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Na Nové Zámky boli futbalisti 
MŠK Púchov prikrátki
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Na Nové Zámky boli futbalisti MŠK Púchov prikrátki
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Dohrávka 5. kola:

MŠK Púchov – Bánovce 2:1 (0:0)
V dohrávke piateho kola privítali Púchovčania na 

svojom trávniku Bánovce nad Bebravou. Takmer štyri 
stovky divákov v prvom polčase gól nevideli. Už po 
šiestich minútach druhého polčasu šli do vedenia 
Púchovčania po góle Gajdošíka – 1:0. Domácim vy-
držalo vedenie iba tri minúty, v 54. minúte Bánovce 
vyrovnali gólom Oravca – 1:1. O ďalších desať minút 
však o výhre Púchovčanov rozhodol svojim druhým 
gólom opäť Marek Gajdošík – 2:1. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Gajdošík, Bu-
ček (Kvaššay), Kopiš (Gáborík), Sibanda, Pilát, Vanák, 
Hrnko (Mynář), Zavazdan, Brezničan 

6. kolo:

Púchov – N. Zámky 0:2 (0:2)
Jarmočná nálada sa pod Lachovcom nepreniesla 

ani na tribúny a, bohužiaľ, ani na trávnik. Púchovča-
nia síce začali aktívne, no ich snaha o krídelnú hru 
narážala na konsolidovanú obranu Nových Zámkov. 
V piatej minúte chýbal kúsok, aby sa dostal po ľavom 
krídle do sľubného úniku Buček, súperov obranca 
špičkou kopačky poslal loptu do bezpečia. A keďže 
úspech neslávila ani snaha Sibanda o prieniky do sú-
perovej šestnástky, prišla blesková odpoveď zo strany 
hostí. V deviatej minúte vyprodukovali fatálnu chybu 
Brezničan so Zavadzanom a Dikácz v samostatnom 
nájazde elegantným oblúčikom prehodil Letka v do-
mácej bránke – 0:1. V 15. minúte si domáci oddýchli 
po nebezpečnej strele Bodyho, ktorá len o niekoľko 
centimetrov minula púchovskú bránku. O tri minúty 
neskôr sa zaskvel po Matičovej strele domáci gól-

man. Brankár Letko si následne poradil aj s priamym 
kopom Dikácza a nebezpečnou strelou z kopačky 
Tawandu. A keďže ani na tieto hrozby domáci fut-
balisti nezareagovali, prišiel trest v podobe druhého 
gólu. Po polhodine hry ho strelil Dikácz, ktorý ušiel 
domácim zadákom, pohral sa s vybiehajúcim Letkom 
a do prázdnej bránky pohodlne skóroval. Domáci 
toho v prvom polčase mnoho neukázali, dve pro-

pagačné strely nemohli ohroziť hosťujúcu bránku. 
Po obrátke domáci predsa len trochu pridali a v 56. 
minúte mohol po úniku Gajdošík niečo vymyslieť, no 
v pokutovom území zbytočne vozil loptu, ktorú mu 
obranca Nových Zámkov odkopol z nohy.  Najväčšiu 
šancu na kontaktný gól mal pol hodinu pred koncom 
Brezničan, jeho strela z priameho kopu však skončila 
na spojnici. Nové Zámky mohli svoj náskok zveľadiť 
desať minút pred koncom, kedy Lovska mieril do 
brvna. Víťazstvo hostí je zaslúžené, Púchovčania si za 
bezkrvný výkon bod nezaslúžili. 

Góly: 9. a 30. Dikácz.
Rozhodoval Španka, ŽK: Vanák, Zavadzan - Obert, 

150 divákov.
Zostava Púchova: D. Letko – Riška, Vanák, Zavad-

zan, Brezničan, Sibanda, Hrnko (87. Gáborík), F. Buček 
(36. Kvaššay), Haviar, J. Pilát (35. Kopiš), Marek Gajdo-
šík. Tréner E. Pagáč. 

Zostava Nových Zámkov: Dovičovič – Petráš, Ešek, 
M. Letko, Bakksics, Korman, Obert, Matič, Tawanda 
(87. Piskla), Dikácz (56. Lovska), Body (75. Fiala). Tré-
ner P. Lérant. 
Ostatné výsledky 6. kola: Dunajská Streda B – Ga-

