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Ministerský 
kontrolný 
deň tunela 
Diel

Zástupcovia ministerstva dopravy, 
zhotoviteľa (Združenie Nimnica), in-
vestora (ŽSR), projektanta (Reming 
Consult a. s.) a samosprávy si pozreli 
aktuálny priebeh výstavby zo stra-
ny západného portálu tunela Diel, 
oboznámili sa s práve realizovanými 
prácami, zhodnotili plnenie harmo-
nogramu, ako aj riešenie problémov, 
ktoré uvedená stavba so sebou pri-
náša. Súčasťou akcie bolo aj tradičné 
posvätenie sochy svätej Barbory, pa-
trónky baníkov, ktorú posvätil Mons. 
Mgr. Michal Keblušek. Akcie sa zúčast-
nil aj viceprimátor Púchova Roman 
Hvizdák a  starosta Nimnice Ladislav 
Ďureček.

Informácie o tuneli Diel
Tunel Diel je pomenovaný po blízkom 
vrchu, ktorý sa práve prostredníctvom 
tunelového riešenia podarí preklenúť 
pre novú železničnú trať. Je jedným z 
dvoch tunelov, ktoré sa budú realizo-
vať v rámci modernizácie železničnej 

trate v úseku Púchov – Považská Tep-
lá. Trasa železničnej trate je situovaná 
do údolnej nivy rieky Váh, pričom 
prekážka úbočia vrchu Diel (asi 525 
m n. m.) sa prekonáva tunelom Diel. 
Výška nadložia dosahuje hodnoty od 
4 m do 161 m. Tunel Diel bude 77. 
tunelom v rámci siete ŽSR na Sloven-
sku, bude jednorúrový dvojkoľajný 
s  dĺžkou 1081,7 m. Umožní traťovú 
rýchlosť 160km/h, (výhľadová rých-
losť 200 km/h pre možnosť jazdy jed-
notiek s výkyvnými skriňami).
   Vzhľadom na dĺžku tunela a pod-
mienky horninového prostredia je 
výstavba razenej časti tunela realizo-
vaná použitím novej rakúskej tune-
lovacej metódy (NRTM). Na základe 
požiadavky predpisu bude vybave-
ný únikovou štôlňou tvaru s dĺžkou 
asi 325 m. Razenie tunelovej rúry sa 
realizuje dovrchným spôsobom. Obi-
dva tunely sa budú raziť pomocou 
skalných bagrov. V prípade, ak daná 
technológia nebude postačovať  

Za účasti ministra 
dopravy a výstavby 
Árpáda Érséka a gene-
rálneho riaditeľa ŽSR 
Martina Erdössyho sa 
v utorok 5. septembra 
2017 uskutočnil kon-
trolný deň tunela Diel 
pri obci Nimnica. 

z dôvodu vyššej kompaktnosti ma-
sívu, použijú sa trhacie práce pomo-
cou skalných trhavín. 
   Počas razenia tunela Diel budú roz-
pojené a vyťažené horniny v objeme 
132.630 m³, čo predstavuje cca 9.500 
naložených nákladných áut. Vhodná 
vyťažená hornina sa bude drviť, tri-
ediť a spätne využívať pre potreby 
celej stavby. Vetranie tunela počas 
razenia bude umelé fúkacie a po 
dokončení a stálej prevádzky tunela 
Diel prirodzené a podporované pô-
sobením piestového efektu predchá-
dzajúcich vlakových súprav. 

Informácie o stavbe železnice
Modernizácia železničnej trate Pú-
chov – Považská Teplá je investične 
aj technicky najnáročnejšia stavba 
ŽSR od ich samostatnosti. Takmer 
16-kilometrový úsek zmodernizuje 
,,Združenie Nimnica“ za 364,9 milió- 
nov eur bez DPH. Projektovú do-
kumentáciu vypracoval generálny 
projektant Reming CONSULT a. s. 
Výstavba potrvá 40 mesiacov, jej 
ukončenie je naplánované na ja- 
nuár 2020.
   Dokončením modernizácie želez-
ničnej trate v úseku medzi Púcho-
vom a  Považskou Teplou dôjde k 
zavŕšeniu modernizácie železničnej 
trate na ucelenom úseku trate Brati-
slava – Žilina, kde vlaky budú môcť 
premávať rýchlosťou do 160 km/
hod. Zmodernizovaním sa zvýši rých-
losť, komfort, bezpečnosť a plynulosť 
jazdy, a tým sa znížia aj negatívne 
účinky dopravy na okolité prostredie. 
Financovanie stavby je zabezpečené 
z Operačného programu Integrova-
ná infraštruktúra 2014 – 2020.

Svätá Barbora – patrónka baníkov

Býva zobrazená v dlhom odeve, na 
pozadí sú často predmety ako meč, 
fakľa, veža, kalich, kniha či pávie pero. 
   Podľa legendy mala byť sv. Barbor-
ka krásna dievčina, ktorá sa narodila 
v druhej polovici 3. st. alebo na za- 
čiatku 4. st. n. l. v Nikomédii v Malej 
Ázii ako jediná dcéra v rodine bo-
hatého kupca Dioskura. Jej matka 
zomrela, otec viedol dcérinu výcho-
vu v čisto pohanskom duchu, podľa 
vtedajšej kultúry. Aby ju ubránil pred 
zlými vplyvmi okolitého sveta, uväz-
nil dcéru v kamennej veži, kde ju ob-
klopil prepychom. Keď ju otec začal 
nútiť, aby sa vydala, oznámila mu, že 
už je pokrstená a zasnúbená s nebes-
kým otcom, pretože v kresťanstve je 
pravda a spasenie. Otcovská láska sa 
zmenila v nenávisť a Barborka muse-
la ujsť. Na úteku sa dostala ku skale, 
ktorá sa pred ňou zázračne otvorila, 
aby sa skryla v skalnej pukline. Preto 
sa stala patrónkou baníkov.
             Zdroj: zsr.sk, foto: S. Flimmel

Minister Érsék a monsignor Keblušek.
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UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 7. 9. 2017
U Z N E S E N I E č. 95/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Pú-
chov č. 33/2017 zo dňa 13. 03. 2017.

U Z N E S E N I E č. 96/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
r u š í
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Pú-
chov č. 34/2017 zo dňa 24.04.2017.

U Z N E S E N I E č. 97/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
r u š í
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Pú-
chov č. 35/2017 zo dňa 24.04.2017.

U Z N E S E N I E č. 98/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
r u š í
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Pú-
chov č. 36/2017 zo dňa 24. 04. 2017.

U Z N E S E N I E č. 99/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
A. v y h l a s u j e
na základe ustanovenia § 18 a ods. 2 zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného 
kontrolóra mesta a určuje deň konania voľby na 
deň 25. 10. 2017.
B. s c h v a ľ u j e
1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kont-
rolóra mesta Púchov v súlade s § 18a zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované 
doklady:
- meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum naro-
denia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom 
doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o 
doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úko-
ny v plnom rozsahu,
- písomný súhlas kandidáta na spracovanie 
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v platnom znení na 
účely voľby hlavného kontrolóra mesta,
- písomnú predstavu o činnosti hlavného kontro-
lóra na 2 strany.
3. Vyhodnotenie splnenia podmienok kandidá-
tov na hlavného kontrolóra
Na účely vyhodnotenia splnenia kritérií kandi-
dátov na hlavného kontrolóra Mestské zastu-
piteľstvo ustanovuje komisiu na vyhodnotenie 
splnenia podmienok, v zložení:
        - predseda - Ing. Daniel Lako
-  člen - Mgr. Bc. Radoslav Machan
 člen - JUDr. Anton Školek
 člen - Ing. Lukáš Ranik
 člen - MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Komisia je zodpovedná za vyhodnotenie spl-
nenia podmienok jednotlivých kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra podľa zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Komisiu zvolá jej predse-
da určený Mestským zastupiteľstvom. Komisia 
zasadne po uplynutí lehoty na predkladanie 
prihlášok a otvorí obálky doručené v lehote na 
ich predkladanie. Komisia spíše o vyhodnote-
ní splnenia podmienok zápisnicu, kde uvedie 
splnenie podmienok jednotlivých kandidátov. 
Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia 
splnenia podmienok bude predložená poslan-
com na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa  

25. 10. 2017, na ktorom prebehne voľba hlavné-
ho kontrolóra.
4. Spôsob voľby hlavného kontrolóra a jej prie-
beh:
• Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kon-
trolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne 
pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
Púchov, ktoré sa bude konať dňa 25.10.2017, 
kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za 
účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu 
maximálne 5 min.

• Každý poslanec má pri diskusii k voľbe hlavné-
ho kontrolóra mesta právo vystúpiť k prezentácii 
každého kandidáta jeden krát bez možnosti fak-
tických poznámok.
• Kandidáti budú mať právo vystúpiť v abeced-
nom poradí.
• Voľba hlavného kontrolóra bude tajná.
• Voľba sa uskutoční po skončení prezentácie 
jednotlivých kandidátov.
• Každý poslanec Mestského zastupiteľstva 
obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých 
kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku 
zoradení v abecednom poradí. Každý poslanec 
zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, 
ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok ná-
sledne vloží do obálky a vhodí ho do pripravenej 
volebnej urny.
• Za platný sa považuje len taký hlasovací lístok, 
na ktorom bude zakrúžkované len jedno pora-
dové číslo s menom kandidáta.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslan-
cov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu 
nezískal, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom 
kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 
prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvole-
ný ten kandidát, ktorý získal najväčší počet plat-
ných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 
volieb sa rozhoduje žrebom.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Pú-
chov je stanovený v rozsahu 100 % pracovného 
úväzku.
7. Termín nástupu do funkcie hlavného kontro-
lóra mesta Púchov je 01. 11. 2017.
8. Mesto Púchov dáva kandidátom na funkciu 
hlavného kontrolóra na vedomie skutočnosť, 
že na Krajskom súde v Trenčíne prebieha súdne 
konanie, ktorého predmetom je preskúmanie 

zákonnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Púchove č. 3/2017 o odvolaní Mgr. Miroslava 
Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra Mesta 
Púchov.
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom 
konania voľby, t. j. do 10. 10. 2017 do 14:00 hod. 
(prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doruče-
ná na Mestský úrad Púchov). Obálka musí byť za-
lepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavné-
ho kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené 

po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Adresa na doručenie: Mestský úrad Púchov, Šte-
fánikova 821, 020 01  Púchov.

U Z N E S E N I E č. 100/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
odvolanie Mgr. Jozefa Čuraja z funkcie náčelníka 
Mestskej polície v Púchove.

U Z N E S E N I E č. 101/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
poverenie Pavla Bielika, nar. 17.8.1967, zamest-
nanca Mestskej polície Púchov dočasným vede-
ním Mestskej polície v Púchove do času vyme-
novania nového náčelníka Mestskej polície, ktorý 
vzíde z výberového konania.

U Z N E S E N I E č. 102/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania volených 

orgánov mesta Púchov.

U Z N E S E N I E č. 103/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena do-
zornej rady MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s. r. o., Sedlišťská 1446/7, 020 01  Púchov, IČO: 31 
632 157 Mgr. Petra Bílika,
b) menovanie Ing. Lukáša Ranika za člena MEST-
SKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, Sedlišťská 1446/7, 

020 01  Púchov, IČO: 31 632 157.

U Z N E S E N I E č. 104/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady MŠK Pú-
chov s. r .o., Ul. 1.mája 834/29, 020 01  Púchov, 
IČO: 36 332 500 Ing. Lukáša Ranika,
b) s c h v a ľ u j e
menovanie Mgr. Petra Bílika za člena dozor-
nej rady MŠK Púchov s. r. o., Ul. 1. mája 834/29,  
020 01  Púchov, IČO: 36 332 500.

U Z N E S E N I E č. 105/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov – presunom 
medzi položkami PTSM s. r. o. podľa priloženej 
tabuľky.
b) úpravu čerpania rezervného fondu mesta 
Púchov presunom medzi položkami podľa pri-
loženej tabuľky.

Roman Hvizdák, v z.
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Kontrolóra odvolali vo februári
Mestské zastupiteľstvo vo  februári 
2017 odvolalo Mgr. Miroslava Jur-
čiho z  funkcie hlavného kontrolóra 
mesta. V marci zastupiteľstvo vyhlá-
silo voľbu nového hlavného kont-
rolóra, do ktorej sa prihlásilo osem 
kandidátov. Voľba však bola po 
doporučení mestských právnikov 
poslancami prerušená z dôvodu, že 
sa na Krajskom súde v Trenčíne za-
čalo z  podnetu M.  Jurčiho konanie 
o  preskúmaní odvolania z funkcie 
hlavného kontrolóra.

Protest prokurátorky v júni
Ešte 26.  júna podala prokurátor-
ka Krajskej prokuratúry  Trenčín 
JUDr.  Mária Martáková protest 
voči uzneseniu mestského zastupi-
teľstva o  prerušení voľby hlavného 
kontrolóra a  žiadala pokračovať v 
prerušenej voľbe. Poslanci mestské-
ho zastupiteľstva sa zišli 9. augusta, 
aby rokovali o proteste krajskej pro-
kurátorky, s  ktorým sa po diskusii 
nestotožnili. Z  18-ich prítomných 
poslancov mestského zastupiteľstva 
hlasovalo za vyhovenie protestu 
prokurátorky len päť poslancov - 
Jarmila Andreánská, Cyril Crkoň, 
Miroslav Kubičár, Rudolf Marman a 
Hedviga Šulcová. 

Prerušenie voľby zrušili 
a vyhlásili voľbu novú
Mestskí právnici JUDr. Anton Ško-
lek a Mgr. Radoslav Machan prisľú- 
bili, že pripravia právne čistejšie 
riešenie tohto problému tak, aby 
poslanci mohli v krátkom čase roz-
hodnúť o  novej voľbe hlavného 
kontrolóra. Riešenie právne kom-
plikovaného problému teraz na-
vrhli nasledovne: treba zrušiť uzne-
senia o prerušení voľby a uznesenia 
týkajúce sa vyhlásenia voľby v mar-
ci 2017. Následne sa vyhlási nová 
voľba hlavného kontrolóra mesta 
Púchov. Tento postup poslanci 
mestského zastupiteľstva po disku-
sii schválili.

Voliť kontrolóra budú v októbri
Písomnú prihlášku do nových vo-
lieb hlavného kontrolóra môžu zá-
ujemcovia podať do 10.  októbra, 
voľba sa uskutoční na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutoční 25. októbra. 
Termín nástupu do práce novozvo-
leného hlavného kontrolóra je sta-
novený na 1. novembra 2017. Pod-
mienky voľby sa takmer nezmenili, 
voľba hlavného kontrolóra sa usku-
toční tajným hlasovaním.

Odvolali náčelníka mestskej polície
V  ďalšom bode mestské zastupi-
teľstvo na návrh viceprimátora Ro-
mana Hvizdáka odvolalo z  funkcie 
náčelníka mestskej polície (MsP) 
Jozefa Čuraja (zo 16 poslancov 12 
hlasovalo za, 4 sa zdržali hlasovania) 
a poverilo Pavla Bielika (na foto) do-
časným vedením mestskej polície 
do vymenovania nového náčelníka, 
ktorý vzíde z výberového konania.

Zmeny v dozorných radách 
mestských spoločností
Jedným z bodov rokovania MsZ 
bola zmena v  obsadení dozorných 
rád mestských spoločností. Poslanci 
Peter Bílik a Lukáš Ranik si navzájom 
vymenili svoje zastúpenie v  dozor-
ných radách MESTSKÉHO BYTOVÉ-
HO PODNIKU, s. r. o. a MŠK Púchov, 
s. r. o. Dôvodom zmeny bol zamest-
nanecký pomer L. Ranika v MŠK Pú-
chov, s. r. o.

Zastupovanie bude mať platené
Poslanec Daniel Lako navrhol do-
datok k  zásadám odmeňovania 
poslancov, ktorý rieši aktuálny 
problém zastupovania primátora 
Rastislava Heneka viceprimátorom 
Romanom Hvizdákom. Doterajšia 
úprava nepočítala s  dlhodobým 

zastupovaním (nad 30 dní) primá-
tora, a tak viceprimátor zastupoval 
primátora bez nároku na odmenu. 
Po novom bude mať nárok na zá-
konom stanovený základný plat 
primátora.

Technické služby významne 
ušetrili za vývoz odpadu
Vedúca ekonomického oddelenia 
MsÚ Ing. Lucia Pružinská predlo-
žila niekoľko návrhov úprav roz-
počtu mesta Púchov na rok 2017. 
Zaujímavou položkou bol presun 
ušetrených 30.000 eur Podnikom 
technických služieb mesta (PTSM) 
za vývoz komunálneho odpadu 
a  jeho uloženie na skládke. Tieto 
peniaze poslanci schválili presu- 
núť v rámci rozpočtu PTSM na údrž-
bu miestnych komunikácií (27.000 
eur) a detských ihrísk (3.000 eur).

R. Hvizdák vyzval k spolupráci
V predposlednom bode zasadnutia 
zastupiteľstva si poslanci vypočuli 
výzvu viceprimátora Romana Hviz-
dáka k  lepšej vzájomnej komuni-
kácii a  spolupráci. Zároveň pozval 
všetkých poslancov na blížiaci sa 
Púchovský jarmok. Po krátkej záve-
rečnej diskusii sa poslanci rozišli.
                                                   S. Flimmel

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 7. septembra pod vedením viceprimátora 
Romana Hvizdáka zišli na svojom zasadnutí, ktorého hlavným bodom bolo   
riešenie situácie ohľadne prerušenej voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov.
Prišlo však aj na odvolávanie náčelníka Mestskej polície v Púchove. 

