 1:35 0

Predohrávka 16. kola: 
Lokomotíva Trnava – MŠK Púchov 6:0 (4:0), Ma-
lacky – Dubnica nad Váhom 2:3, Skalica – Gabčíkovo 
0:3, Komárno – Karlova Ves Bratislava 3:1, Inter Bra-
tislava – Devínska Nová Ves 5:2, Myjava – Považská 
Bystrica 6:0, Baník Prievidza – Petržalka 1:2, Zlaté Mo-
ravce/Vráble – Bánovce nad Bebravou 7:1, Topoľčany 
– Nové Zámky 1:3
4. kolo: 
MŠK Púchov – Petržalka 0:5 (0:4), Dubnica – Loko-
motíva Trnava 1:1, Malacky – Považská Bystrica 2:3, 
Nové Zámky – Prievidza 3:0, Gabčíkovo – Myjava 2:0, 
Skalica – Inter Bratislava 1:4, Topoľčany – Komárno 
1:2, Devínska Nová Ves – Bánovce 3:3, Karlova Ves 
– Zlaté Moravce 1:5
1. Petržalka 5 5 0 0 17:1 15
2. Inter 5 4 1 0 21:6 13
3. Zl. Moravce 5 4 0 1 31:6 12
4. Komárno 6 4 0 2 14:17 12
5. Dubnica 5 3 2 0 21:7 11
6. Loko. Trnava 5 3 1 1 14:5 10
7. Gabčíkovo 5 3 0 2 14:11 9
8. Prievidza 6 3 0 3 7:7 9
9. P. Bystrica 6 3 0 3 8:18 9
10. Myjava 4 2 1 1 10:3 7
11. Nové Zámky 5 2 0 3 7:10 6
12. Skalica 5 2 0 3 6:13 6
13. Karlova Ves 5 1 1 3 7:12 4
14. MŠK Púchov 5 1 1 3 4:15 4
15. Malacky 5 1 0 4 7:16 3
16. Bánovce 5 0 2 3 5:16 2
17. Devínska N. Ves 5 0 1 4 6:24 1
18. Topoľčany 5 0 0 5 7:19 0

2. kolo: Papradno – Pružina 2:0 (1:0), Sverepec – Udi-
ča 0:4 (0:1), D. Mariková – Jasenica 2:1 (1:0), Prečín 
– Plevník 2:5 (1:3), Dolné Kočkovce – Domaniža 0:12 
1. Domaniža 2 2 0 0 32:0 6
2. Udiča 2 2 0 0 10:0 6
3. Papradno 2 2 0 0 10:1 6
4. Plevník 2 2 0 0 9:4 6
5. Sverepec 2 1 0 1 5:5 3
6. D. Mariková 2 1 0 1 4:5 3
7. Jasenica 2 0 0 2 2:7 0
8. Pružina 2 0 0 2 0:8 0
9. D. Kočkovce 2 0 0 2 1:20 0
10. Prečín 2 0 0 2 2:25 0

2. kolo: Ilava – Borčice 13:2 (6:0), Nová Dubnica 
- Horná Poruba 4:1 (3:1), Košeca – Ladce 16:1 (7:1), 
Dohňany – Lazy 0:9 (0:4), Janíček 4, Luliak 2, Martin-
ko, Ondrička, vlastný, Beluša – Lednica 2:2 (2:2), La-
mačka, Kujaník – Mário Matúš 2.
1. Košeca 2 2 0 0 21:2 6
2. N. Dubnica 2 2 0 0 8:2 6
3. Hr. Lednica 2 1 1 0 14:2 4
4. Beluša 2 1 1 0 9:2 4
5. Lazy 2 1 0 1 10:5 3
6. Ilava 2 1 0 1 13:9 3
7. H. Poruba 2 1 0 1 5:7 3 
8. Borčice 2 0 0 2 5:17 0
9. Ladce 2 0 0 2 2:20 0
10. Dohňany 2 0 0 2 0:21 0

2. kolo: FC Púchov /Lúky – Ilava 3:3 (1:3), Ježovicz, 
Cabúková, Eštok, Lysá – Kolačín 0:9 (0:2), Praznov 
– Tatran Horovce 0:6 (0:4), Machara 2, Šatka 2, Bar-
tošek 2.
1. Tatran Horovce 2 2 0 0 13:0 6