lanta 1:0, Prievidza – Topoľčany 3:0, Bánovce nad 
Bebravou – Nitra B 2:1, stretnutia Veľké Ludince – Tr-
nava B, Borčice – Šaľa, Nemšová – Lednické Rovne, 
Dubnica – Gabčíkovo a Beluša – Zlaté Moravce/Vrá-
ble B nehrali pre nespôsobilé terény
1. D. Streda B 8 5 2 1 18:6 17
2. Dubnica 7 5 2 0 12:2 17
3. Gabčíkovo 6 5 1 0 18:5 16
4. Borčice 7 5 1 1 16:7 16
5. N. Zámky 8 5 1 2 12:8 16
6. L. Rovne 7 4 1 2 10:9 13
7. Zl. Moravce B 7 4 0 3 12:12 12
8. Galanta 7 3 2 2 10:8 11
9. MŠK Púchov 8 3 2 3 10:10 11
10. V. Ludince 7 3 1 3 14:11 10
11. Nitra B 8 3 1 4 11:13 10
12. Bánovce 8 2 2 4 8:13 8
13. Beluša 7 2 2 3 6:11 8
14. Trnava B 7 2 0 5 6:9 6
15. Topoľčany 8 2 0 6 5:15 6
16. Šaľa 7 1 1 5 8:15 4
17. Prievidza 8 1 1 6 9:19 4
18. Nemšová 7 1 0 6 4:16 3

Spartak Myjava – MŠK Púchov 2:0 (1:0)
Púchovčania cestovali na trávnik účastníka štvrtej 

ligy v úlohe favorita. Trhať na franforce začali kopa-
ničiari papierové predpoklady už od začiatku stret-
nutia. Úvodné šance domácich zneškodnil brankár 
Pilný. Keď sa už zdalo, že mužstvá pôjdu na prestávku 
za bezgólového stavu, poslal domácich v záverečnej 
minúte do vedenia Vávra – 1:0. V druhom polčase 

mali domáci viac šancí, premeniť dokázali až tú v zá-
verečnej minúte, keď Jánoško profitoval z bojovnosti
svojho spoluhráča a definitívne „vylial“ favorita zo
Slovenského pohára – 2:0.      

Zostava Púchova:
Pilný - Haviar, Kopiš, Gáborík (Gajdošík), Mynář, 

Sibanda (Hrnko), Hrančík (Vanák), Kvaššay, Pilát, Za-
vadzan, Brezničan

Kopaničiari vyliali Púchovčanov z pohára
FUTBAL  - SLOVENSKÝ POHÁR

Nepriechodná bola pre futbalistov MŠK Púchov v sobotňajšom stretnutí tretej ligy cesta do pokutového územia 
Nových Zámkov. I preto Púchovčania vyšli po dvoch výhrach bodovo naprázdno.                 FOTO: Milan Podmaník 

Milimetre chýbali v úvode stretnutia Bučekovi, aby sa 
dostal do sľubného úniku. Napokon sa však nepresa-
dil a keďže ani jeho spoluhráči, Púchov prišiel o všetky 
body.  

                         >>  str. 9                      >>  str. 17                         >>  str. 3

Primátorov pozdrav 
odovzdala jeho manželka

Kvôli výstavbe mostu úplná 
uzávierka cesty do P. Bystrice

19. ročník Púchovského jarmoku 
upršané počasie nepokazilo  >>  str. 2 - 5
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19. ročník Púchovského jarmoku 
upršané počasie nepokazilo

Podobne ako minulý rok Púchov-
ský jarmok začal slávnostnou eku-
menickou bohoslužbou, tentokrát 
v evanjelickom kostole a. v. Za účasti 
vedenia mesta a  hostí požehnali 
mestu Púchov a  sobotňajšej akcii 
evanjelický farár Mgr. Ondrej Riši-
aň, PhD. a  rímsko-katolícky dekan 
Mons. Mgr. Michal Keblušek.
   O  10.  hodine otvorili jarmok 
s  pozdravmi manželka primátora 
Rastislava Heneka a  viceprimátor 
Roman Hvizdák, ktorý sa návštev-
níkom jarmoku prihovoril: „Aj keď 

nám počasie nevyšlo, verím, že 
dnešný 19. ročník Púchovského 
jarmoku oslávime a prežijeme 
krásne, spoločne. Verím, že všet-
ko, čo sa tu bude diať, bude takým 
veľkým zážitkom pre vás, že si to 
odnesiete a budete na to ešte dlho 
spomínať... Dovoľte mi pozdraviť 
všetkých zástupcov družobných 
miest z Hlinska, Bobrujska a Starej 
Pazovy... vítam aj starostov obcí 
púchovského okresu. Púchovský 
jarmok má jeden obrovský roz-
mer – benefičný a charitatívny. 

Sobotňajší 
jarmok ohrozo-
vala nepriaznivá 
predpoveď 
počasia. 
Našťastie, aj 
keď bolo pod 
mrakom a sem-
-tam mrholilo, 
najhoršie dažde 
prišli do Púcho-
va až v nedeľu.