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo 
novú voľbu kontrolóra a odvolalo 
náčelníka mestskej polície
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Hasičský a záchranný zbor

Polícia informuje

Policajti z Považskej Bystrice žiadajú o opätov-
nú pomoc občanov  pri pátraní po nezvestnom 
Martinovi Všelkovi z obce Lúky. Nezvestný Mar-

tin Všelko odišiel 
21. septembra 
2016 okolo 19.00 
hodiny zo svojho 
bývalého trvalé-
ho bydliska v obci 
Lúky. Odvtedy 
nie je známy jeho 
pobyt, prípadne 
kontakty s inými 
osobami. Vo zvý-
šenej miere poží-
va alkoholické ná-
poje. Vysoký je asi 
175 centimetrov, 

silnejšej postavy, má zelenohnedé oči, prešedive-
né krátke rovné vlasy, pod nosom nosí fúzy.   Na-
posledy mal oblečené tmavo modrý sveter, čierne 
tepláky, tmavé poltopánky, má pri sebe mobilný 
telefón – vypnutý. Akékoľvek informácie o pohy-
be či pobyte nezvestného oznámte na najbližší 
policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú  lin-
ku 158.            KR PZ Trenčín

Dôchodcovia, nedajte sa obalamutiť podvodníkom  
Polícia Slovenskej republiky upozorňuje občanov na 

podvodné konanie, ktorého sa dopúšťajú páchatelia 
tým, že vo večerných hodinách zavolajú starším ob-
čanom – seniorom. Tým oznámia, že ich príbuzní mali 
dopravnú nehodu, úraz, alebo podobné poškodenie 
zdravia, a preto momentálne s nimi nemôžu hovoriť. 
Následne sa pokúšajú od týchto starších spoluobča-
nov získať finančnú hotovosť za účelom napríklad
odškodnenia účastníka dopravnej nehody, rodičov 
dieťaťa, ktorému bolo ublížené, na operáciu v zahra-
ničí alebo na právnu pomoc za to, čo ich príbuzný 
spôsobil.  Ide o opakujúce sa konanie v posledných 

týždňoch, kde napriek tomu, že na toto upozorňuje 
Policajný zbor Slovenskej republiky prostredníctvom 
médií, občania nie sú dostatočne opatrní a nezná-
mym páchateľom opakovanie odovzdávajú nemalé 
finančné prostriedky, častokrát aj niekoľko tisícovú
hotovosť. Zdôrazňujeme, že páchatelia neváhajú 
za účelom získania finančného prospechu požiadať
seniorov, aby išli ráno do banky vybrať finančnú ho-
tovosť a za týmto účelom sú ochotní prísť po nich, 
previezť ich do banky, alebo počkať pri banke. Neraz 
sa predstavujú ako lekár alebo pracovník nemocnice, 
kde má ich zranený príbuzný ležať. 

Zdôrazňujeme, že ak by sa ktokoľvek pokúsil od nich 
akýmkoľvek spôsobom vymámiť finančnú hotovosť,
je potrebné okamžite oznámiť to Policajnému zboru 
Slovenskej republiky, a to aj v nočných hodinách na 
telefónnu linku 158. Pripomíname, že v prípade do-
pravnej nehody podáva príbuzným informáciu vždy 
Policajný zbor Slovenskej republiky, nie zdravotnícke 
zariadenie. Rovnako je potrebné najskôr kontaktovať 
svojich príbuzných, o ktorých im podvodníci oznámi-
li, že potrebujú pomoc bez pohľadu na to, čo sa zo 
strany „oznamovateľa“ dozvedeli. Predídu tak finanč-
ným stratám.                OO PZ Púchov

V priebehu mesiaca august 2017 uskutočnili 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji celkom 306 výjazdov. Z tohto počtu 
bolo najviac - 114 technických zásahov. Nasledovalo 
94 výjazdov k požiarom, 76 výjazdov k dopravným 
nehodám a šesť ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali osem 
požiarno-previerkových cvičení a osem výjazdov k 

udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemu-
seli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac august 
boli vyčíslené na viac ako 269.000 eur. Uchránené 
hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu 
viac ako 1.5 milióna eur.          KR HaZZ Trenčín 

V Trenčianskom kraji zamestnali hasičov 
najmä technické zásahy, požiare a nehody

Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali minulý mesiac pri 94 požiaroch a 76 dopravných nehodách. 
Ilustračná snímka: KR HaZZ Trenčín

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa v 35. týždni stalo 28 dopravných nehôd. Nikto pri 
nich nezomrel, dvaja ľudia utrpeli ťažké zranenia. Od 
začiatku roka sa na krajských cestách stalo 825 do-
pravných nehôd, čo je o 28 menej, ako v rovnakom 
období minulého roku. Zomrelo pri nich už 19 ľudí, 
čo je medziročne o sedem viac.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
9101 dopravných nehôd (medziročný nárast o 271. 

Zomrelo pri nich už 159 ľudí, čo je o 15 viac, ako v 
rovnakom období roku 2016. Ťažké zranenia utrpelo 
na slovenských cestách v tomto roku 697 osôb, čo je 
o jednu menej, ako v rovnakom období roku 2016.   

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Bansko-
bystrického samosprávneho kraja, kde pri doprav-
ných nehodách zomrelo už 27 ľudí. Najmenej obetí 
– 11, si vyžiadali cesty Bratislavského samosprávne-
ho kraja.                       (r)

Dopravná nehodovosť na slovenských a 
krajských cestách je stále alarmujúca

Očistil, hoci nemusel...
Hliadka mestskej polície zasahovala na Ulici 1. 

mája na základe telefonického upozornenia, že 
na kruhovej križovatke pri „Rožáku“ je zaprášená 
komunikácia. Na mieste hliadka zistila, že po ces-
te od Ulice 1. mája smerom na most a smerom na 
Nosice je v zákrutách prerušovane porozlievaný 
riedky betón. Stopy viedli do Nosíc, ale nedalo 
sa presne určiť, kam presne vozidlo spôsobujúce 
znečistenie išlo. Mestskí policajti oslovili stavby-
vedúceho, ktorý povedal, že nebetónovali a ani 
nepotrebujú dovážať betón, keďže majú vlastnú 
miešareň. Nepodarilo sa zistiť pôvodcu znečiste-
nia, ale stavbyvedúci prisľúbil očistenie vozovky. 
Hliadka oslovila zamestnanca firmy, ktorá na stav-
be železnice vykonáva čistiace práce. Okamžite 
odišiel na miesto znečistenia a vozovku začal čis-
tiť traktorom s kefami.

Obišiel bez pokuty
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického upozornenia na Trenčianskej ulici 
pod cestným mostom nad riekou Váh, kde mal 
podľa telefonického oznámenia niekto založiť 
oheň. Hliadka na mieste našla muža z Horných 
Kočkoviec, ktorý sa založením ohňa dopustil 
priestupku proti verejnému poriadku. Keďže po 
upozornení hliadkou muž oheň okamžite uhasil, 
priestupok vyriešili mestskí policajti napomenu-
tím.
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pri komunikácii s cudzími osobami   BUĎTE OPATRNÍ.

nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov
SENIORI, POZOR

pri komunikácii s cudzími osobami

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. 
Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú 
najčastejšie obeťami podvodov a krádeží.
Podvodníci sa najčastejšie skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú
s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Oslovujú ich telefonicky, priamo

na ulici alebo v ich príbytku.
Vydávajú sa tiež za zástupcov

plynární, elektrární, vodární,
príslušníkov Policajného zboru,
pracovníkov sociálnych úradov
či iných spoločností. Častokrát
ponúkajú na predaj rôzny tovar

za výhodné ceny.

na ulici alebo v ich príbytku.
Vydávajú sa tiež za zástupcov

plynární, elektrární, vodární,
príslušníkov Policajného zboru,
pracovníkov sociálnych úradov
či iných spoločností. Častokrát
ponúkajú na predaj rôzny tovar

11.  Ak vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa vydáva 
za vášho príbuzného a žiada o finančnú pomoc,
čo najskôr si overte, či skutočne telefonoval
váš príbuzný. Obratom mu zavolajte. 

12.  Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich auta.
13. Nesúhlaste s tým, aby vás cudzie osoby odviezli domov, k bankomatu alebo do banky.
14.  Nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú bankovku vyššej nominálnej 

hodnoty.
15.  Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje 

úspory alebo cennosti.
16.  Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne potrebuje pre 

pomoc inému, napr. na operáciu a sľubuje, že peniaze čoskoro vráti. 
17. Cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
18.  Osoby vykonávajúce odpočty vody, plynu či elektriny sú povinné preukázať sa poverením 

spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Neverte osobám,
ktoré tvrdia, že vám prišli vyúčtovať preplatok či nedoplatok.

19.  Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali výhercom a prišli vám vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť 
nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

10.  Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

POLÍCIA
RADÍ SENIOROM

za výhodné ceny.

V prípade, že cudzie osoby
na vás vyvíjajú nátlak alebo máte
pocit ohrozenia

  Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

kontaktujte POLÍCIU

na čísle 158 alebo

linku tiesňového volania 112
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MŠ Požiarna1292: Predškoláci porovnávajú 
svoje výkresy s maľbami na stenách.

Maľujeme spolu: 
Umelci výkresy detí preniesli na steny

Pod hlavičkou Dobrovoľ-
níka mesta Púchov (plat-
formy združujúcej dob-
rovoľníkov z rozmanitých 
komunálnych, ekologických 
a umeleckých oblastí) počas 
troch mesiacov pokračoval 
v materských školách pro-
jekt  „Maľujeme spolu“.

   Základnou filozofiou bolo spolu s kreatívnou čin-
nosťou škôlkárov a následným vkladom umelcov 
„dospelákov“ preniesť výkresy detí na steny škol-
ských tried a chodieb, kde sa stali súčasťou trvalej 
výzdoby a skultúrnenia školského prostredia. 
V maľovaných výsledných kolážach si ten svoj vý-
kres môže nájsť každé dieťa, ktoré sa do projektu  
zapojilo.
   Projekt „Maľujeme spolu“ koordinoval a sám sa 
doň aktívne zapájal viceprimátor Roman Hvizdák, 
ktorý si k spolupráci prizval viacerých výtvarníkov 
(Martin Kremeň, Simona Mazánová, Jozef Gabriš).
   Maľované steny majú doposiaľ v štyroch mater-
ských školách (Mládežnícka, Požiarna 1291, 1292  a 
v Horovciach), ďalšie mestské materské školy sa do-
stanú na rad v najbližších týždňoch.                          -tm-

Púchovský výtvarník Martin Kremeň „Šuter“ 
pred maľbou v MŠ na Požiarnej 1291.MŠ Požiarna 1292: Umelci počas práce na maľbách.

MŠ Mládežnícka: Deti mali možnosť pozorovať umelcov priamo pri práci. 

Táto stena patrí materskej škole v Horovciach.
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Zrelý kompost - beh na dlhú trať?
Recept na skoré a správne kompostovanie za niekoľko mesiacov

Dôležitá je čo najjemnejšia štruk-
túra materiálu. Výdatne vám pomô-
že kosačka so zberným košom, ktorá 
dokáže rozdrobiť aj popadané lístie a 
taktiež záhradný štiepkovač na odre-
zané konáre zo stromov a kríkov.

Základné podmienky 
kompostovania
1. Veľkosť a skladba materiálov
Pri  ťažšie rozložiteľných materiáloch 
(uhlíkatých), ako sú drevo, tvrdšie 
časti zeleniny či stonky starších rastlín 
platí základné pravidlo, že čím sú čas-
tice menšie, tým rýchlejšie sa skom-
postujú. Ideálne je využiť záhradný 
drvič. Mäkké šťavnaté materiály (du-
síkaté) ako hnoj, pokosená tráva, ku-
chynský bioodpad sú ľahko rozložiteľ-
né, preto je potrebné ich zmenšovať. 
Dobrý rozklad zabezpečí vyvážené 
miešanie materiálov. Platí, že dusíkaté 
materiály musíme zmiešavať s uhlíka-
tými a ich objemový pomer by sa mal 
približovať k 1:1.

Vyrobiť kvalitný kompost v priebehu nie-
koľkých mesiacov nie je nemožné. Dôležité 
je, aby mali užitočné baktérie a pôdne or-
ganizmy pre svoj život vhodné podmienky. 
Pre urýchlenie rozkladu zeleného odpadu 
je dôležitý správny výber kompostéra. Jeho 
výhodou je ochrana biomasy pred nástraha-
mi počasia. Počas dažďa bráni vyplavovaniu 
živín, a naopak, v teplých a veterných dňoch 
zabraňuje vysychaniu kompostu.

Kompostér umiestnite tak, aby:
• bol na vašom pozemku alebo aby 
ste mali súhlas vlastníka pozemku,
• nebol v blízkosti zdroja pitnej vody 
ani v záplavovom území,
• bol umiestnený priamo na povrchu 
zeme: pre zlepšenie prístupu mikro-
organizmov a pôdnych organizmov 
ku kompostovanému materiálu je 
potrebné zabezpečiť priamy kontakt 
so zemou,
• nebol vzdialený od zdroja biologic-
kého odpadu a prístup k nemu bol 
pohodlný aj za daždivého počasia,
• nebol vystavený celodennému pria-
memu slnku (lepší je polotieň),
• ste mali dostatočný priestor okolo 
zásobníka na manipuláciu s náradím.

Čo všetko možno zužitkovať?
Do kvalitného kompostu môžete pri-
dať skoro všetky organické odpady z 
dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna 
je čo najrôznorodejšia zmes materiá-
lov. 
Vhodné suroviny na kompostova-
nie sú: tráva, lístie, seno, slama, buri-
na, hnoj, trus, piliny, drevná štiepka, 
káva, čaj, podrvené škrupiny z vajec 
atď. Zvyšky varených jedál sa odpo- 
rúča dávať len v malých množstvách. 
Zmiešajte ich s väčším množstvom 
suchého materiálu. 
Do kompostu nepatria: zvyšky mäsa, 
ryby, mliečne výrobky, sklo, plasty, 
kovy, textil, piliny z drevotriesky, uhy-
nuté zvieratá, chemicky ošetrené zvy-
šky atď. 

2. Prístup vzduchu a vody
Užitočné baktérie a pôdne organizmy, 
ktoré sa starajú o rozklad zeleného od-
padu potrebujú okrem živín aj neustá-
ly prísun vzduchu a dostatok vlhkosti. 
Ak im dokážete zabezpečiť vyváženú 
kombináciu, začnú sa množiť rýchlym 
tempom. Aj tu platí  že, čím menšie 
častice odpadu do kompostu dáte, 
tým sa skôr skompostujú. Platí však aj 
pravidlo, že čím sú častice menšie, tým 
je medzi nimi menej dutiniek, kde sa 
môže udržať vzduch. Bez neho kom-
post iba hnije a zapácha. Preto je po-
trebné masu z času na čas prevzduš-
niť pomocou aerátora (prekopávača) 
kompostu.

3. Správna vlhkosť
Ďalšou podmienkou dobrého kom-
postovania je správna vlhkosť. Nedo-
statok vlhkosti spomaľuje až zastavuje 
proces rozkladu, naopak nadmerná 
vlhkosť spôsobuje nežiadúci hnilobný 
proces. Do uzavretého kompostéra 
sa bez vašej pomoci voda nedostane, 
preto je dôležité správnu vlhkosť kon-
trolovať a v prípade potreby ju doplniť 

poliatím, prípadne znížiť pridaním 
suchých materiálov. Správnu vlhkosť 
možno zistiť iba rukou. Ak z materiá-
lu vytlačíte iba niekoľko kvapiek - je 
všetko v poriadku.