Prípravky
Skupina A
2. a 7. kolo: Borčice – Košeca 0:0 a 2:1 (1:0), Dubnica 
B – Kolačín 1:3 (1:2) a 4:1 (1:0), Ilava – H. Poruba 3:0 
(2:0) a 4:1 (1:1).
1. Ilava 4 3 1 0 13:3 10
2. Košeca 4 2 1 1 5:3 7
3. Dubnica B 4 2 0 2 11:11 6
4. Borčice 4 1 2 1 4:7 5
5. Kolačín 4 1 0 3 5:9 3
6. H. Poruba 4 1 0 3 8:13 3
Skupina B 
2. a 7. kolo: Mikušovce – Kvašov 1:1 (0:0), Solík – Pil-
ný a 5:0 (2:0), Baláži 2, Matejička, Solík, Vaculík, Tatran 
Horovce - Streženice 2:1 (1:0), Janíček, Karas – Suder 
a 1:2 (0:1), T. Cíbik – Lang, Rídzik, Dulov mal voľno.
1. Streženice 4 3 0 1 7:4 9
2. Mikušovce 2 1 1 0 6:1 4
3. Tatran Horovce 2 1 0 1 3:3 3
4. Kvašov 4 0 1 3 2:10 1
5. Dulov 0 0 0 0 0:0 0
Skupina C 
2. a 7. kolo: Visolaje – Ladce 7:1 (3:1), Ďurica 4, Hijová 
2, Hlubina a 6:3 (3:2), Ďurica 3, Hijjová 2, Palkech, FC 
Púchov /Lúky – Beluša 0:0 a 3:3 (2:2), Bednár 2, Cabúk 
– Filo 2, Daňo, MŠK Púchov mal voľno.
1. Visolaje 2 2 0 0 13:4 6
2. MŠK Púchov 2 1 1 0 6:3 4
3. Beluša 2 0 2 0 3:3 2
4. FC Púchov 2 0 2 0 3:3 2
5. Ladce 4 0 1 3 7:19 1
Skupina D 
2. a 7. kolo: Šebešťanová – Brvnište 6:1 (2:0) a 6:1 
(1:0, Pov. Bystrica B – Sverepec 5:1 (1:1) a 13:1 (8:0), D. 
Mariková mala voľno.
1. Šebešťanová 4 4 0 0 23:4 12
2. Pov. Bystrica B 2 2 0 0 18:2 6
3. D. Mariková 2 2 0 0 8:4 6
4. Brvnište 4 0 0 4 6:20 0
5. Sverepec 4 0 0 4 4:29 0
Skupina E 
2. a 7. kolo: Praznov – Podmanín odložené, Plevník 
– Prečín 2:3 (0:2) a 3:0 (2:0), Domaniža mala voľno.
1. Domaniža 2 2 0 0 14:0 6
2. Prečín 4 2 0 2 11:13 6
3. Plevník 2 1 0 1 5:3 3
4. Praznov 2 1 0 1 8:8 3
5. Podmanín 2 0 0 2 0:14 0

2. Kolačín 2 2 0 0 12:0 6
3. FC Púchov /Lúky 2 1 1 0 10:5 4
4. Ilava 2 0 1 1 3:6 1
5. Praznov 2 0 0 2 2:13 0
6. Lysá 2 0 0 2 0:16 0
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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.             
• Kvalitná masáž – odblokovanie. Tel. 0908 183 215.
PREDAJ RÔZNE
• Predám klietku pre zajaca, plynové fľaše 10 kg, 
plné za 35 €/ks. Kontakt: 0940 547 771.

RÔZNE
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254, rehak.veronika@gmail.com. 
• Predám plastové kade na kvas 500 litrov, cena 30 
eur/kus, tel. 0940 547 771.
• Predám jedálenskú stoličku Caretero od 6 mesia-
cov, rozložiteľná na stolček a stoličku, nepoškodená, 
cena 30 eur. Detský nosič Babasling od narodenia, 
cena 25 eur. Tel. 0940 547 782.
• Jazykové centrum otvára kurz anglického jazyka 
pre 6. až 7-ročné deti od 09/2017. Tel. 0907 890 298.
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.