Dnes túto charitu zastupujú aj po-
slanci mestského zastupiteľstva, 
ktorí spoločne s  našimi hosťami 
z družobných miest varia rôzne 
polievky. Vďaka týmto polievkam 
a  tomu, čo za  ich ochutnávku vy-
zbierajú, budeme môcť venovať 
finančné prostriedky malému 
Adamkovi Kurtinovi, aby sme mu 
trošku uľahčili jeho neľahký zdra-
votný stav.“
  Po domácich vystúpili so svojimi 
pozdravmi aj hostia. Spoločne po-
tom vypustili na mesto stovky pes-

trofarebných balónikov. Nasledoval 
kultúrny program folklórneho súbo-
ru Váh, ľudovej hudby Váh, Divadla 
na hojdačke, CVČ Včielka, Základnej 
umeleckej školy v Púchove, detských 
súborov Púchovček, Biela voda, La-
chovček, folklórneho súboru Holíšan 
a českej hudobnej skupiny Kumpáni. 
Večer kultúrny program vyvrcholil 
koncertmi skupiny Andrea Loužecká 
band a  najmä českej skupiny Buty. 
Poslucháčov neodradil ani dážď, 
pešia zóna bola zaplnená fanúšikmi 
dobrej hudby.                                         -sf-
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Pozdrav účastníkom jarmoku 
odovzdala od primátora 
R. Heneka jeho manželka
Návštevníkov jarmoku pozdravila aj manželka  
primátora Katarína Heneková, ktorá im sprostred-
kovala jeho pozdrav:
„Dobrý deň milí Púchovčania! Mal tu byť dnes pán primátor, ale Bohužiaľ sa dnes nepo-
darilo zabezpečiť jeho účasť, keďže zdravotný neduh, ktorý ho momentálne postihol, mu 
nedovolil prísť. Ale požiadal ma, aby som vám odovzdala od neho srdečný pozdrav. Po-
zdravuje našich priateľov z družobných miest, všetkých starostov, ktorí prišli a podporili 
túto akciu svojou účasťou. Prajem vám v jeho mene krásnu zábavu, aj keď počasie ešte 
nepraje, ale verím, že sa vyjasní. A vyjasní sa aj v našich srdiečkach. A ešte som vám chcela 
povedať, že veľmi pekne ďakujeme za podporu, za morálnu aj duševnú podporu, ktorú 
nám Púchovčania posielajú pri jeho ozdravovacom procese. Verte mi, že on sa čoskoro 
vráti a bude vám to môcť povedať osobne. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem aj všetkým 
organizátorom za usporiadanie tejto krásnej slávnosti, prajem všetkým krásny deň.“
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Milá novodobá tradícia, ktorou je oceňovanie úspešných reprezentantov mesta v rôznych disci-
plínach, predmetoch a odvetviach nechýbala na Púchovskom jarmoku ani tento rok. Z rúk vice-
primátora si postupne v rámci jarmočného programu prevzali verejné ocenenia talentovaní hu-
dobníci, športovci, nadaní recitátori, divadelníci, hasiči a dobrovoľníci.                 -r-, Foto: S. Taraba

Úspešní reprezentanti mesta si na jarmoku 
prevzali verejné ocenenie svojich úspechov

OPRAVA: Vo vydaní Púchovských novín č. 29 z 29. 8. 2017 sme 
v článku „Blížia sa voľby do regionálnych samospráv“ uviedli ne-
pravdivú informáciu: „Navyše súčasná vládna koalícia SMER-SD, 
SNS a MOST spolu s ĽS NS zmenila zákon a druhé kolo voľby žu-
pana zrušili... Ústavná väčšina poslancov Národnej rady SR tiež 
schválila, aby sa regionálne voľby konali v rovnakom termíne ako 
komunálne. Predĺžila volebné obdobie orgánov vyšších územ-
ných celkov pre voľby roku 2017 na päť rokov.“
Správne znenie: „Navyše súčasná vládna koalícia SMER-SD, SNS a 
MOST zmenila zákon a druhé kolo voľby župana zrušila... Ústavná 
väčšina poslancov Národnej rady SR (SMER-SD, SNS, MOST spo-
lu s ĽS NS a SME RODINA) tiež schválila, aby sa regionálne voľby 
konali v rovnakom termíne ako komunálne. Predĺžila volebné 
obdobie orgánov vyšších územných celkov pre voľby roku 2017 
na päť rokov.“
Všetkým čitateľom sa za chybu ospravedlňujeme.          