Kedy je kompost zrelý?
Vyzretý kompost má hnedú až tma-
vohnedú farbu, drobnohrudkovitú 
štruktúru, nezapácha, ale vonia ako 
lesná pôda. 
O zrelosti kompostu sa môžete pre-
svedčiť jednoduchým testom klíči-
vosti. Do nádobky s vlhkým preo- 
siatym kompostom vysejte semienka 
žeruchy siatej, a ak počas týždňa väč-
šina semien vyklíči, môžete kompost 
použiť v záhrade.
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Na Kolonke oslávili Deň rodiny už po piatykrát
níci centra pod vedením riaditeľky 
Barbory Orgoníkovej zorganizovali 
pre svojich klientov piaty ročník Dňa 
rodiny. Okrem rodinných prísluš-
níkov prišli klientov pozrieť a po-
zdraviť aj predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslav Baška 
a viceprimátor Púchova Roman Hviz-
dák. Pre všetkých prítomných bolo 
pripravené pohostenie a ako hlavný 
bod kultúrneho programu vystúpila 
folklórna spevácka skupina Konopa  
z Dohnian.                                                        -sf-

V piatok 8. septembra sa v Dolných Kočkovciach konalo stretnutie členov 
základných organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých pú-
chovského regiónu. Predseda Základnej organizácie SZZP Púchov Ján Pe-
tro privítal čestných hostí na čele so starostom Dolných Kočkoviec Petrom 
Reginom a  viceprimátorom Púchova Romanom Hvizdákom. Hostia vy-
stúpili s krátkymi príhovormi, v ktorých pozdravili prítomných a popriali im 
v ich činnosti veľa zdaru. Nasledovalo chutné gulášové pohostenie a veselá 
tanečná zábava.                                                                                                              -sf-

„Na Deň rodiny gombík spojí naše 
rodiny. Gombík spája. A  to nielen 
matériu, teda oblečenie. Máme aj 
vnútorné, neviditeľné gombíky, 
vďaka ktorým je teplejšie pri srdci. 
Niekedy je nimi obyčajný pozdrav 
a  pohľad do očí, inokedy objatie 
alebo nejaká úprimná pozornosť. 
Sem-tam sa rozopnú, ale nič nám 
nebráni opäť ich zapnúť...“
Tieto slová sú zapísané v  kronike 
Centra sociálnych služieb Kolonka. 
V  piatok (8. septembra) tu pracov-

Stretli sa pri guláši
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Veronika Mikulášová sa po absol-
vovaní štúdií spočiatku venovala 
najmä odevnej tvorbe s dôrazom na 
textilnú aplikáciu a ručnú maľbu na 
textil. Od nej sa odvíjala pri neskor-
šom samostatnom riešení spracova-
nia kovu (drôtu) a tvorbe diel z kovo-
vého ušľachtilého materiálu.     
   Posledné roky sa viac a intenzívnej-
šie venuje maľbe. Učaroval jej fantas-
tický farebný svet rastlín, v ktorom 
nachádza motívy pre svoju tvorbu. 
Mikulášová sa vyhýba všetkým po-
vrchným efektom. Jej maľba nie je 

len hrou s farbou a tiež nevzniká vy-
mýšľaním, či zachytením šokujúcich 
výjavov z ľudského života, je výsled-
kom vývoja autorkinho pohľadu a 
vyhranenosti názoru, ktorý sa odzr-
kadľuje v jej voľnej tvorbe.
   Od roku 2003 je členkou Ume-
leckej besedy slovenskej. Doteraz 
vystavovala na samostatných vý-
stavách v Považskej Bystrici, Bytči, 
Púchove, Žiline, Poprade a  a  na 
viacerých kolektívnych výstavách. 
Veronika Mikulášová žije a tvorí v 
Považskej Bystrici.

Ondrej 4. Zimka sa narodil v roku 
1975 v Bratislave do umeleckej ro-
diny otca Ondreja Zimku, známeho 
maliara a mamy, populárnej herečky 
Milky Zimkovej, ako štvrtý Ondrej v 
poradí generácie Zimkovcov. 
   Žije striedavo v Bratislave a na Ky-

suciach. Vystavuje na výstavách a 
tvorivých sympóziách nielen doma, 
ale i v zahraničí.
Výstava potrvá do 30. septembra 
2017.

mgartgaleria.sk, ondrej4.sk, foto: -sf-

V stredu 6. septembra sa v galérii vestibulu púchov-
ského Divadla konala vernisáž s názvom Z  rod-
nej hrudy. Predstavili sa na nej maliarka Veronika  
Mikulášová a sochár Ondrej 4. Zimka.

Z Rodnej hrudy

Ostravská skupina Buty vystúpi na Púchovskom jarmoku
Buty sú česká bigbítová skupina, 
pôvodne z Ostravy, ktorá vznikla už 
v  roku 1986. Zakladajúcimi členmi 
sú Richard Kroczek a Radek Pastr-
ňák. 
   Názov skupiny „Buty“ znamená v 
lašskom nárečí „Topánky“. Buty sú 
„nadnárodná“ skupina a ich hudba 
je „nadštýlová“. V hudbe skupiny 
Buty sa mieša veľké množstvo hu-
dobných štýlov - rock, folk, folklór 
rôznych etník, country, jazz, reggae 
a ďalšie. Každé CD sa od predošlého 
výrazne odlišuje. 
   Debutové CD Pískej si pískej vydali 
až v roku 1992. O ďalšie 2 roky vydali 
CD Ppoommaalluu, kde hrali basgi-
tarista Petr Vavřík, klávesák Milana 
Nytra, cellista Andrei Toader a klari-
netista Milan Straka. Buty je ocene-
ná ako objav roku v českej Grammy. 
Časť piesní použil Jan Svěráka v kul-
tovom filme Jízda, v ktorom si zahral 

aj Radek Pastrňák. Toto album spo-
lu s CD Dřevo (1995) býva označo-
vané za umelecký vrchol skupiny. 
   Nasledoval album Rastakayak-
wanna (1997). V roku 1999 skupina 
vydala album Kapradí. Singel „Tata“ 
si získal srdcia mnohých nových 
fanúšikov. K druhému singlu „Nad 
stádem koní“ bol natočený úspeš-
ný videoklip. Ďalšie radové CD 
Normale vyšlo v roku 2001. V roku 
2006 vydali album Votom a  zatiaľ 
posledné CD je v roku 2012 vydané 
Duperele. 
   Členovia súčasnej formácie Buty 
sú Radek Pastrňák (gitara, spev), 
Richard Kroczek (bicie), Petr Vavřík 
(basgitara), Milan Nytra (klávesy) a 
Milan Straka (dychové nástroje).
   Skupinu Buty môžete vidieť 
a počuť hrať na Púchovskom jar-
moku v  sobotu 16.  septembra 
o 20. hodine.                Zdroj: buty.cz
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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).

Odreaguj sa!
Vybehni zo stereotypu!

Urob niečo pre seba a svoje zdravie! 

2.10.2017 o 10.00 h, tanečná sála Divadlo Púchov

• 1 hod./týždenne 
• kurzovné 20 €/8 lekcií

Prihlášky,info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, www.kino.puchov.sk, 
v sekci KURZY, č.t. 0908 718 662, 042-258 2401.

Daj  deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať 
na vlnách latinsko-americkej hudby.  

Latino
 StyleLatino
 Style
Latino
 Style

pre mamičky na materskej



       

PROGRAM
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22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov - USA – Itafilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia,dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

september‘17 

Streda  6.    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.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba 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 Morav-
číka, 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 . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     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 Kata-
rína 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.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

MENO 
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
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 keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. 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 obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
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 návštev-
níkov. 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. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
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. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý 
sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako 
legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.
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22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov - USA – Itafilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia,dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

september‘17 

Streda  6.    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.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba 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 Morav-
číka, 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 . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     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 Kata-
rína 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.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

MENO 
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.
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Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
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 keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. 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 obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
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 návštev-
níkov. 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. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
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. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý 
sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako 
legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Prvý školský deň
•  Začalo sa s razením tunela Diel 
•  Letné údržby stihli v predstihu
•  100 rokov DHZ Horovce
•  Naj foto z dovolenky
•  Sláv. odhalenie pamätnej tabule v H. Kočkovciach 
•  Menej vody v Nosickej priehrade
Šport magazín: • Florbalisti Púchova s vyrovnanou bilanciou
Spektrum: •  Trať Púchov - Horní Lideč má už 80 rokov

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

       

PROGRAM

KINO

22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov - USA – Itafilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia,dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

september‘17 

Streda  6.    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.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba 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 Morav-
číka, 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 . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     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 Kata-
rína 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.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

MENO 
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
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 keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. 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 obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
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 návštev-
níkov. 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. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
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. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý 
sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako 
legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.
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22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov - USA – Itafilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia,dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

september‘17 

Streda  6.    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.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba 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 Morav-
číka, 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 . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     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 Kata-
rína 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.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

MENO 
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
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 keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. 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 obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
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 návštev-
níkov. 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. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
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. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý 
sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako 
legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.
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22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov - USA – Itafilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia,dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

september‘17 

Streda  6.    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.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba 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 Morav-
číka, 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 . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     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 Kata-
rína 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.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

MENO 
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
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 keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. 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 obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
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 návštev-
níkov. 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. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
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. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý 
sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako 
legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.

KLUB ŽIEN
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22.10. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
Ďalšia krásna bábkovo-činoherná rozprávka Divadla JAJA. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek od 
18.9.2017. 

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

KONCERT ĽH  IVANA SADLOŇA
Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 6 €.  Predpredaj vstupeniek od 19.9.2017. 

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, Puskailer/ Lorencovič. vstupné: 14€/13€.  
Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.

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 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

KINGSMAN:ZLATÝ KRUH (akčná komédia)  
S tajnými agentmi organizácie Kingsman sme sa rozlúčili rozpačito. Síce na poslednú chvíľu za-
chránili svet a väčšinu jeho obyvateľov, sami na tom neboli práve najlepšie. Harry Hart (Colin Firth) 
skončil s prestrelenou hlavou a je teda potenciálne mŕtvy, za sebou to má aj klamár šéf Arthur. Mladý 
agent Eggs (Taron Egerton) síce prežil a skončil v náručí dánskej princeznej, ale inak by sa dal počet 
elitných agentov, ktorí prežili, spočítať na prstoch jednej invalidnej ruky… MN 12 rokov – USA  – Ci-
nemArt  –141´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 23.  15.30 h 3D    Nedeľa  24. 15.30 h

LEGO NINJAGO (animovaný, akčný)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste 
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu 
so svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje 
škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. MP – USA  
– Continentalfilm  – 97´- slovenský dabing. Vstupné 3,50 €, 5 € - 3 D.

Streda  27.  19.30 h

DRUHÁ STRANA NÁDEJE (dráma, komédia)
Wikström - bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec 
Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve 
na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s 
vážnou témou nechýba absurdný humor, typickým pre tohto fínskeho filmára. Film v rámci PROJEKTu 
100! MN 15  rokov – Fin.,Nem.–ASFK –  98´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

ZÁHRADNÍCTVO:DEZERTÉR (tragikomédia)
Hlavnou postavou je majiteľ kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, Otto Bock (JiříMacháček), 
a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. Firma je pre neho zmyslom života a po všetkom vojnovom utr-
pení sa vracia späť ako renomovaný šéf aj so svojou manželkou Elou (Gabriela Míčová)a jej sestrami 
Bedriškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová).. Všetci budujú svoj sen, ale prichádza ďalšia 
rana - februárový komunistický prevrat.Ottova firma je vyvlastnená štátom a jemu sa po druhýkrát 
rozpadá svet... MN 12  rokov – ČR,SR,Pol.– Fórumfilm – 115´ – česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

HRÁČI SO SMRŤOU (mysteriózny thriller)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje 
život po smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti, no stále nebezpečnejšie experimenty 
si na každom z nich vyberú svoju daň... MN 15 rokov - USA – Itafilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ (komédia,dráma)
Po druhej svetovej vojne začínajú do Španielska prichádzať filmári. Napriek vláde pevnej ruky gene-
rála Francisca Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Práve Franco je do projektu zainteresovaný a je pripravený vložiť do neho 
nemalé peniaze. Nevie však, že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal 
kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého 
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode... MN 12 
rokov  – Špan. –  Magicbox  – 128´- titulky. Vstupné 4 €.

september‘17 

Streda  6.    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.    veľká sála    17.00 hod.

FÍHA TRALALA: ROK 
Pesničková šou pre najmenších divákov. Vstupné: 11 €/10 €. Predpredaj vstupeniek výlučne cez 
Ticketportal. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

FRANTIŠEK Z ASSISI
Muzikál František z Assisi je emotívne a strhujúce moderné divadlo, s veľkolepou scénickou, kos-
týmovou a dizajnovou výpravou . Je to príbeh lásky, viery a odhodlania zo života človeka, ktorý bol 
obdarený obrovskou charizmou a svojím životom sa stal príkladom pre celé generácie. Pokora chu-
doba 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 Morav-
číka, 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 . 

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

XIX. PÚCHOVSKÝ  JARMOK
S pestrým kultúrnym  programom,  v ktorom sa Vám predstavia: FS VÁH, ĽH VÁH Púchov, POSLED-
NÝ DINOSAURUS- Divadlo na Hojdačke, CVČ Včielka, ZUŠ, DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, KUMPÁNI (CZ), MÓDNA PREHLIADKA - SOŠ Púchov, 15:00 hod. Oceňovanie 
úspešných reprezentantov Púchova primátorom mesta,  vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli,  
žrebovanie mýtneho, ANDY LOUŽECKÁ a BAND. 20:00 hod. KONCERT SKUPINY BUTY (CZ).

Pondelok 18.     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 Kata-
rína 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.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará: Martin Jakubec, Božanka a  ZUŠ Púchov. Predpredaj vstupeniek od 8.9. 2017. 
Vstupné: 3 €. 

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

HRANA
Autorská divadelná hra Šimona Pekara a Jozefa Vaňka (Považská Bystrica)  sa zaoberá problematikou 
života mladých ľudí v súčasnej konzumnej spoločnosti. Príbeh mladého tínedžera, ktorý žije pohodlný 

KULTÚRA

život, o nič sa nestará a za peniaze, ktoré mu rodičia dávajú, si môže užívať akékoľvek pôžitky a zá-
bavky, ktoré mu zídu na um. Jedného dňa do jeho izby vtrhne zvláštna postava so zvláštnou  teóriou... 
Prevziať zodpovednosť za vlastný život, začať pracovať,  živiť svoju rodinu a vychovať deti ďalšej 
generácie. Je toho niekto, kto si celý život iba užíval  pôžitky,  vôbec schopný?  Vstupné: 2 €. Kapacita 
kinosály obmedzená. Predpredaj vstupeniek od 4.9.2017. Viac na osobitných plagátoch.

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

MENO 
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám... no zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mi-
moriadneho situačného humoru pobaví každého diváka.
Obsadenie : Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke, Preklad: 
Elena Flašková. Réžia: Jakub Nvota. Vstupné: 14 €/13 €. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk .

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

TERAPIA LIEČIVÝMI RASTLINAMI
Liečivé bylinky nás sprevádzajú celým životom pri rôznych zdravotných problémoch. Bylinné čaje 
obsahujú rovnaké byliny ako po stáročia užívali naši predkovia v prírodných liečivých kúrach. Terapia 
liečivými rastlinami ako doplnková  liečba je vhodná vo väčšine prípadov, pretože ide o prírodný pro-
dukt. Najnovšie farmaceutické poznatky o bylinkových čajoch spojené s ochutnávkou pri prednáške 
zástupcom farmaceutickej firmy Natur Produkt.

Štvrtok  14., 28.     I.poschodie-zasadacia miestnosť        18.00 hod.

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

MODERNÝ TANEC – SMAJLÍK
 Ak si Vaše dieťa vo veku od 5 rokov začne na hudbu poskakovať,  alebo máte pocit,  že by ho tanec 
bavil, môže byť členom  tanečného krúžku Smajlík. Vyskúšajte! Otvorenie kurzu a prvé „tancovanie“ 
pre deti. 1x týždenne 1 hodina, kurzovné:16 €/1 polrok. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakul-
tura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

SPOLOČENSKÝ TANEC 
PRE MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ DVOJICE                       
Ak máte záujem o kurz spoločenského tanca pozývame Vás  na otvorenie a  PRVÚ LEKCIU  kurzu. 
Kurzovné  55 €/1 osoba. V prípade záujmu je nutné kontaktovať sa: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

PILATES I., II.                                                                                                                       
Cvičebný program - zbaví vás tukových vankúšikov, pomôže k štíhlejším nohám, zlepší držanie tela 
a naučí vás správnemu dýchaniu. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
www.kino.puchov.sk v sekcii KURZY.

Pondelok 25.     SOV-Nám.slobody,II.poschodie -vchod od Country    15.00-16.00 hod.

ZÁPIS  PRE  DETSKÉ FOLKLÓRNE  SÚBORY
Rodičom budú poskytnuté základné organizačné  informácie o folklórnych súboroch.

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.
puchov.sk v sekcii KURZY.

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

OTVORENIE KURZOV: 
ANGLIČTINA I.,II.,III..IV.,V.,VI.                                              
Zahájenie kurzov.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718  662, 042-285 2401 
Po prihlásení do 20.9.2016 pozvánku s konkrétnymi  informáciami na jednotlivé kurzy Vám pošleme 
emailom.

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

NOVÉ TRENDY 
V POHYBOVEJ LIEČBE
Nové trendy v  liečbe reumatologických a ortopedických ochorení. Praktická ukážka cvičebnej jed-
notky a poznatky fyzikálnej liečby. Prednáša Mgr.Kožúriková, fyzioterapeutka a certifikovaná lektorka 
Školy chrbta.

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

ORIENTÁLNY TANEC I., II.
Otvorenie a prvá lekcia kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. 
Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, www.kino.puchov.sk v sekcii KUR-
ZY.

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

BARRY SEAL:NEBESKÝ GAUNER (akčná dráma)
Režisér úspešného sci-fi Na hrane zajtrajška Doug Liman sa opäť spojil s Tomom Cruisom a natočili 
príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorý je jedným slovom neuveriteľný. Barry Seal hazarduje s vlast-
ným aj s cudzími životmi a robí to s takým nadhľadom a noblesou, že mu chtiac-nechtiac musíte 
fandiť... MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 114´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 1.  19.45 h  3D    Sobota 2.  17.30 h  3D

TERMINÁTOR 2: DEŇ ZÚČTOVANIA 3 D
(akčný sci-fi)
Arnold Schwarzenegger sa vracia na plátna kín vo svojej najikonickejšej úlohe Terminárora v digitálne re-
masterovanej 3D verzii filmu. Ak ste nikdy predtým nevideli druhého Terminátora, tak toto bude verzia, 
ktorú by ste mal vidieť ako prvú a zapamätať si ju.“ – láka režisér James Cameron. MN 12 rokov–USA,Fr. 
– Continentalfilm –137´- titulky, triler. Vstupné 5 € - 3 D.