• Hľadám asistenta z Púchova alebo okolia, ktorý 
vlastní auto a takisto vodičský preukaz na opatrova-
nie a iné úkony. Som vozíčkarka so svalovou dystro-
fiou, športovo aktívna. Volajte na tel. 0910 811 020. 

• Hľadám osobnú asistentku od 25 rokov do 45 ro-
kov z Púchova a okolia k dospelej dcére po úraze, 
kontakt: 0915 772 376.

PONUKA PRÁCE
• DSS Púchov - Nosice príjme do TPP k telesne po-
stihnutým klientom pracovníčku na pozíciu sanitárky.  
Záujemkyňa musí mať minimálne opatrovateľský 
kurz alebo SZŠ. Nástup september 2017, bližšie infor-
mácie na t. č. 042/46 414 33.
• Odevná firma MAKR s. r. o. so sídlom v Púchove prij- 
me do zamestnania na TPP vyučené krajčírky s pra-
xou. Nástup možný ihneď za výhodných platových 
podmienok. Viac informácií na t. č. 042/463 41 08  
v čase od 6:45 – 15:15, prípadne kontak aj cez email: 
angelova@makr.sk.
• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú pre-
davačku do butiku s dámskou módou v Kúpeľoch 
Nimnica, ktorú baví práca s ľuďmi, s nástupom ihneď.  
Môže byť aj vitálna dôchodkyňa/inv. dôch. Bližšie inf. 
na tel. čísle 0904 839 821.
• Prijmem na ekonomickú pozíciu človeka na vypra-
covánie rozpočtov a účtovníckych prác. Podmienkou 
je vysokoškolské vzdelanie alebo stredné obchodné 
vzdelanie. Kontakt: 0907 683 635.
• Hľadám brigádnikov na fyzicky nenáročnú prácu 
v Púchove. Nástup ihneď. Kontakt: 0915 793 013.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: 
- zámočníka (zvárača) 
- vodičov nákladných vozidiel 
- strojníkov stavebných strojov 
- dojičky (dojičov) 
- ošetrovateľov hospodárskych zvierat (VP sk. T). 
 Tel. 0903 458 890, pdmestecko@pdmestecko.sk.

PPRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu na rannú zmenu od 1. 9. 2017.  
Tel. 0903 171 844.

OZNAMY 
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a pria- 

teľom ZO, že dňa 15. 9. 2017, bude poriadať zájazd 
na termálne kúpalisko Dunajská Streda. Poplatok na 
osobu je 10 €. Odchod z parkoviska za starým kultúr-
nym domom o 6.00 hod. V cene je cestovné. Kto má 
záujem, môže sa prihlásiť do 10. 9. 2017 na adrese: 
Ján Petro, Obrancov mieru 1152/5, 020 01 Púchov. 
Info na tel. č.: 0949 103 709, 0948 093 551.
• ZO SZZP Púchov poriada posedenie pri guláši 
na ihrisku v Dolných Kočkovciach. Dňa 8. 9. 2017, po-
platok 2 €. Začiatok o 15.00 hod.
• ZO SZZP Púchov poriada 25. 10. 2017 zájazd do 
poľskej Jablonky na nákupy. Prihlásiť sa môžete do 
22. 10. 2017, poplatok 10 €. Odchod z parkoviska za 
starým DK o 6.00 hod.

STRATY - NÁLEZY
• Hľadám poctivého nálezcu, ktorý našiel kľúč od 
auta s príveskom na ulici Športovcov. Odmena 20 €.  
Tel. 0908 054 778.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 7.00 - 22.00
DETSKÁ POHOTOVOSŤ 4605 200 

po – pia: 15.30–22.00 / so – ne: 8.00–22.00
ZUBNÁ POHOTOVOSŤ 042/ 46 053 13 

SPOMIENKA
Dňa 3. 9. 2017 uplynuli 
dva roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama Anna LUHOVÁ  
z Horných Kočkoviec.