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
(komédia)
Elegantní lupiči Dannyho Oceana mali štýl, vkus, sex appeal, slušivé obleky a technické vychytávky. 
Bratia Loganoví žijú v úplnomm zapadákove, sú tak trochu „natvrdnutí“ a čelia jednému problému za 
druhým. Vyzerá to ako totálne šialený nápad, ale výhodou natvrdnutých lupičov je, že si všetci myslia, 
že sú jednoducho ...natvrdnutí  MN 12 rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ - titulky. Vstupné 3,50 €.

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

TULIPÁNOVÁ HORÚČKA (historická dráma)  
V 17. storočí Amsterdam a celú krajinu zachvátila „tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka exotickej 
kvetiny mala hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy a svojmu majiteľovi mohla priniesť nesmierny 
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 keďže on jej sympatie opätu-
je, zrodí sa vášnivá, ale zakázaná láska... MN 15 rokov – UK, USA  – Fórumfilm - 105´- titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. 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 obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
(animovaná komédia)
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 návštev-
níkov. 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. 
Vstupné 4 €.

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
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. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

MAÝ YETI (animovaný)
Teenager Adam nemá veľa kamarátov a väčšinu svojho času trávi pátraním po svojom otcovi, ktorý 
sa stratil za záhadných okolností.  Na svoje obrovské prekvapenie zistí, že ním nie je nikto iný, ako 
legendárny Yeti! Celé roky sa ukýval v hlbokom lese, aby uchránil seba a svoju rodinu pred ľuďmi, 
ktorí ho chceli využiť na vedecké pokusy... MN 7 rokov – Bel.,Fr.  – Fórumfilm   – 92 ´- slovenský 
dabing. Vstupné 3,50 €.

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

AMERICKÝ ZABIJÁK (akčný thriller)
Osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po 
pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť 
pracovať pre nich.  Po šiestich mesiacoch tréningu je nový agent pripravený vyraziť na prvú misiu, 
v ktorej nesmie zlyhať.  Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – 
bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho 
je takmer nulová... MN 15  rokov –USA - Fórumfilm –  111´ – titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

VÍNO NÁS SPÁJA (dráma)
Jean (Pio Marmai) pretrhol všetky putá, ktorá ho spájali s rodinou žijúcou v Burgundsku a už desať 
rokov cestuje po svete. Jeho otec ochorie a tak sa po rokoch musí vrátiť do krajiny svojho detstva. Je 
koniec leta, blíži sa vinobranie a po otcovej smrti sa Jean musí spolu so svojimi súrodencami Juliettou 
(Ana Girardot) a Jeremym (François Civil) dohodnúť, čo bude so zdedeným rodinným vinohradom… 
MN 12 rokov – Fr.  – CinemArt  –113´- titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 18.  19.30 h - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO (romantický)
Madeline má sedemnásť a veľa číta. Jej imunita nedokáže bojovať s vonkajším svetom, a preto je 
stále zavretá doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho Olly. Keďže 
sa nemôže so záhadným novým susedom stretnúť, začnú si vymieňať emaily. Madeline si čoskoro 
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie odvahu všetko risknúť… MN 12 rokov – USA – Fór-
umfilm – 96´- titulky. Vstupné 2 €.

Streda  20.  19.30 h

KLIENT (dráma)
Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry 
Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového 
bytu. Až príliš neskoro, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v 
noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Av-
šak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry. Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – Irán,Fr. – ASFK   –   125´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

KTORÝ JE TEN PRAVÝ? (romantická komédia)
Reese Witherspoon v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba „Ktorý je 
ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. 
Vďaka narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma 
svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela. MN 12 rokov – USA  – 
Bontonfilm   – 120´- titulky. Vstupné 3,50 €.

KLUB ŽIEN
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Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok 12. 9. 
Ruský boršč, chlieb
Kuracie zalievané rezne, zemiakové 
pyré, červená repa
Miešaný zeleninový šalát, tuniak, 
vajíčko, pečivo
Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda 13. 9.
Hlivová s mrveničkou
Bravčovo-kuracia živánska zmes, 
opekané zemiaky, čalamáda
Zeleninové lasagne, miešaný zeleni-
nový šalát
Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok 14. 9.
Hŕstková, chlieb
Diabolská zmes v zemiakovej 
placke,syr
Tvarohová žemľovka s ovocím
Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok 15. 9.
Rascová s vajíčkom
Mäsové guličky v paradajkovej 
omáčke, knedľa
Grilované tofu, dusená zelenina na 
masle
Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok 12. 9.
Brokolicová krémová, chlebové 
krutóny
Hov. vývar so zeleninou, cestovina
1. Morčací plátok „Rossini“ (kuracia 
pečienka, cibuľa), dusená ryža, zeleni-
nové obloženie
2. Segedínsky guláš, domáca knedľa
3. Zeleninový šalát so syrovými nuget-
kami, smotanový dip, pečivo
 
Streda 13. 9.
Zemiaková na kyslo, chlieb
Slepačí vývar so špen. haluškami
1. Hydinová diabolská zmes, zemiako-
vá placka, strúhaný syr
2. Bravčový plátok na šampiňónovo-

-slaninkovej omáčke, pórové zemiaky, 
zeleninové obloženie
3. Špagety „Bolognese“, parmezán
                              
Štvrtok 14. 9.
Ruský boršč, chlieb
Zverinový vývar Risi-Bisi
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
2. Mexický divinový guláš, dusená 
ryža, strúhaný syr
3. Kapustové fliačky

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok 12. 9.  
Slepačí vývar s mäsom a strúhankou   
1. Černohorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, uhorkový šalát   
2. Prírodná roštenka, špenát, slaninové 
knedle  
3. Banánový šalát s hroznom a lesným 
ovocím, šľahačka

Streda 13. 9.
Valašská kyselica  
1. Bravčové rebierko s brokolicou a 
šampiňónmi, zeleninová ryža   
2. Terchovská bravčová pečeň, varené 
zemiaky, uhorka   
3. Mexický fazuľový šalát s kuracím 
mäsom, americký dresing

Štvrtok 14. 9.
Zeleninová s haluškami  
1. Segedínsky guláš, knedľa   
2. Rybací karbonátok, slovenský šalát   
3. Ruské vajce  „Duo“ pečivo

Piatok 15. 9.
Sviatok - zatvorené

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok 12. 9. 
Slepačí vývar s cestovinami a 
zeleninou
Karotková so zázvorom 
1. Brav. salašnícke rebierko (klobása, 
cibuľa, huby), ½ dus.ryža, ½ hranolky 
2. Makaróny ,,Perugia,, (kur.mäso, 
špenát, niva, smotana, parmezán) 
3. Hermelín na grile s americkými 
zemiakmi a brusnicovým dipom 
4. Šalát s ananásom a brav. rezan-
čekmi/syrom v sezamovej strúhanke 
(výber)

Streda 13. 9.
Držková 
Brokolicová so syrom a zemiakmi
1. Mix ,,Váh,, (kuracie, bravčové, 
hrášok, šunka, šampiň.), ½ dus.ryža, 
½ hranolky 
2. Pečené kačacie stehno, dus.červ.
kapusta, zemiaky/lokše/kys.knedle 
(výber)
  3. Šošovicový prívarok, 2 ks volské 
oko/domáca sekaná (výber), varené 
zemiaky 
4. Šalát s ananásom a brav. rezan-
čekmi/syrom v sezamovej strúhanke 
(výber)

Štvrtok 14. 9.
Podzimná zeleninová s mäsom 
Tekvicová s údeným syrom 
1. Morčacie prsíčka s pažítkovou 
omáčkou, ½ dus.ryža, ½ hranolky 
2. Pohronský brav.závitok, ½ opek.
zemiaky, ½ zem. knedle
3. Domáce slivkové perky s maslom a 
opraženou strúhankou 
4. Šalát s ananásom a brav. rezan-
čekmi/syrom v sezamovej strúhanke 
(výber)

Piatok 15. 9.
Sviatok - zatvorené

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є
Utorok 12. 9. 
Zeleninová so strúhaním
1.  Morčacie prsia na Juliene zelenine, 
varené zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Hovädzie ragú na dubákoch, cesto-
vinová ryža, miešaný šalát 
3. Špagety Aglio Olio e Peperoncino 7
Dezert: Jogurtové rezy

Streda 13. 9.
Pórová s krutónmi 
1.  Morčacie soté na čínskej zelenine, 
kari ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčový záhorácky závitok, 
zemiakové pyré, zeleninový šalát 
3. Vyprážaný syr, zemiakové hranolky,
tatárska omáčka
Dezert: Dobošové rezy

Štvrtok 14. 9.
Cícerová kyslá so zemiakmi
1. Kuracia pikantná zmes s čiernymi 
olivami, dusená ryža, zeleninové 
obloženie

2. Hovädzia sviečková na smotane,  
varená knedľa
Pohánkové klopsy na paradajkovej 
omáčke, varené zemiaky
Dezert: Čokoládové trojuholníky

Piatok 15. 9.
Sviatok - zatvorené

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok 12. 9. 
Biela fazuľová, pečivo 
1.  Hov. štefánska, ryža, cviklový šalát            
2. Domáca sekaná, zemiaky nakyslo
3. Tekvicové  rizoto, parmezán

Streda 13. 9.
Slepačí vývar s pečeňovou knedličkou
1. Bravčová panenka, slivková omáč-
ka, gnocchi 
2. Kurací rezeň v syrovej strúhanke, 
var. zemiaky, tatárska omáčka   
3. Šúľance s makom, ovocie

Štvrtok 14. 9.
Kelová s klobásou, chlieb
1. Kurací steak, ratatouille zelenina, 
div. ryža
2. Bravčové výpečky, červ. kapusta, 
knedľa
3. Bryndzové pirohy, kyslá smotana, 
slanina

Piatok 15. 9.
Fazuľový, mexický šalát s kuracím 
mäsom                   
Cviklový šalát s kuracím mäsom   
Zeleninový šal. so syr. nugetkami                             
Zeleninový šal. so slaninou a vajíčkom  

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky:  
Francúzska cibulačka, krutóny, syr  
Kokosová s kuracím mäsom 
Šampiónove kapučíno         
 
1. Šošovicový prívarok, volské oko, 
špekačka, chlieb 
2. Gazdovské bryndzové halušky s 
klobásou
3. Kuracie Kung-pao, jasmínová ryža  
 4. Tagliatelle s lososom a parmezáno-
vou omáčkou  
5. Bravčový Gordon blue, pečené 

zemiaky,  listový šalát so smotanovým 
dresingom
6.  Sviečková na smotane, viedenský 
knedlík, brusnice 
7.  Pečené kačacie prsia, karfiolovo 
– zemiakové pyré, rukolový šalát s 
pomarančom   

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok 12. 9.
Šampiňónová s mrveničkou
Zapekané rezne so syrom a šunkou, 
zemiaky
Žemlovka s ovocím a tvarohom

Streda 13. 9.
Fazuľová na kyslo
Morčacie soté, ryža
Plnená cuketa, zemiaky

Štvrtok 14. 9.
Zeleninová
Bravčové stehno v chrenovej omáčke, 
knedľa
Zeleninový šalát s grilovaným kuracím 
mäsom, pizza tyčinky

Piatok 15. 9.
Šviatok – denné menu sanevarí

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 12. 9.
Držková
1. Kurací steak na baby karotke so 
smotanou a provensálskym korením, 
ryža
2. Koložvárska kapusta, zemiaky

Streda: 13. 9.
Sedliacka-krúpová
1. Vyprážaný kurací závitok Royal, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Bravčový perkelt, cestovina

Štvrtok: 14. 9.
Boršč
1. Tatranská bravčová pochúťka v 
zemiakovej placke,  ½ ryža
2. Údené bravčové karé, zemiakový 
šalát s majonézou

Piatok 15. 9.
Sviatok - zatvorené
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Krajské voľby 2017: 7 záujemcov o župana.
Na 3 poslanecké kreslá do TSK za okres Púchov 
sa prihlásilo rekordných až 27 záujemcov
Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017. Záverečným termínom 
na podanie kandidátnych listín záujemcov o kreslo župana alebo krajského poslanca bola polnoc 5. 9. 2017.

Zatiaľ sú známe len neoficiálne informácie o  po-
čtoch a  menách kandidátov na posty poslancov 
a županov. V Trenčianskom samosprávnom kraji sa 
v novembri bude voliť celkom 47 poslancov, z toho 
vo volebnom obvode Púchov (v hraniciach totož-
ných s okresom Púchov) traja poslanci. Poslancom 
Zastupiteľstva TSK sa chce stať v deviatich voleb-
ných obvodoch až 276 kandidátov, čo predstavuje 
šesť uchádzačov na jedno poslanecké miesto. O tri 
poslanecké miesta vo volebnom obvode Púchov 
prejavilo záujem až 27 kandidátov (9-násobok).
O post predsedu TSK sa uchádzajú:
• Jaroslav Baška, Ing., 42, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Dohňany, SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana, MOST-HÍD, 
Strana zelených

• Petra Hajšelová, Mgr., 34, právnička, Prievidza, 
SME RODINA - Boris Kollár
• Renáta Kaščáková, Mgr., 51, poslankyňa NRSR, 
Trenčín, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, 
NOVA, Zmena zdola, Dem. únia Slovenska
• Nora Pániková, 42, ochranárka, živnostníčka, 
Stará Turá, Strana zelených Slovenska
• Štefan Škultéty, PhDr., 42, primátor mesta, 
Trenčianske Teplice, NEKA
• Igor Valko, 46, podnikateľ, Prievidza, NOVÝ 
PARLAMENT
• Ferdinand Vavrík, Ing., 26, doktorand, Beluša, 
NEKA          

             Zdroj: aktuality.sk, -red-, Foto: tsk.sk

POZÝVAME ŽIAKOV, PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH ŠKÔL 
A RODIČOV S DEŤMI NA ROZLÚČKU S LETNOU PRÍRODOU.

OBEC VRŠATSKÉ PODHRADIE, PRUSKÉ, KOŠECKÉ PODHRADIE, KOŠECA, LEDNICA, 
POVAŽSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POVAŽSKEJ BYSTRICI 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA,
HISTORICKO - ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ ILAVA,

 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V POVAŽSKEJ BYSTRICI,
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV DUBNICA NAD VÁHOM, KOŠECA

  

7. októbra 2017
OD 9.00 DO 12.00 H - VÝSTUPY NA HRADY 

KOŠECA, VRŠATEC, LEDNICA

HRAD LEDNICA

HRAD KOŠECA

HRAD VRŠATEC

KÝS CN HE  V HO RL AS D 1 O0 V1  AA  ZN  ÁP MU KT OSÝ VV

XXVII.
ročník

Obec
Vršatecké Podhradie

Obec
Pruské

Obec
Košecké Podhradie

Obec
Košeca

Obec
Lednica

Výstup 
na 101 slovenských hradov 

a zámkov

www.pospb.sk 

VOLEJBAL – dievčatá - 1. VK Púchov
hľadá dievčatá so záujmom o šport 

do družstiev mladších a starších žiačok 

(žiačky 3. - 9. ročníka ZŠ).

info: 0905 262 613 
www.volleypuchov.sk 
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Pred čosi viac ako rokom zažívali v Dolných Kočkov-
ciach stolnotenisovú extázu. Tamojšie prvé družstvo 
mužov zvíťazilo ako nováčik v 4. lige Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a vybojovalo si senzačný po-
stup do 3. stolnotenisovej ligy, ktorá je najvyššou 
súťažou samostatného Trenčianskeho kraja. Už pred 
úvodnými údermi v tretej lige Dolnokočkovania ve-
deli, že to bude iný level. Level, o akom sa im pred 
pár rôčkami ani nesnívalo. Už prvé kolá naznačili, že 
účasť v tretej lige nebude med lízať a jediným cieľom 
bola záchrana v súťaži. Po skončení súťaže sa naplnili 
papierové predpoklady a Dolné Kočkovce skončili 
na poslednej zostupovej priečke. Do 4.ligy sa však 
nevrátili. Naopak, najvyššia krajská súťaž im „zachu-
tila“ a aj v nasledujúcej sezóne budú Dolné Kočkov-
ce vďaka administratívným možnostiam pokračovať 
v 3. lige. O skončenom ročníku i o plánoch do toho 
nasledujúceho sme sa porozprávali s hrajúcim šéfom 
dolnokočkovského stolného tenisu Jozefom Michal-
com.

* Do krajského stolného tenisu vstúpili v pred-
minulej sezóne Dolné Kočkovce veľkolepo, hneď 
pri svojej premiére vyhrali súťaž. Vedeli ste čo vás 
čaká pri postupe do 3. ligy?

- V prvom rade chcem chlapcom z oddielu poďako-
vať za vzornú reprezentáciu obce mimo nášho regió- 
nu. Čo sa týka vstupu do vyššej súťaže, podarilo sa 
nám niečo priam neuveriteľne. Možno je to aj tým, že 
nehráme až taký technický stolný tenis ako ostatné 
mužstvá, a tak súperi neboli naučení na našu tzv. piv-
ničnú samoučiacu hru. A v druhom rade nás tie celky 
tak trochu podcenili. Povedali sme si, že tretiu ligu 
chceme ešte skúsiť. Nemáme čo stratiť, len získať. 

* V prvej polovici súťaže ste sa tak trošku hľada-
li, v odvete ste už dosiahli pozoruhodné výsledky 
a nechýbalo veľa, aby ste uhrali záchranu. V čom 
bol ten prerod mužstva v odvetnej časti?

-V prvej časti 3. ligy sme sa trápili, to treba priznať. 
Ale napodiv to nebolo tým, že by sme slabo hrali, 
odohrali sme veľmi vyrovnané zápasy. Doplatili sme 
na dve veci. Prvou bolo, že sme prvé zápasy nehrali 
v kompletnom zložení. Zavinené to bolo pracovnými 
povinnosťami kľúčových hráčov - Maťa Janiša, ktorý 
prechádzal na prácu hasiča a ako nový si nemohol 
dovoliť vymeniť zmenu, keď mu vyšla dvanástka na 
sobotu. A tak isto aj Daniel Blaško. Treba povedať, že 

50 percent našej hry závisí od týchto dvoch hráčov. K 
tomu sa pridali zdravotné problémy Romana Škrab-
ka, ktorý mal problémy s krížami a odohral len jeseň, a 
to so sebazaprením. Druhým problémom bola hracia 
miestnosť. Väčšiu polovicu domácich zápasov hráme 
v prenajatej telocvični na ZŠ Gorazdovej v Púchove a 
tam nemáme možnosť trénovať. Ten, kto pozná pro-
blematiku stolného tenisu vie, že keď trénuješ a hráš 
v domácom prostredí je to úplne o niečom inom. A 
toto sa nám podarilo v odvete na jar, keď sme mali 
voľný kultúrny dom, v ktorom sme posledných šesť 
zápasov neprehrali. Niektoré mužstvá na nás posta-
vili aj hráčov z 2. ligy a boli prekvapení, že s takou 
hrou v domácom prostredí sme poslední. 

* Pozoruhodné je, že od začiatku hráte iba so 
svojimi odchovancami a ani na tretiu ligu ste 
nehľadali posily. Prečo?

- Na to, že hráme iba so svojimi hráčmi sme patrične 
hrdí. A to aj preto, keď vidím ako niektoré mužstvá 
kupujú cudzích hráčov a musia im platiť za to, aby 
vôbec hrali za ich mesto alebo dedinu. Je to hanba 

strediskových obcí, že nevychovali 
mladých ľudí. Takouto cestou ísť ne-
chceme. Radšej budeme trpezliví a 
snáď sa nám podarí pritiahnuť mla-
dých ľudí, ktorí by po nás prevzali šta-
fetu aj za cenu toho, že budeme hrať 
aj nižšiu súťaž. Nie je nad to, keď je 
dobrá partia ľudí a potom sa aj výsled-
ky dostavia. K tomuto všetkému treba 
povedať, že začíname 16. sezónu a za 
ten čas sa nám ozaj podaril tak trochu 
zázrak v skromných podmienkach. 
Keď porovnám kluby, ktoré existujú aj 
50 či 60 rokov.

* Napriek tomu, že ste zo súťa-
že zostúpili, budete ju v budúcom 
roku hrať opäť. Ako je to možné?

- Chcem to ešte raz skúsiť. Zahrať si 
3. ligu. Už máme aké - také skúsenosti 
a uvidíme, či to vyjde alebo nie. Keď 
sme sa rozprávali s chalanmi, či bu-
deme hrať 4. ligu, v ktorej by sme boli 
možno niekde hore v tabuľke alebo 
ideme opäť skúsiť 3. ligu aj za cenu, 
že zas budeme poslední, tak sme sa 

zhodli na tej vyššej. A nejde ani tak o výsledky, i keď 
chceme vyhrávať, ako o históriu. Nikto sa nepýta 
koľkí si skončil, ale akú ligu si hral. Treba povedať, že 
sme mali aj šťastie, keďže Nová Dubnica neprihlásila 
3. ligu, tak nám ju ponúkli. A keďže sa to dá (pravidlá 
to povoľujú) tak sme to zobrali. 

* V čom vidíte najväčší prínos tretej ligy pre 
družstvo, malo to vplyv na výkonnostný rast hrá-
čov?

-Tretia liga je úplne iný level, o ktorom sa nám pred 
16 rokmi ani nesnívalo. Po jednom roku účinkovania 
v 4. lige a jednom roku v 3. lige môžem povedať, že 
sme viac začali na sebe pracovať a aj inak trénovať. 
Keď sme videli ako hrajú hráči z iných klubov a najmä 
starší od nás, tak nás to inšpirovalo k úplne iným tré-
ningom a k inému prístupu. A je to dobré, že sa popri 
nás učia aj iný hráči a nielen naši. Chodia k nám aj 
hráči z okolitých klubov ako z Lysej, Dohnian, Nozd-
rovíc, Dolnej Marikovej a my si radi zatrénujeme aj s 
týmito chlapcami a odovzdáme im skúsenosti z vyš-
šej ligy. Aj takto sa dá rozvíjať šport v regióne a hľadať 
nových hráčov a kamarátov. 

*Ako často trénujete a akú podobu bude mať 
príprava na novú sezónu?

V tomto sme tak trochu „darobní“. Keď skončí v aprí-
li súťaž, tak končíme aj s tréningami. Chodíme si za-
hrať len sporadicky a aj to len keď je škaredé počasie. 
Ozajstná príprava nám začne niekedy koncom júla, 
začiatkom augusta. Trénujeme trikrát do týždňa po 
dvoch hodinách a medzitým si dohadujeme nejaké 
prípravné zápasy. Keď to porovnám s inými klubmi, 
tak trénujeme veľmi málo. 

* Rezerva Dolnych Kočkoviec sa na poslednú 
chvíľu zachránila v piatej lige. Sú hráči z rezervy 
pripravení v prípade potreby zasiahnuť aj do bo-
jov v tretej lige?

Čo sa týka nášho B a C-družstva je to tiež také na 
vážkach. „Béčko“ malo hráčske problémy počas celej 
sezóny a som rád, že sa im podarilo zachrániť 5. ligu, 
i keď až v priamom súboji s predposledným muž-
stvom tabuľky. C-mužstvu nechávame voľný priebeh. 
Tam sa to nesilí, chlapci sa potrebujú vyhrať a nabrať 
skúsenosti. Z rezervy sú len dvaja na súpiske A-čka. A 
je to hrozne málo. Dúfam, že teraz to bude lepšie po  
hernej aj zdravotnej stránke.              (pok)

STOLNÍ TENISTI DOLNÝCH KOČKOVIEC BUDÚ HRAŤ V BUDÚCEJ SEZÓNE OPÄŤ TRETIU LIGU

Stolnotenisový „zázrak“ v D. Kočkovciach pokračuje 

V Dolných Kočkovciach sa stretla partia, ktorá robí stolný tenis predovšetkých pre radosť. Že sa z radosti zrodili 
obdivuhodné výsledky, je len bonusom navyše. Na snímke prvé mužstvo Dolných Kočkoviec, ktoré bude dedinku i 
okres reprezentovať opäť v najvyššej krajskej súťaži.           FOTO: Milan Podmaník 

Jozef Michalec je patrične hrdý na to, že od najnižšej súťaže až po tretiu 
ligu hrajú Dolné Kočkovce iba so svojimi odchovancami...  
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Extraligové body neviseli vysoko, škoda prehier
HOKEJ

Extraliga juniori 
Púchovskí juniori cestovali prvýkrát v úlohe extra-

ligového nováčika na súperove ľady. V oboch stret-
nutiach síce prehrali, no ich výkony sú prísľubom 
do ďalších extraligových bojov. Napriek dvom pre-
hrám sa nevracajú bez bodu, pod Urpínom podľahli 
svojmu súperovi až po samostatných nájazdoch. V 
oboch stretnutiach mladým Púchovčanom nevyšli 
úvody do stretnutí, v záverečných tretinách už po-
tom nestihli strhnúť víťazstvo na svoju stranu. 

3. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 4:3 (3:0, 1:0, 
0:3), 41. Kašlík (Smolka), 54. Húska (Smolka, Kaš-
lík), 59. Kašlík (Smolka, Korčák)

Zostava MŠK Púchov: Hrušík, Kadlec – Urban, 
Hudík, Rusnák, Húska, Palvecký, Omelka, Krajčovič, 
Zlocha – Putala, Kašlík, Smolka, Deneš, Ladecký, Jab-
lonka, Korčák, Urbánek, Hajas, Kuchta, Petras, tréner 
– Michal Kobezda

Ostatné výsledky 3. kola: Spišská Nová Ves – Po-
prad 3:4, Prešov – Liptovský Mikuláš 0:2, Slovan Brati-
slava – Nitra 2:4, Banská Bystrica – Trenčín 4:5, Košice 
– Žilina 8:2, Michalovce – Martin 3:1, Skalica – Trnava 
5:2

4. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 3:2 
(2:0, 0:0, 0:2, 0:0), po samostatných nájazdoch, 
56. Kašlík (Jablonka, Deneš), 60. Kašlík (Korčák)

Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Urban, Hudík, 
Rusnák, Húska, Palvecký, Omelka, Krajčovič, Zlocha 
– Putala, Kašlík, Smolka, Deneš, Ladecký, Jablonka, 
Korčák, Urbánek, Petras, Kuchta, tréner – Michal Ko-
bezda

Ostatné výsledky 4. kola: Košice – Martin 7:1, Slo-
van Bratislava – Trnava 5:3, Skalica – Nitra 4:0, Spišská 
Nová Ves – Liptovský Mikuláš 3:5, Prešov – Poprad 
1:6, Zvolen – Trenčín 2:6, Michalovce – Žilina 3:2 po 
predĺžení
1. Košice  4 3 1 0 0 23:9 11
2. Skalica  4 3 0 1 0 19:8 10
3. Trenčín  4 3 0 0 1 16:7 9
4. Poprad  4 3 0 0 1 11:5 9
5. L. Mikuláš  4 3 0 0 1 11:10 9
6. Zvolen  4 3 0 0 1 11:12 9
7. B. Bystrica  4 2 1 0 1 12:9 8
8. Michalovce  4 2 1 0 1 13:11 8
9. Slovan  4 2 0 0 1 16:7 6
10. MŠK Púchov  4 1 0 1 2 8:11 4
11. Nitra  4 1 0 1 2 13:18 4
12. Trnava  4 1 0 0 3 10:13 3
13. Spiš. Nová Ves  4 0 1 0 2 10:12 2
14. Žilina  4 0 0 1 3 7:17 1
15. Martin  4 0 0 0 4 4:14 0
16. Prešov  4 0 0 0 4 3:24 0
KADETI – TOP12
3. kolo: MŠK Púchov – HK Dukla Trenčín 0:8 (0:3, 
0:2, 0:3), Slovan Bratislava – Spišská Nová Ves 6:0, 
Trnava – Michalovce 4:2, Zvolen – Košice 1:7, Martin 
– Poprad 1:6, Banská Bystrica – Žilina 1:3
1. Poprad 3 3 0 0 22:7 6
2. Slovan 3 3 0 0 13:2 6
3. Žilina  3 3 0 0 13:3 6
4. Trenčín 3 2 0 1 15:6 4
5. Košice  3 2 0 1 13:9 4
6. MŠK Púchov  3 2 0 1 13:11 4
7. Trnava  3 1 0 2 8:14 2
8. Sp. Nová Ves  3 1 0 2 11:18 2
9. Martin  3 1 0 2 4:12 2
10. B. Bystrica  3 0 0 3 6:13 0
11. Michalovce  3 0 0 3 5:14 0
12. Zvolen  3 0 0 3 5:19 0
I. liga starší žiaci 

8. ročník
2. kolo: MsHKM Žilina - MŠK Púchov  1:4 (0:1, 0:1, 
1:2), 17. Kuráň(Bednár), 25. Kuráň, 50. Dudáš (Ku-
ráň, Halušková), 60. Kuráň (Dudáš), Liptovský Mi-
kuláš – Považská Bystrica 5:2, Martin – Zvolen 8:5
1. Martin  2 2 0 0 16:6 4
2. MŠK Púchov  2 2 0 0 7:1  4
3. Zvolen  2 1 0 1 15:9 2
4. Žilina  2 1 0 1 8:6  2
5. L. Mikuláš  2 1 0 1 6:12 2
6. B. Bystrica  1 0 0 1 0:3  0
7. Brezno  1 0 0 1 1:8  0
8. P. Bystrica  2 0 0 2 4:12 0
7. ročník
2. kolo: MsHKM Žilina – MŠK Púchov 2:6 (0:1, 1:3, 
1:2), 11. Vráblik (Lazkov), 21. Vráblik (Lazkov), 21. 
Kováčik (Hajas), 29. Hajas (Kováčik), 52. Bodjan 
(Lezzani), 53. Lazkov), Liptovský Mikuláš – Považská 
Bystrica 5:2, Martin – Zvolen 5:2
1. MŠK Púchov  2 2 0 0 18:4 4
2.  Martin  2 2 0 0 15:3 4
3. Zvolen  2 1 0 1 9:8  2
4. Žilina  2 1 0 1 11:11 2
5. L. Mikuláš  2 1 0 1 8:9  2
6. P. Bystrica  2 0 0 2 7:14 0
7. Brezno  1 0 0 1 1:10 0
8. B. Bystrica  1 0 0 1 2:12 0
I. liga mladší žiaci
6. ročník
2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 6:4 (3:1, 2:1, 
1:2), 3. Pobežal, 4. Hazala (Gajdoš, Pobežal), 6. 
Pobežal (Hazala, Štrbáň), 29. Hazala (Miškovič), 
36. Hazala (Urban), 55. Brežný (Pobežal), Považská 
Bystrica – Liptovský Mikuláš 0:15, Zvolen – Martin 3:5, 
Brezno – Lučenec 8:3
1. L. Mikuláš  2 2 0 0 26:4 4
2. Brezno  2 2 0 0 12:5 4
3. MŠK Púchov  2 1 1 0 13:11 3
4. Martin  2 1 0 1 7:7  2
5. B. Bystrica  1 0 1 0 7:7  1
6. Žilina  1 0 0 1 4:6  0
7. Lučenec  1 0 0 1 3:8  0
8. Zvolen  2 0 0 2 7:16 0

2. liga muži
1. kolo, 16. 9. o 17.00
MŠK Púchov – HK 91 Skalica
Extraliga dorast
5. kolo, 16. 9.  14.00
MŠK Púchov – HC Košice
6. kolo, 17. 9. o 10.30
MŠK Púchov – HKM Michalovce
Kadeti
4. kolo, 15. 9. o 17.00
Slovan Bratislava – MŠK Púchov
5. kolo, 17. 9. o 13.30
MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves
I. liga starší žiaci
8. ročník, 16. 9. o 9.00
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš
7. ročník, 16. 9. o 11.30
MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš
I. liga mladší žiaci
6. ročník, 16. 9. o 11.30
MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov
5. ročník, 16. 9. o 9.00
MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov

Kto s kým na ľade

9. P. Bystrica  1 0 0 1 0:15 0
5. ročník
2. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 5:7 (0:4, 3:0, 
2:3), 25. Seiler, 28. Seiler (Vlasatý), 38. Brindza 
(Baroš), 44. Seiler, 52. Janíček, Považská Bystrica 
– Liptovský Mikuláš 11:4, Zvolen – Martin 5:9, Brezno 
– Lučenec 16:1
1. Žilina 2 2 0 0 18:8 4
2. Martin  2 2 0 0 13:6 4
3. Brezno  2 1 0 1 17:5 2
4. B. Bystrica  1 1 0 0 15:3 2
5. P. Bystrica  2 1 0 1 14:15 2
6. Zvolen  2 1 0 1 10:13 2
7. L. Mikuláš  2 0 0 2 8:16 0
8. MŠK Púchov  2 0 0 2 8:22 0
9. Lučenec  1 0 0 1 1:16 0

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov (v bielych dresoch) vo svojom premiérovom vystúpení na súperových klzis-
kách síce dvakrát prehrali, herne však nesklamali. Z Banskej Bystrice si napokon odviezli bod, keď podľahli až po 
samostatných nájazdoch.                Ilustrační snímka: Pavol Kadlec
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Pred čosi viac ako rokom zažívali v Dolných Kočkov-
ciach stolnotenisovú extázu. Tamojšie prvé družstvo 
mužov zvíťazilo ako nováčik v 4. lige Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a vybojovalo si senzačný po-
stup do 3. stolnotenisovej ligy, ktorá je najvyššou 
súťažou samostatného Trenčianskeho kraja. Už pred 
úvodnými údermi v tretej lige Dolnokočkovania ve-
deli, že to bude iný level. Level, o akom sa im pred 
pár rôčkami ani nesnívalo. Už prvé kolá naznačili, že 
účasť v tretej lige nebude med lízať a jediným cieľom 
bola záchrana v súťaži. Po skončení súťaže sa naplnili 
papierové predpoklady a Dolné Kočkovce skončili 
na poslednej zostupovej priečke. Do 4.ligy sa však 
nevrátili. Naopak, najvyššia krajská súťaž im „zachu-
tila“ a aj v nasledujúcej sezóne budú Dolné Kočkov-
ce vďaka administratívným možnostiam pokračovať 
v 3. lige. O skončenom ročníku i o plánoch do toho 
nasledujúceho sme sa porozprávali s hrajúcim šéfom 
dolnokočkovského stolného tenisu Jozefom Michal-
com.

* Do krajského stolného tenisu vstúpili v pred-
minulej sezóne Dolné Kočkovce veľkolepo, hneď 
pri svojej premiére vyhrali súťaž. Vedeli ste čo vás 
čaká pri postupe do 3. ligy?

- V prvom rade chcem chlapcom z oddielu poďako-
vať za vzornú reprezentáciu obce mimo nášho regió- 
nu. Čo sa týka vstupu do vyššej súťaže, podarilo sa 
nám niečo priam neuveriteľne. Možno je to aj tým, že 
nehráme až taký technický stolný tenis ako ostatné 
mužstvá, a tak súperi neboli naučení na našu tzv. piv-
ničnú samoučiacu hru. A v druhom rade nás tie celky 
tak trochu podcenili. Povedali sme si, že tretiu ligu 
chceme ešte skúsiť. Nemáme čo stratiť, len získať. 