S láskou spomínajú
 dcéra a syn s rodinou.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám RD vhodný na rekreačné účely v Lysej pod 
Makytou – Strelenka, s ovocným sadom cca 2500 m².  
Cena 30 000 €. Tel: 0903 165 588.
• Predám rovinatý pozemok v  časti Samoty. Cena 
dohodou. Tel. č. 0907 708 007.
• Predám zrubovú chatu s  murovanou pivnicou, 
v krásnom a tichom prostredí v záhradkárskej osade 
pri Dohňanoch. Cena dohodou. Info: 0903 022 597. 
Volať po 18.00 hod.
• Predám pekný slnečný rekreačný pozemok pod 
horou na polosamote, 1000 m², vzdialený od Púcho-
va 10 km. Cena dohodou. Kontakt: 0940 106 942.
• Predam stavebny pozemok na rovine v Beluši - 
Podhorie 1000 metrov štvorcových. Cena dohodou. 
Tel. 0907 798 449.
• Predám 2-izbový byt na ul. Mojmírova bez výťahu. 
Byt sa nachádza na 3. zo 4. poschodí. Rozloha bytu 
je 46 m². Bližšie informácie telefonicky 0904 717 158.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim pozemok v Púchove alebo v blízkom oko-
lí na výstavbu rodinného domu, o výmere aspoň  
600 m², prípadne pozemok so starým domom 
(na zbúranie). Ideálne lokality: Púchov, Hrabovka, 
Horné Kočkovce, Nosice, Streženice. Blízkosť sietí 
(okrem plynu) je podmienkou, preferujeme menej 
svahovité až rovinaté pozemky. Tel. 0918 806 289.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2017. RENOVÁCIA 

SPOMIENKA
Slza v  oku, v  srdci žiaľ,  
čo mi bolo najmilšie 
osud mi vzal. 
Dňa 4. 9. 2017 uplynul 
rok, čo nás navždy opus-
til Tomáš MOŠKO.

S láskou spomína manželka a rodiny 
z oboch strán.

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichý 
rieky prúd, kto Ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť. 
S tichou spomienkou  
k Tvojmu hrobu kvety 
položíme a pri plamien-
ku sviečky sa pomodlí-
me.
Dňa 12. 9. 2017 si pripomíname 5. výročie  
od úmrtia našej mamy, babky a prababky  
Petronely GAŠPÁRKOVEJ z Nových Nosíc. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
Marta, Anna a syn Emil s rodinami.

Útulok OZ 
Hafkáči  

Kontakt: 0911 290 983  
hafkacipb@gmail.com 

 facebook.com/hafkaci

tvoj najlepší kamarát
tu na teba čaká
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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.

Viac informácií: tel. 042/ 461 3452, 2633, email: praca@conti.sk

OPERÁTOR
GUMÁRENSKEJ 
VÝROBY
STABILITA
  Práca v tradičnej firme, pôsobiacej 67 rokov v Púchove, 
  ktorá je súčasťou celosvetového koncernu 
BENEFITY 
 Mzda po zaškolení od 900 € brutto
 13. a 14. plat
 Prepracovaný systém zaškoľovania 
 Doprava do zamestnania zdarma zo smerov Pov. Bystrica – 
 Beluša – Púchov a Tren. Teplá – Lednické Rovne – Púchov
 Stravovanie – dotované zamestnávateľom v areáli firmy
 Úrazové pripoistenie
 Liečebno-rehabilitačné pobyty
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Návratné bezúročné pôžičky 
 Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Staň sa súčasťou silnej značky
v spoločnosti s tradíciou! 

PRIJÍMAME PRIAMO                                                        
do spoločnosti                                                      

Continental Matador Rubber v Púchove



inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY24

Nábrežie slobody 795/2, 02001 Púchov

Pondelok – Piatok 9.00-17.00 hod.
Prestávka 12.00-12.30 hod.
Sobota 9.00 – 12.00 hod.

042/ 4631 320
sklad@odema.sk www.odema.sk

Ilustračné foto, chyby v tlači vyhradené.

AKCIA platí od 11.09.2017

na všetok tovar – zlacnený aj nový 
dodaný do 11.09.2017