* V prvej polovici súťaže ste sa tak trošku hľada-
li, v odvete ste už dosiahli pozoruhodné výsledky 
a nechýbalo veľa, aby ste uhrali záchranu. V čom 
bol ten prerod mužstva v odvetnej časti?

-V prvej časti 3. ligy sme sa trápili, to treba priznať. 
Ale napodiv to nebolo tým, že by sme slabo hrali, 
odohrali sme veľmi vyrovnané zápasy. Doplatili sme 
na dve veci. Prvou bolo, že sme prvé zápasy nehrali 
v kompletnom zložení. Zavinené to bolo pracovnými 
povinnosťami kľúčových hráčov - Maťa Janiša, ktorý 
prechádzal na prácu hasiča a ako nový si nemohol 
dovoliť vymeniť zmenu, keď mu vyšla dvanástka na 
sobotu. A tak isto aj Daniel Blaško. Treba povedať, že 

50 percent našej hry závisí od týchto dvoch hráčov. K 
tomu sa pridali zdravotné problémy Romana Škrab-
ka, ktorý mal problémy s krížami a odohral len jeseň, a 
to so sebazaprením. Druhým problémom bola hracia 
miestnosť. Väčšiu polovicu domácich zápasov hráme 
v prenajatej telocvični na ZŠ Gorazdovej v Púchove a 
tam nemáme možnosť trénovať. Ten, kto pozná pro-
blematiku stolného tenisu vie, že keď trénuješ a hráš 
v domácom prostredí je to úplne o niečom inom. A 
toto sa nám podarilo v odvete na jar, keď sme mali 
voľný kultúrny dom, v ktorom sme posledných šesť 
zápasov neprehrali. Niektoré mužstvá na nás posta-
vili aj hráčov z 2. ligy a boli prekvapení, že s takou 
hrou v domácom prostredí sme poslední. 

* Pozoruhodné je, že od začiatku hráte iba so 
svojimi odchovancami a ani na tretiu ligu ste 
nehľadali posily. Prečo?

- Na to, že hráme iba so svojimi hráčmi sme patrične 
hrdí. A to aj preto, keď vidím ako niektoré mužstvá 
kupujú cudzích hráčov a musia im platiť za to, aby 
vôbec hrali za ich mesto alebo dedinu. Je to hanba 

strediskových obcí, že nevychovali 
mladých ľudí. Takouto cestou ísť ne-
chceme. Radšej budeme trpezliví a 
snáď sa nám podarí pritiahnuť mla-
dých ľudí, ktorí by po nás prevzali šta-
fetu aj za cenu toho, že budeme hrať 
aj nižšiu súťaž. Nie je nad to, keď je 
dobrá partia ľudí a potom sa aj výsled-
ky dostavia. K tomuto všetkému treba 
povedať, že začíname 16. sezónu a za 
ten čas sa nám ozaj podaril tak trochu 
zázrak v skromných podmienkach. 
Keď porovnám kluby, ktoré existujú aj 
50 či 60 rokov.

* Napriek tomu, že ste zo súťa-
že zostúpili, budete ju v budúcom 
roku hrať opäť. Ako je to možné?

- Chcem to ešte raz skúsiť. Zahrať si 
3. ligu. Už máme aké - také skúsenosti 
a uvidíme, či to vyjde alebo nie. Keď 
sme sa rozprávali s chalanmi, či bu-
deme hrať 4. ligu, v ktorej by sme boli 
možno niekde hore v tabuľke alebo 
ideme opäť skúsiť 3. ligu aj za cenu, 
že zas budeme poslední, tak sme sa 

zhodli na tej vyššej. A nejde ani tak o výsledky, i keď 
chceme vyhrávať, ako o históriu. Nikto sa nepýta 
koľkí si skončil, ale akú ligu si hral. Treba povedať, že 
sme mali aj šťastie, keďže Nová Dubnica neprihlásila 
3. ligu, tak nám ju ponúkli. A keďže sa to dá (pravidlá 
to povoľujú) tak sme to zobrali. 

* V čom vidíte najväčší prínos tretej ligy pre 
družstvo, malo to vplyv na výkonnostný rast hrá-
čov?

-Tretia liga je úplne iný level, o ktorom sa nám pred 
16 rokmi ani nesnívalo. Po jednom roku účinkovania 
v 4. lige a jednom roku v 3. lige môžem povedať, že 
sme viac začali na sebe pracovať a aj inak trénovať. 
Keď sme videli ako hrajú hráči z iných klubov a najmä 
starší od nás, tak nás to inšpirovalo k úplne iným tré-
ningom a k inému prístupu. A je to dobré, že sa popri 
nás učia aj iný hráči a nielen naši. Chodia k nám aj 
hráči z okolitých klubov ako z Lysej, Dohnian, Nozd-
rovíc, Dolnej Marikovej a my si radi zatrénujeme aj s 
týmito chlapcami a odovzdáme im skúsenosti z vyš-
šej ligy. Aj takto sa dá rozvíjať šport v regióne a hľadať 
nových hráčov a kamarátov. 

*Ako často trénujete a akú podobu bude mať 
príprava na novú sezónu?

V tomto sme tak trochu „darobní“. Keď skončí v aprí-
li súťaž, tak končíme aj s tréningami. Chodíme si za-
hrať len sporadicky a aj to len keď je škaredé počasie. 
Ozajstná príprava nám začne niekedy koncom júla, 
začiatkom augusta. Trénujeme trikrát do týždňa po 
dvoch hodinách a medzitým si dohadujeme nejaké 
prípravné zápasy. Keď to porovnám s inými klubmi, 
tak trénujeme veľmi málo. 

* Rezerva Dolnych Kočkoviec sa na poslednú 
chvíľu zachránila v piatej lige. Sú hráči z rezervy 
pripravení v prípade potreby zasiahnuť aj do bo-
jov v tretej lige?

Čo sa týka nášho B a C-družstva je to tiež také na 
vážkach. „Béčko“ malo hráčske problémy počas celej 
sezóny a som rád, že sa im podarilo zachrániť 5. ligu, 
i keď až v priamom súboji s predposledným muž-
stvom tabuľky. C-mužstvu nechávame voľný priebeh. 
Tam sa to nesilí, chlapci sa potrebujú vyhrať a nabrať 
skúsenosti. Z rezervy sú len dvaja na súpiske A-čka. A 
je to hrozne málo. Dúfam, že teraz to bude lepšie po  
hernej aj zdravotnej stránke.              (pok)

STOLNÍ TENISTI DOLNÝCH KOČKOVIEC BUDÚ HRAŤ V BUDÚCEJ SEZÓNE OPÄŤ TRETIU LIGU

Stolnotenisový „zázrak“ v D. Kočkovciach pokračuje 

V Dolných Kočkovciach sa stretla partia, ktorá robí stolný tenis predovšetkých pre radosť. Že sa z radosti zrodili 
obdivuhodné výsledky, je len bonusom navyše. Na snímke prvé mužstvo Dolných Kočkoviec, ktoré bude dedinku i 
okres reprezentovať opäť v najvyššej krajskej súťaži.           FOTO: Milan Podmaník 

Jozef Michalec je patrične hrdý na to, že od najnižšej súťaže až po tretiu 
ligu hrajú Dolné Kočkovce iba so svojimi odchovancami...  



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY18
šport 19

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

7. liga muži

Všetko o oblastnom futbale:
www.obfzpb.sk

6. liga muži - 5. kolo

Kvašov zdolal lídra z Podmanína a zosadil ho z čela súťaže

8. liga muži

1. Košeca 5 4 1 0 11:2 13
2. Podmanín 5 4 0 1 9:6 12
3. Kvašov 5 3 1 1 17:8 10
4. Bolešov 5 3 1 1 10:5 10
5. Papradno 5 3 0 2 17:6 9
6. H. Poruba 5 3 0 2 17:9 9
7. Streženice 5 2 1 2 7:7 7
8. K. Podhradie 5 2 1 2 8:9 7
9. Tuchyňa 5 2 0 3 8:11 6
10. Lysá 5 1 1 3 8:12 4
11. Udiča 5 1 1 3 4:8 4
12. Jasenica 5 1 1 3 4:11 4
13. D. Kočkovce 5 1 0 4 4:15 3
14. Dulov 5 1 0 4 8:23 3

Dolné Kočkovce – Košecké Podhradie 0:2 (0:1)
Dolnokočkovania po fatálnej prehre v minulom 

kole v Papradne nedokázali ani v domácom prostre-
dí prekročiť svoj tieň a prišli o ďalšie tri body. Stret-
nutie malo od úvodného hvizdu svižné tempo, obe 
mužstvá sa venovali viac útočeniu, ako bráneniu, no 
diváci sa dočkali gólu až v závere prvého polčasu. Už 
po desiatich minútach sa domáci hráči i diváci doža-
dovali pokutového kopu za zákrok na Kučíka v šest-
nástke, rozhodca mal však trochu iný názor a jeho 
píšťalka zostala nemá. O päť minút neskôr mohol 
domácich poslať do vedenia Chobot, ale v sľubnej 
pozícii hlavičkoval nad hosťujúcu bránku. Na druhej 
strane si šance vypracovali aj hostia. M. Puček nemal 
vo vyloženej šanci presnú mušku a jeho spoluhráč 
P. Staňo neuspel v súboji s domácim brankárom Va-
lachom.  Ďalšiu šancu premárnil v polovici polčasu 
Chobot a potom hra upadla do podpriemeru. Diváci 
sa nudili a z letargie ich vytrhol až dve minúty pred 
koncom M. Puček, ktorý poslal hostí do vedenia 
– 0:1. Dolnokočkovania po obrátke pridali, Kučík však 
zblízka nedokázal prekonať gólamana hostí Floriša a 
podobne dopadol o pár minút aj Kováčik. V 64. min-
úte dokázal spáliť nemožné Kováčik. V závere vrhli 
Dolnokočkovania všetko do útoku, no vyrovnať sa im 
nepodarilo. Naopak, v nastavenom čase využil dieru 
v domácej obrane Čepák a presnou strelou poistil 
víťazstvo Košeckého Podhradia – 0:2.   

Jasenica – Košeca 0:2 (0:0)
Favorizovaní Košečania mali od začiatku stretnutia 

navrch a hneď v úvodných minútach niekoľkokrát 
ohrozili domáceho gólmana. Už v desiatej minúte 
mal na kopačke tutovku hosťujúci G. Bortel, ale v 
poslednej chvíli nebezpečenstvo zažehnal Šibík. Na 
druhej strane sa do šance dostali aj domáci Jaseniča-
nia, ale Pavlík mieril vysoko nad bránku hostí a Straší-
kovu strelu zneškodnil brankár Košece Kostka. Potom 
prišli veľké chvíle domáceho brankára M. Kňažka. Ten 
najskôr v 20. minúte zneškodnil pokus G. Bortela, o 
sedem minút si rovnako poradil so strelou toho isté-
ho hráča a ešte do konca prvého polčasu zasahoval 
pri strelách M. Vicena a J. Bagina. Ďalšie dve – tri stre-
ly tesne minuli jeho bránku. V závere prvého polčasu 
mohol poslať domácich do vedenia Pavlík starší, ale 
hlavičkoval nad. Po obrátke pokračoval nápor Koše-
čanov, vedúceho gólu sa však dočkali až v 68. minú-
te, kedy po priamom kope dorazil loptu do domácej 
siete M. Vicen – 0:1. O tri minúty už bolo vymaľované. 
Škrapko adresoval presnú prihrávku T. Kaššovi a ten 
zblízka nezaváhal – 0:2. Domáci mohli štvrť hodinu 
pred koncom znížiť, ale Kostka si poradil s Heldeso-
vou strelou hlavou. Na druhej strane nedokázal dve 
minúty pred koncom zveľadiť hosťujúce víťazstvo po 

sľubnej šanci J. Bagin.  
Horná Poruba – Dulov 7:2 (4:1) 
Domáci futbalisti začali potvrdzovať úlohu vysoké-

ho favorita hneď od úvodného hvizdu a do vedenia 
šli už v úvodnej minúte keď Jánoško upratal do sie-
te odrazenú loptu – 1:0. Ten istý hráč pridal už o tri 
mi- núty druhý gól Hornej Poruby – 2:0. Dulovčania 
sa pokúšali o rýchle protiútoky, no tie boli skôr plato-
nické a domáci obrancovia s nimi príliš veľa roboty 
nemali. Naopak v 20. minúte kopali domáci priamy 
kop. R. Staňo našiel A. Staňa a po jeho presnej strele 
bolo 3:0. Ten istý hráč už o ďalších päť minút zužit-
koval prihrávku Majeríka na strelenie štvrtého gólu 
– 4:0. Desať minút pred koncom prvého polčasu sa k 
slovu dostali aj hostia z Dulova. Domáca obrana neu-
strážila Kebisa, ktorý peknou strelou z diaľky znížil na 
4:1. Druhý polčas začali lepšie hostia, stopercentnú 
šancu však hneď v úvode nevyužili, a tak pykali. V 47. 
minúte potrestal chybu v zadných radoch Dulova A. 
Staňo – 5:1. O štyri minúty si na svoje konto pripísal 
hetrik aj Jánoško, ktorý zvyšoval na 6:1. V 65. minúte 
spálil tutovku hosťujúci Kebis. O štyri minúty zvýšil 
Prekop na 7:1 a v 78. minúte skorigoval Kebis po sa-
mostatnom úniku na 7:2. Kebis päť minút pred kon-
com nepremenil tutovku a tri minúty pred koncom 
videl po druhej žltej červenú hosťujúci Bujnoch.  

Kvašov – Podmanín 3:1 (1:0)
Kvašov privítal na svojom „domácom“ trávniku v 

Dulove lídra oblastnej ligy a jedného z najvážnejších 
ašpirantov na postup do piatej ligy. Nováčik však 
opäť presvedčil, že bude pre súťaž obrovskými príno-
som a že sa pred ním musia mať na pozore aj tí naj-
väčší favorit. Stretnutie malo od úvodu všetko čo má 
mať – vysoké tempo, nasadenie, bojovnosť. Úvodnú 
šancu mali už po štyroch minútach hostia, keď R. 
Sovík odcentroval a J. Sovík poslal loptu niekoľko 
centimetrov nad domácu bránku. Aj potom mali väč-
šie šance hostia. V 12. minúte si Suchánek poradil s 
priamym kopom R. Sovíka a po následnom rohovom 
kope mieril P. Kostelanský hlavou vedľa. Kvašovčania 
sa postupne osmelili, no gólovo udreli až v samot-
nom závere polčasu. Kedy sa Bretschneider bravúr-
ne prekľučkoval hosťujúcou obranou a otvoril skóre 
– 1:0. V druhom polčase hneď v úvode opečiatkoval 
Hoppan tyč a o štyri minúty neskôr si hosťujúci bran-
kár sám zrazil do siete strelu D. Bielika – 2:0. Podma-

nín o ďalšie štyri minúty kontroval kontaktným gó-
lom Kubiša – 2:1. V 68. minúte mieril M. Hrnčík len 
do tyče a trest za nepremenené príležitosti prišiel päť 
minút pred koncom stretnutia, kedy po faule na F. 
Kováča premenil D. Bielik pokutový kop 3:1.  

Bolešov – Lysá 4:0 (0:0)
Favorizovaní domáci futbalisti mali od začiatku viac 

z hry, svoju technickú prevahu však nedokázali v pr-
vom polčase gólovo zužitkovať. Šancí pritom mali 
viac ako dosť. Už po štyroch minútach Decký z uhla 
mieril tesne na bránku a o pár minút neskôr dopadol 
rovnako Kusovský. S priamym kopom Michala Bar-
táka si poradil hosťujúci gólman a Janiš z priameho 
kopu mieril iba do bočnej tyče. Po prestávke však 
prišiel gólostroj domácich. Streleckú smolu pretr-
hol hneď v 48. minúte Michal Barták – 1:0. Po Bar-
tákovom centri zvyšoval o štvrť hodinu neskôr Prna 
na 2:0. Päť minút pred koncom stretnutia zvýšil po 
peknej kombinačnej akcii Veselý na 3:0 a dve minúty 
pred koncom spečatil zaslúžené víťazstvo domácich 
striedajúci Flak – 4:0 .

Tuchyňa – Papradno 2:1 (1:0)
Papradno si v minulom kole zgustlo na Dolných 

Kočkovciach, tentokrát ho však čakal oveľa tvrdší 
oriešok. Domáci začali zostra a už v ôsmej minúte 
mal brankár Papradna Hromadík plné ruky práce so 
strelou A. Bartoša, ktorú vyrazil na roh. O desať minút 
neskôr faulovala obrana hostí v pokutovom území 
P. Hrehuša mladšieho a P. Hrehuš starší poslal z pe-
nalty domácich do vedenia – 1:0. Potom sa toho na 
trávniku príliš veľa nedialo, až v 41. minúte mohol 
domáci náskok zvýšiť Martinec. Vo výhodnej pozícii 
však netrafil loptu. Po obrátke zvýšili hostia aktivitu.
Vyrovnať mohol Kozáčik, loptu však poslal tesne nad 
domácu bránku. Vzápätí domáci Bartoš preloboval 
nielen brankára, ale aj bránku. Štvrť hodinu pred 
koncom poslal loptu do siete Bartoš. Gól však pre 
ofsajd neplatil. Osem minút pred koncom sa Paprad-
nu podarilo vyrovnať gólom Herca, no domáci v zá-
verečnej minúte predsa len strhli víťazstvo na svoju 
stranu gólom striedajúceho Štefulu – 2:1.  

Udiča – Streženice 1:0 (0:0)
Udičania sa postarali o prekvapenie, keď dokázali 

zdolať vlaňajšieho účastníka piatej ligy. Už v tretej 
minúte mieril domáci T. Drblík len tesne nad bránku, 
rovnakou mincou odpovedal na druhej strane Rypák. 
Domáci mali viac z hry, hostia sa pokúšali o protiúto-
ky. Udičania mali šance, no Súľovský a Ján Trško ich 
premeniť nedokázali. Ako na to, ukázal po obrátke 
M. Drblík, ktorý v 61. minúte krásnou strelou z diaľky 
zabezpečil domácim všetky tri body.   

3. kolo: Dynamo Orlové – Lumax Horovce 0:2 (0:0), 
Štefanec 2, Prejta - Hradčan Lednica 1:0 (0:0), Červe-
ný Kameň – Trstie 1:3 (0:0), Vrchteplá – Kameničany 
2:2 (1:2),  Bodiná mala voľno.
1. Kameničany 3 2 1 0 7:3 7
2. Prejta 2 2 0 0 5:3  6
3. Horovce 3 2 0 1 5:3 6
4. Vrchteplá 3  1  1 1 7:4  4
5. Bodiná 2 1  0 1 4:2 3
6. Lednica 3 1 0 2 2:3 3
7. Orlové  2  1 0 1 1:2 3
8. Trstie 3 1 0 2 6:8 3
9. Č. Kameň 3 0 0 3 1:10 0 

5. kolo: Pruské – Podvažie 3:0 (1:0), Lazy – FC Pú-
chov 2:1 (0:1), Marcius, V. Mácsai –  Remiš, Mikušov-
ce – Praznov 4:1 (2:0), Visolaje – Dolná Breznica 5:3 
(1:3), Liška 2, Hrubo, Pazdera, Šuly – P. Ilavský 2, Peter 
Gabriš, Kolačín – Dohňany 2:1 (0:1), Jancík, Šebešťa-
nová – Dolná Mariková 0:2 (0:1), Pružina – Sverepec 
0:4 (0:0).
1. Mikušovce 5 4 0 1 15:5 12
2. Pruské 5 4 0 1 15:6 12
3. D. Mariková 5 4 0 1 12:6 12
4. Lazy 5 4 0 1 13:9 12
5. Visolaje 5 3 1 1 16:8 10
6. Podvažie 5 3 0 2 13:8 9
7. Kolačín 5 2 2 1 7:11 8
8. Šebešťanová 5 2 1 2 9:9 7
9. Sverepec 5 2 1 2 9:9 7
10. FC Púchov  5 2 1 2 12:14 7
11. Praznov 5 1 0 4 10:14 3
12. Dohňany 5 0 1 4 6:15 1
13. D. Breznica 5 0 1 4 6:15 1
14. Pružina 5 0 0 5 0:14 0
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Základné skupiny sa hrali systémom 
každý s každým a do vyradzovacieho 
pavúka postupovali prvé štyri dvojice z 
každej skupiny. Púchovským tenistom 
ako vždy prialo aj počasie a v sobotnom 
popoludní sa o postup do finále prebo-
jovali dve dvojice a to: Hudcovský - Kop-
čan a Majerský - Krošlák. 
   V dramatickom finále ostalo viac síl na 
záver turnaja dvojici Hudcovský- Kop-
čan a premiérovo si odniesli poháre pre 
víťazov. Na záver turnaja predseda ATP 
ligy Rudolf Marman poprial všetkým 
zúčastnením veľa zdravia a športových 
úspechov a zároveň všetkých pozval na 
budúci jubilejný desiaty ročník ATP ligy 
vo štvorhrách.

Poradie Turnaja ATP ligy:
1. Hudcovský - Kopčan
2. Krošlák - Majerský
3. Oškrabaný - Štepanovič

Púchovská tenisová ATP liga zažila magické deviatky
Počas druhej septembrovej soboty sa uskutočnil deviaty ročník letného tenisového turnaja ATP 
ligy vo štvorhrách. O prvenstvo v turnaji sa prišlo popasovať deväť dvojíc, ktoré predseda turnaja 
Rudolf Marman rozdelil do dvoch skupín.

Najúspešnejšia sezóna žiackych volejbalistov
Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov hodnotí minuloročnú sezónu ako svoju najúspešnejšiu. Šesť žiackych volejbalo-
vých družstiev bolo zapojených do majstrovských súťaží v kategóriách: U15 starší žiaci – jedno družstvo, U14 ml. žiaci – 
tri družstvá a U13 ml. žiaci – dve družstvá. Naši volejbalisti vyhrali vo všetkých troch kategóriách majstrovstvá v oblasti 
Západ a tým vo všetkých troch kategóriách postúpili na majstrovstvá Slovenska.

Majstrovstvá SR U15 starších žiakov 
sa konali vo Svidníku za účasti osem 
najlepších celkov zo Slovenska. Naši 
žiaci skončili na peknom piatom 
mieste čím si vylepšili umiestnenie 
z minulej sezóny o dve miesta. Tré-
nerom družstva bol PaedDr. Ivan 
Štefko a asistentom trénera bol Mar-
tin Dvorský.
   Majstrovstvá SR U13 mladších 
žiakov sa konali v Trenčíne. Naše 
družstvo pod vedením trénera Ras-
tislava Pagáča a asistenta Vladimíra 
Luhového skončilo na štvrtom mies-
te, keď druhé miesto im uniklo len 
veľmi tesne.
Majstrovstvá SR U14 mladších žia- 
kov sa konali v Žiline. Družstvo pod 
vedením trénera PaedDr. Ivana Štef-
ka ml. a asistenta Martina Dvorské-
ho zopakovalo víťazstvo z minulej 
sezóny a bez straty setu získalo pre 
Púchov opäť titul MAJSTER SLOVEN-
SKA.
   Týmito výsledkami sa Púchovský 
chlapčenský volejbal zaradil do ab-
solútnej slovenskej špičky. Určite 
tomu dopomohlo zaradenie volej-
balu pod mesto Púchov, ktoré pro-

stredníctvom MŠK Púchov podstat-
ne vylepšilo podmienky pre žiacky 
volejbal. Samozrejme vďaka patrí aj 
všetkým sponzorom Gimax Group, 
nadácii Matador, všetkým darcom 
dvoch percent z daní a ďalším, ktorí 
týmto dokazujú, že mládežnícky 
šport im nie je ľahostajný.
   Poďakovanie patrí aj celému ve-
deniu mesta Púchov a všetkým po-
slancom, ktorí pred rokom transfor-
movali žiacky volejbal pod mesto.   
   Sme veľmi radi, že sme ich neskla-
mali. A dobrými výsledkami po-
tvrdili, že zaradenie volejbalu pod 
mesto Púchov bolo oprávnené, čo 
potvrdzuje i postup všetkých ka-
tegórií na majstrovstvá Slovenska, 
s čím sa môže pochváliť na celom 
Slovensku len Púchov. Poďakova-
nie patrí aj púchovskej tlači, ktorá 
dobre informuje verejnosť o špor-
tovom dianí v Púchove.
   Veľmi dobre nás reprezentovali aj 
žiaci zo športových tried ZŠ Goraz-
dova, ktorí boli na školských maj-
strovstvách ešte úspešnejší, keď 
skončili:
U13 - 3. miesto na Š - M SR,

U14 - 1. miesto na Š - M SR,
U15 - 2. miesto na Š - M SR.
   Týmto sa taktiež mladí volejbalis-
ti zaradili na čelo absolútnej špičky 
žiackeho školského volejbalu na 
Slovensku. Taktiež je to v prvom 
rade vďaka kvalitnému odbornému 
vedeniu športového procesu ako i 
dobrými podmienkami vytvorený-
mi vedením školy na čele s riaditeľ-
kou Mgr. Vierou Flimmelovou.
   Na záver hodnotenia sezóny treba 

poďakovať realizačnému tímu všet-
kých družstiev, menovite trénerom: 
I. Štefkovi ml., R. Pagáčovi, M. Dvor-
skému, R. Cíbikovi, V. Luhovému, Š. 
Bakošovi, J. Kucejovi, J. Kuchárikovi 
a šéftrénerovi I. Štefkovi st., výboru 
Volejbalového oddielu 1970 pod 
vedením Mgr. M. Turčániho, ako aj 
celému MŠK Púchov na čele s kona-
teľom Ing. Š. Ondričkom.

Volejbalový oddiel 1970 
MŠK Púchov
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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

I. liga starší žiaci - U14

I. liga starší žiaci - U15

Prípravky

1. kolo: D. Kočkovce - Plevník 2:4 (1:1), Janec, Ivaniš, 
Tuchyňa – Streženice 3:2 (3:0),  Šalamún, Riedel, Ho-
rovce – Dohňany 0:1 (0:1), Černoško, Jasenica – Pruži-
na 2:2 (2:1), Bolešov mal voľno.
1. Plevník 1 1 0 0 4:2 3
2. Tuchyňa 1 1 0 0 3:2 3
3. Dohňany 1 1 0 0 1:0 3
4. Jasenica 1 0 1 0 2:2 1
5. Pružina 1 0 1 0 2:2 1
6. Streženice 1 0 0 1 2:3 0
7. Horovce 1 0 0 1 0:1 0
8. D. Kočkovce 1 0 0 1 2:4 0
Bolešov ešte nehral

6. liga dorast

3. kolo: Domaniža – Papradno 5:1 (1:0), Plevník - 
Dolné Kočkovce 8:0 (5:0), Jasenica – Prečín 9:1 (4:0), 
Udiča – Dolná Mariková 8:1, Pružina – Sverepec 1:2
1. Domaniža 3 3 0 0 37:1 9
2. Udiča 3 3 0 0 18:1 9
3. Plevník 3 3 0 0 17:4 9
4. Papradno 3 2 0 1 11:6 6
5. Sverepec 3 2 0 1 7:6 6
6. Jasenica 3 1 0 2 11:8 3
7. D. Mariková 3 1 0 2 5:13 3
8. Pružina 3 0 0 3 1:10 0
9. D. Kočkovce 3 0 0 3 1:28 0
10. Prečín 3 0 0 3 3:34 0

3. kolo: Lednica – Ilava 8:1 (5:0), E. Majerko 4, Ľ. Čer-
vený, Mário Matúš, Bielik, Hochla, Lazy – Beluša 2:2 
(0:1), Janíček 2 – Rybanský 2, Ladce – Dohňany 4:1 
(2:0), Gabko, Horná Poruba – Košeca odložené, Borči-
ce - Nová Dubnica 2:9 (0:5). 
1. N. Dubnica 3 3 0 0 17:4 9
2. Hr. Lednica 3 2 1 0 22:3 7
3. Košeca 2 2 0 0 21:2 6
4. Beluša 3 1 2 0 11:4 5
5. Lazy 3 1 1 1 12:7 4
6. H. Poruba 2 1 0 1 5:7 3 
7. Ilava 3 1 0 2 14:17 3
8. Ladce 3 1 0 2 6:21 3
9. Borčice 3 0 0 3 7:26 0
10. Dohňany 3 0 0 3 1:25 0

3. kolo: Horovce – FC Púchov 2:0 (1:0), Faturík 2, Ko-
lačín – Praznov 6:0 (4:0), Ilava – Lysá 10:0 (5:0).
1. Kolačín 3 3 0 0 18:0 9
2. Tatran Horovce 3 3 0 0 15:0 9
3. Ilava 3 1 1 1 13:6 4
4. FC Púchov /Lúky 3 1 1 1 10:7 4
5. Praznov 3 0 0 3 2:19 0
6. Lysá 3 0 0 3 0:26 0

Skupina A
3. a 8. kolo: H. Poruba – Borčice 1:0 (0:0), a 0:2 (0:1), 
Kolačín – Ilava 5:0 (4:0) a 5:3 (3:2), Košeca – Dubnica B 
0:5 (0:2) a 0:12 (0:9.
1. Dubnica B 6 4 0 2 28:11 12
2. Ilava 6 3 1 2 16:13 10
3. Kolačín 6 3 0 3 15:12 9
4. Borčice 6 2 2 2 6:8 8
5. Košeca 6 2 1 3 5:20 7
6. H. Poruba 6 2 0 4 9:15 6
Skupina B 
3. a 8. kolo: Streženice – Dulov 2:0 (1:0), Suder 2 a 
6:0 (3:0), Kupčík 2, Suder 2, Medňanský, Rídzik, Kva-
šov – Horovce 0:3 (0:1), Janíček, Karas, Machara a 0:6 
(0:3), Janíček 2, F. Cíbik, Gerhardt, Machara, Karas
1. Streženice 6 5 0 1 15:4 15
2. Tatran Horovce 4 3 0 1 12:3 9
3. Mikušovce 2 1 1 0 6:1 4
4. Kvašov 6 0 1 5 2:19 1
5. Dulov 2 0 0 2 0:8 0
Skupina C 
1. a 6. kolo: Beluša - Visolaje 3:2 (1:0), Beňák, Filo, 
Koncová – Hijová, Palkech a 3:0,  Halas, Zaťko, Bielik.
3. a 8. kolo: Ladce – FC Púchov /Lúky 2:0 (1:0) a 2:2 
(2:1), Húževka, Katreňák, MŠK Púchov – Visolaje 8:0 
(3:0), Cabúková 5, Z. Ofúkaná 2, Jancíková a 4:0 (2:0), 
Cabúková 3, Z. Ofúkaná, Beluša mala voľno.
1. MŠK Púchov 4 3 1 0 18:3 10
2. Beluša 4 2 2 0 9:5 8
3. Visolaje 6 2 0 4 15:22 6
4. Ladce 6 1 2 3 11:21 5
5. FC Púchov 4 0 3 1 5:7 3
Skupina D 
3. a 8. kolo: Brvnište – Pov. Bystrica B 11:0 (6:0) a 9:0 
(3:0), D. Mariková – Šebešťanová 1:1 (1:1) a 0:4 (0:1, 
Sverepec mal voľno.
1. Šebešťanová 6 5 1 0 28:5 16
2. D. Mariková 4 2 1 1 9:9 7
3. Brvnište 6 2 0 4 26:20 6
4. Pov. Bystrica B 4 2 0 2 18:22 6
5. Sverepec 4 0 0 4 4:29 0
Skupina E 
2. a 7. kolo: Praznov – Podmanín 8:0 (5:0) a 8:0 (5:0).
3. a 8. kolo: Podmanín – Plevník 1:4 (1:1) a 0:5 (0:3), 
Domaniža – Praznov 5:0 (2:0) a 7:1 (3:1), Prečín mal 
voľno. 
1. Domaniža 4 4 0 0 26:1 12
2. Plevník 4 3 0 1 14:4 9
3. Praznov 6 3 0 3 25:20 9
4. Prečín 4 2 0 2 11:13 6
5. Podmanín 6 0 0 6 1:39 0

5. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 0:2 
(0:1), Haviar, Kvaššay, Lokomotíva Trnava – MFK 
Skalica 1:4, Baník Prievidza – Gabčíkovo 1:2, Zlaté 
Moravce/Vráble – Nové Zámky 5:0, Bánovce nad 
Bebravou – Karlova Ves Bratislava 0:2, Petržalka – De-
vínska Nová Ves 5:0, Inter Bratislava – Topoľčany 3:1, 
Komárno – Malacky 3:2, Myjava – Dubnica 0:0
1. Zl. Moravce 6 6 0 0 28:4 18
2. Skalica 6 6 0 0 19:5 18
3. Dubnica 6 5 1 0 27:5 16
4. Prievidza 7 4 1 2 15:14 13
5. Myjava 6 3 2 1 13:4 11
6. Karlova Ves 6 3 2 1 14:7 11
7. Petržalka 6 3 1 2 21:13 10
8. MŠK Púchov 6 3 1 2 16:18 10
9. Inter 6 3 0 3 15:14 9
10. Loko. Trnava 6 2 1 3 10:15 7
11. Topoľčany 6 2 1 3 12:18 7
12. Gabčíkovo 6 2 0 4 5:6 6
13. Malacky 5 2 0 3 6:9 6
14. Nové Zámky 7 2 0 5 7:20 6
15. P. Bystrica 7 1 1 5 8:17 4
16. Komárno 6 1 1 4 4:16 4
17. Dev. Nová Ves 6 1 0 5 7:21 3
18. Bánovce 6 0 0 6 3:24 0

5. kolo: MŠK Považská Bystrica – MŠK Púchov 3:2 
(2:1), Krajčík, Fano, Inter Bratislava – Topoľčany 3:1, 
Lokomotíva Trnava – MFK Skalica 3:0, Baník Prievidza 
– Gabčíkovo 0:2, Zlaté Moravce/Vráble – Nové Zám-
ky 1:1, Bánovce nad Bebravou – Karlova Ves Bratisla-
va 0:3, Petržalka – Devínska Nová Ves 2:0, Komárno 
– Malacky 3:2, Myjava – Dubnica 0:2
1. Petržalka 6 6 0 0 19:1 18
2. Inter 6 5 1 0 24:7 16
3. Komárno 7 5 0 2 17:19 15
4. Dubnica 6 4 2 0 23:7 14
5. Zl.Moravce 6 4 1 1 32:7 13
6. Loko. Trnava 6 4 1 1 17:5 13
7. Gabčíkovo 6 4 0 2 16:11 12
8. P. Bystrica 7 4 0 3 11:20 12
9. Myjava 6 3 1 2 14:5 10
10. Prievidza 7 3 0 4 7:9 9
11. Karlova Ves 6 2 1 3 10:12 7
12. Nové Zámky 7 2 1 4 8:15 7
13. Skalica 6 2 0 4 6:16 6
14. MŠK Púchov 6 1 1 4 6:18 4
15. Malacky 6 1 0 5 9:19 3
16. Bánovce 6 0 2 4 5:19 2
17. Dev.Nová Ves 6 0 1 5 6:26 1
18. Topoľčany 6 0 0 6 8:22 0

4. kolo: MŠK Púchov – Karlova Ves Bratislava 0:0, 
SDM Domino – Petržalka 0:3, Inter Bratislava – Levice 
1:0, Skalica – Dunajská Streda 2:1, Slovan Bratislava 
– Senica 7:0, Zlaté Moravce/Vráble – Spartak Trnava 
0:2, Nitra – Trenčín 3:6
1. Trenčín 4 4 0 0 25:5 12
2. Trnava 4 4 0 0 14:4 12
3. Slovan 3 3 0 0 25:1 9
4. D. Streda 4 3 0 1 9:3 9
5. Karlova Ves 4 2 1 1 10:2 7
6. Nitra 3 2 0 1 16:9 6
7. Petržalka 4 2 0 2 8:6 6
8. Skalica 4 1 1 2 5:15 4
9. Zl. Moravce 4 1 0 3 5:6 3
10. Levice 4 1 0 3 2:7 3
11. Inter 4 1 0 3 2:13 3
12. Domino 4 1 0 3 5:24 3
13. Senica 4 0 1 3 3:15 1
14. MŠK Púchov 4 0 1 3 1:20 1

4. kolo: MŠK Púchov – FKM Karlova Ves Bratislava 
1:0 (0:0), Baláž, Zlaté Moravce/Vráble – Spartak Trna-
va 1:2, SDM Domino – Petržalka 0:3, Inter Bratislava 
– Levice 5:2, Skalica – Dunajská Streda 1:3, Slovan 
Bratislava – Senica 3:0, FC Nitra – Trenčín 0:1
1. Trenčín 4 4 0 0 28:0 12
2. D. Streda 4 4 0 0 14:2 12
3. Trnava 4 4 0 0 11:2 12
4. Slovan 3 3 0 0 27:0 9
5. Senica 4 2 1 1 10:6 7
6. Inter 4 2 0 2 8:10 6
7. FC Nitra 3 1 1 1 7:2 4
8. Karlova Ves 4 1 1 2 5:5 4
9. Levice 4 1 1 2 5:8 4
10. Petržalka 4 1 0 3 5:9 3
11. MŠK Púchov 4 1 0 3 1:15 3
12. Domino 4 1 0 3 2:18 3
13. Zl. Moravce 4 0 0 4 2:12 0
14. Skalica 4 0 0 4 2:38 0
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Ihrišťanky nezvládli finále, klesli až na tretie miesto
SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 14. KOLO ĎURĎOVÉ

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 17. septembra
6. liga muži – 6. kolo o 15.30
Košecké podhradie – Lysá pod Makytou (Zvak, 

Blaško), Košeca – Bolešov (Mihálik, Kováčik, J. Pe-
cuš), Dulov – Jasenica (Folučka, Rojko), Streženice 
– Horná Poruba (v sobotu o 16.00 – Koleno, Galbavý), 
Podmanín – Udiča (Zigo, Sklenár), Papradno – Kva-
šov (Pastorek, Horečný), Dolné Kočkovce – Tuchyňa 
(Brundza, Proč)

Predohrávka 12. kola: Dolné Kočkovce – Lysá pod 
Makytou (15. 9. O 16.00 – D. Komorník, Zigo, Pasto-
rek)

7. liga muži – 6. kolo o 15.30
Podvažie – Sverepec (Lamžo, Balušík), Dolná Mari-

ková – Pružina (Migát, Kováč), Dohňany – Šebešťano-
vá (Orálek, Hriadel), Dolná Breznica – Kolačín (Mako, 
Ďuriš), Praznov – Visolaje (o 10.00 – Rojko, Folučka), 
Fan Club Púchov –Mikušovce (Meluch, Kapila), Prus-
ké – Lazy pod Makytou (R, Petrušek)

8. liga muži – 4. kolo o 15.30
Lumax Horovce – Kameničany (v sobotu – Škrová-

nek), Tŕstie – Vrchteplá (O. Komorník), Hradčan Led-
nica – Bodiná (Galbavý), Dynamo Orlové – Prejta (D. 
Komonrík), Červený Kameň má voľno

6. liga dorast – 2. kolo o 12.45
Dolné Kočkovce – Pružina (Proč, Brundza), Dohňa-

ny – Bolešov (v sobotu o 15.30 – Ďuriš, Migat), Stre-
ženice – Lumax Horovce (Galbavý, Koleno), Plevník 
– Tuchyňa (Balušík, Lamžo), Jasenica má voľno

4. liga st. žiaci SEVER – 4. kolo o 10.30 
Papradno – Sverepec – (o 13.00 – Horečný), Dolná 

Mariková – Pružina (o 12.45 – Kováč), Prečín – Udiča 
(Galbavý), Dolné Kočkovce – Jasenica (Migát), Doma-
niža – Plevník (Mako)

4. liga st. žiaci JUH – 4. kolo o 10.30 
Ilava – Nová Dubnica (Pastorek), Košeca – Borčice 

(Zigo), Dohňany – Horná Poruba (Meluch), Beluša 
– Ladce (Orálek), Hradčan Lednica  - Lazy pod Maky-
tou (Ďuriš)

4. liga ml. žiaci – 4. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Lysá pod Makytou (o 14.00 – Ka-

pila), Praznov – Ilava (o 13.00 – Folučka), Tatran Ho-
rovce –Kolačín (Petrušek)

Prípravky – 4. a 9. kolo, 16. 9. o 10.00 a 11.00
Skupina A
Borčice – Dubnica B (v Bolešove – Petrušek), Ilava 

– Košeca (D. Komorník), Horná Poruba – Kolačín (O. 
Komorník)

Skupina B 
Mikušovce – Tatran Horovce (Kapila), Dulov – Kva-

šov (v Lednických Rovniach – Kováč), Streženice 
majú voľno

Skupina C
Fan Club Púchov – MŠK Púchov(v Lúkach – Ďuriš), 

Ladce – Beluša (Škrovánek), Visolaje majú voľno
Skupina D
Považská Bystrica B – Dolná Mariková (Horečný), 

Sverepec – Brvnište (Rojko), Šebešťanová má voľno
Skupina E
Plevník – Domaniža (Mihálik), Prečín – Podmanín 

(Brundza), Praznov má voľno

Tradične veľkolepým finále v Ďurďovom vyvrcholil
jubilejný 15.ročník nadnárodnej súťaže dobrovoľ-
ných hasičských zborov – Slovensko-moravská ha-

sičská liga. Kým 
u mužov bolo už 
pred Ďurďovským 
výstrekom jasné, 
že minuloročné 
prvenstvo obhá-

ja dobrovoľní hasiči z Podhoria, medzi ženami sa o 
prvenstvo bojovalo do samotného konca. V mužskej 
časti ligy tak bola zaujímavá iba jedna otázka – kto si 
odvezie striebro a kto bronz. Napokon sa zo striebra 
tešili hasiči z moravského Brumova, ktorí dokázali v 
Ďurďovom triumfovať a na druhú priečku odsunuli 
Stupné. Práve to rozhodlo o celkovo striebornom 
stupienku, Brumovčania predstihli Stupné o dva 
body. Najbližšie k prvenstvu v ženskej časti boli pred 
záverečným kolom dievčatá z Dežeríc na päty im 
stúpali Ihrišťanky a aj žabky z Nosíc. Napokon Deže-
ričanky zvládli tlak, v Ďurďovom zvíťazili a tešia sa z 
prekvapujúceho, no zaslúženého prvenstva.  Naopak, 
psychický tlak absolútne nezvládli Ihrišťanky, ktoré 
skončili posledné a prišli tak aj o striebornú priečku. 
Hoci žabky z Nosíc v Ďurďovom mnoho vody nena-
mútili, stačí im to na druhé miesto v seriáli. Ihrišťanky 
predbehli o dva body...  K záverečným pretekom v 
Ďurďovom, ako aj k celému ročníku Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy sa na stránkach Púchovských 
novín ešte vrátime.  

Výsledky:

14. kolo – Ďurďové
Muži: 1. Brumov B – 13,24 sekundy, 2. Stupné 

– 13,64 s, 3. Zbora – 13,72 s, 4. Podhorie – 13,75 s, 5. 
Nedašova Lhota – 14,24 s, 6. Visolaje – 14,42 s, 7. No-
sice – 14,50 s, 8. Lednické Rovne – 14,59 s, 9. Krásno 
– 14,61 s, 10. Svinná – 14,74 s, 11. Lehota pod Vtáč-
nikom – 14,84 s, 12, Ďurďové – 14,91 s, 13. Ihrište – 
15,46 s, 14. Podlužany – 15,79 s, 15. Dohňany – 15,91 
s, 16. Lidečko – 23,22 s, 17. Valašské Příkazy – 29,75 s, 
Beluša, Tŕstie a Ruskovce – nedokončili

Ženy: 1. Dežerice – 16,21 s, 2. Nedašova Lhota 
– 16,28 s, 3. Kvašov – 16,95 s, 4. Dohňany – 17,41 s, 
5. Horná Poruba – 17,41 s, 6. Nosice-žabky – 17,51 s, 
7. Dulov – 17,56 s, 8. Ladce – 17,57 s, 9. Lehota pod 
Vtáčnikom – 17,97 s, 10. Svinná – 18,03 s, 11. Kocura-
ny – 19,05 s, 12. Ihrište – 21,38 s

Celkové poradie Slovensko-moravskej hasičskej 
ligy 2017 

Muži: 1. Podhorie – 222 bodov, 2. Brumov B – 206 
bodov, 3. Stupné – 204 bodov, 4. Visolaje – 117 bo-
dov, 5. Zbora – 107 bodov, 6. Ďurďové – 104 bodov, 
7. Krásno – 92 bodov, 8. Nosice – 85 bodov, 9. Lideč-
ko – 77 bodov, 10. Ihrište – 74 bodov, 11. Nedašova 
Lhota – 71 bodov, 12. Lednické Rovne – 65 bodov, 
13. Podlužany – 64 bodov, 14. Lehota pod Vtáčnikom 
– 60 bodov, 15. Svinná – 59 bodov, 16. Tŕstie – 55 bo-
dov, 17. Beluša – 50 bodov, 18. Valašské Příkazy – 47 
bodov, 19. Ruskovce – 45 bodov, 20. Dohňany – 24 
bodov.

Ženy: 1. Dežerice - 163 bodov, 2. Nosice-žabky 
– 148 bodov, 3. Ihrište – 146 bodov, 4. Nedašova Lho-
ta . 106 bodov, 5. Kocurany – 89 bodov, 6. Ladce – 84 
bodov, 7. Svinná – 84 bodov, 8. Dulov – 77 bodov, 
9. Dohňany – 75 bodov, 10. Kvašov – 71 bodov, 11. 
Horná Poruba – 68 bodov, 12. Lehota pod Vtáčnikom 
– 57 bodov.                                                                    (pok)

V záverečnom podujatí SMHL v Ďurďovom triumfovali dobrovoľní hasiči z moravského Brumova. Na obhajcu z 
Podhoria to však už nestačilo.                      FOTO: Archív SMHL
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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 GARÁŽ. Tel. 0948 938 226.

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.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Ponúkame na prenájom menšie priestory mimo 
centra mesta vhodné na umeleckú a kreatívnu čin-
nosť. Tel. 0918 707 125.

SLUŽBY
• POZOR! Akcia -20 % do 30. 9. 2017. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. 
Tel. 0907 422 113.             
• Maľovanie interiérov domov, bytov, firiem. Upra-
tovanie. Tel. 0944 441 170.

RÔZNE
• Požičovňa prívesných vozíkov - Púchov a okolie. 
Kontakt 0908 792 955.
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254, rehak.veronika@gmail.com. 
• 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
• Hľadám opatrovateľku do slovenskej rodiny  
v Škótsku k dvojročnému dieťaťu. Tel. 0907 728 375.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko príjme do 
zamestnania účtovníčku s praxou. Kontakt: Ing. Štr-
báň 0905 745 450. 
• 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 informácie 
na t. č. 042/46 414 33.
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• 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 vodiča do TAXI služby na trvalý pracovný 
pomer. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.

OZNAMY 
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a pria-
teľom, že 21. 10. 2017 (so), poriada zájazd do Sloven-
ského Grobu na husacie hody. Poplatok na osobu je 
25 €. Odchod z parkoviska za starým DK o 10.00 hod. 
V cene je cestovné a ¼ husy s prílohou. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť do 10. 10. na adrese: Ján Petro, Obr. 
mieru 1152/5, Púchov. Info: 0949 103 709, 0948 093 
551.
• 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, čo našiel bezrámové 
dioptrické okuliare s modrými bočnicami zn. Tiger-
wear. Kontakt 0902 299 352. Odmena istá.
• Hľadám poctivého nálezcu zväzku kľúčov na trase 
Za cintorínom po Samoty. Telefón: 042/46 31 572, 
0907 702 691.

POHOTOVOSTNÉ  SLUŽBY 
NEMOCNICA ZDRAVIE, PÚCHOV 

RÝCHLA ZDRAV. POHOTOVOSŤ 155

PRE DOSPELÝCH 4605 319

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

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

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým, ktorí 
sa prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou 
Valériou MINIAROVOU. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvetinové dary, 
slová útechy v našom hlbokom zármutku. 
Ďakujeme pánovi farárovi, spevákom, pani Cho-
vančekovej a pohrebnej službe Advent za dôstoj-
nú rozlúčku. 

Smútiaca rodina

www.puchovskenoviny.sk

SPOMIENKA
Čas veľmi rýchlo plynie, 
no spomienka na Teba z 
našich sŕdc nevymizne. 
Dňa 14. 9. uplynie už 10 
rokov odvtedy, čo nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný otec a starý otec 
Ján NOVOSÁD. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme. 

S láskou spomína dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 9. 9. sme si pripo-
menuli smutné tretie 
výročie úmrtia našej 
drahej mamy a  babky 
Oľgy KOLLÁROVEJ 
z Púchova. 

S láskou spomínajú 
syn Milan a dcéry Oľga a Jarmila s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 15. 9. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, babka a prababka 
Emília PASTORKOVÁ
a 17. 8. 2017 uplynulo 13 rokov od úmrtia nášho 
drahého Andreja PASTORKA 
z Horných Kočkoviec. 

S láskou spomína celá smútiaca rodina.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rie-
ky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. 
Dňa 17. 9. 2017 uplynie 
15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko 
František HOLLÝ. 

S láskou a úctou spomínajú manželka,
 dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, čo 
vzal. Zostali len spo- 
mienky a žiaľ. 
Dňa 9. 9. 2017 uplynu-
lo 20 rokov od úmrtia 
našej milovanej mamy, 
babky a  prababky Evy 
KUŠOVEJ.

 S láskou spomínajú dcéra s rodinou, 
nevesta so synom a vnučka s rodinou.
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POĎAKOVANIE 
• Spoločenstvo Evanjelickej mládeže v Púchove  ďakuje všetkým, ktorí sa akou-
koľvek formou podieľali na realizácií projektu Leto 2017 so SEM-om: 
- Pánu Bohu, v ktorého veríme. Od ktorého máme možnosti a schopnosti praco-
vať s deťmi, dorastom a mladými ľuďmi v našom meste a okolí.
- Mestu Púchov za finančnú podporu.
- Spoločenstvu evanjelickej mládeže – centrála Košice za finančnú podporu.
- Evanjelickému zboru v Púchove za finančnú podporu pre denný anglický-bib-
lický tábor. 
- Všetkým vedúcim a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili, niesli zodpovednosť a 
pracovali s láskou bez nároku na mzdu alebo odmenu. 

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

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

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

- nástup dohodou 
- stravné lístky

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

PRIJME: MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV (2 zmeny)
MANIPULANTA STROJNÝCH ZARIADENÍ (2 – 3 zmeny)

NÁSTUP: DOHODOU

Na predaj slnečný stavebný pozemok v Lednických Rovniach, 
rozloha1700 m².

Susediace pozemky sú bez zástavby. Voda a elektrina v dosahu. 
V územnom pláne obce je pozemok určený na IBV. Vlastníctvo vysporiadané. 
Cena 30 €/m². Ponuka nie je určená pre RK.
Tel. 0944 482 956

Rozmery 21 x 81 m, čast 
rovinatý, časť svahovitý, orientácia 
na východ a juh. Pozemok sa 
nachádza v intraviláne obce 
v tichej časti s novou cestou, 
minimálnou premávkou a pekným 
výhladom na okolie a prírodu. 

Chceš  sa hýbať  len tak pre radosť?

Máš rada tanec?

Páčia sa ti latinsko-americké rytmy? 

3.10.2017 o 17.00 h, tanečná sála Divadlo Púchov

• pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov
• 1 hod./týždenne 
• kurzovné 20 €/10 lekcií

Prídi medzi nás! Tešíme sa na Teba! 

Prihlášky,info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, www.kino.puchov.sk, 
v sekci KURZY, č.t. 0908 718 662, 042-258 2401.

PÚCHOVSKÝ PSTRUH, 7. 10. 2017, VN Ihrište
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