Redakcia PN

2017
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V  úvode stretnutia bývalý tréner, 
rozhodca a  funkcionár Stanislav 
Gabčo zaspomínal na časy, keď 
v roku 1964 spolu so Štefanom Ga-
šparom a ďalšími nadšencami zakla-
dali Kulturistický oddiel TJ Gumární 
1.  mája. Tréner a  bývalý rozhodca 
Vladimír Taraba prispel do debaty 
tiež niekoľkými spomienkami a  vy-
jadril uspokojenie, že sa v  Púchove 
oživí organizovaná činnosť kultu-
ristov. Sľúbil tiež, že sa bude snažiť 
sprostredkovať pomoc sponzorov 
zo Združenia podnikateľov regiónu 
Púchov.
  Jeden z  najúspešnejších púchov-
ských športovcov Marián Prekop 
(2. miesto na Majstrovstvách Euró-
py v roku 1989) upozornil na to, že 
v posledných rokoch púchovské 
športovkyne musia súťažiť za Dub-

nicu, pretože v Púchove nemajú na 
to vytvorené podmienky. Prezradil, 
že chystá v  spolupráci s  Petrom 
Marcinom a  Martinom Matuškom 
založiť občianske združenie, ktoré 
by umožňovalo púchovským kul-
turistom a fitnessšportovcom všet-
kých kategórií zúčastňovať sa slo-
venských a medzinárodných súťaží.
   Viceprimátor Roman Hvizdák 
a  poslanec Viliam Bršiak vyjadrili 
ochotu pomôcť finančne púchov-
skej kulturistike prostredníctvom 
dotácie na činnosť alebo na kon-
krétne súťažné podujatie. Vladimír 
Taraba poradil Mariánovi Preko-
povi, aby do svojich aktivít zapojil 
aj majiteľov a  prevádzkovateľov 
všetkých púchovských posilňovní a 
fitness zariadení.

-sf-

V  stredu 13.  septembra popoludní sa na radnici stretli kulturisti s  viceprimá-
torom Romanom Hvizdákom, aby sa s pomocou mesta podarilo nadviazať na 
peknú históriu púchovskej kulturistiky.

Púchovskí kulturisti chcú nadviazať na tradíciu

Hudobné bodky za jarmočnou sobotou dali Andy 
Loužecká s kapelou a  ostravská skupina Buty so 
spevákom Radkom Pastrňákom (vpravo hore).
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

Kaderníctvo 
Nikol

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

komplexnú starostlivosť 
o vaše vlasy:

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

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

Objednať sa môžete na tel. 
0911 577 168

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
Hľadáme nových spolupracovníkov 

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

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

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

PRENÁJOM 
OBCHODNÝCH 
PRIESTOROV
Prenajmem priestor vhodný 

pre prevádzkovanie masáží 

alebo cvičení.

Rozloha 65 m ².

Cena: DOHODOU.

Tel. 0911 825 725
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Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

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

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

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

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

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

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

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

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

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

2,95 

1,99 €

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

DROG�RIADROG�RIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRA�KYHRA�KY

DROG�RIADROG�RIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRA�KYHRA�KY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Akcia platí od 19. 9. do. 3. 10. alebo do vypredania zásob

3,39

1,99 €

 

3,35 

2,39 €

 

 

8,99 

5,99 €
2,79 

1,19 €  

5,19 3,39 €

 

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

3,49 

2,29 €
3,19

2,39 €

0,39

0,29 €

3,89

2,79 €

COCCOLINONIVEA 
MICELÁRNA
pleťová voda 200ml
SUPER CENA 

FA
sprchovací 
gel 250ml 

KAHANEC
náhradná náplň 
OLEJOVÁ

2,29

1,25 €

DOMESTOS
čistiaci 
prostriedok 
na WC 750ml

3,19

2,25 €

SAVO

3,99

2,19 €

REX
prací prostriedok 
20 praní 

WOOLITE
4,5l tekutý prací 
gel 75 praní

TAFT

NIVEA
telový dezodorant (rôzne druhy) farba na vlasy 

rôzne odtiene

lak na vlasy 
250ml

SIFO
500g čistiaci 
prostriedok do sifónov 

WELLATON
avivážny prostriedok 
1,5l 
42praní 

bez chlóru 700ml 
univerzálny čistiaci 
prostriedok 

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

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

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

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

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

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

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

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

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

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

2,95 

1,99 €

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Fotoreportáž: Občianske aktivity pre skrášlenie mesta

Ul. Mojmírova

Hurbanova ulica v Horných Kočkovciach
Ul. Rastislavova

Ul. Pribinova

Ul. Obrancov mieru

Staré Nosice

Ul. Mládežnícka
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Fotoreportáž: Občianske aktivity pre skrášlenie mesta Mestská polícia

spravodajstvo    9

Polícia informuje

Cesty Trenčianskeho kraja si tento rok 
vyžiadali už 20 obetí dopravných nehôd

Incident bez následkov 
Dve hliadky mestskej polície požiadali z Obvod-

ného oddelenia Policajného zboru v Púchove o 
pomoc a preverenie telefonického oznámenia, že 
v pohostinstve v púchovskej mestskej časti Hor-
né Kočkovce došlo k incidentu medzi zákazníkmi. 
Hliadky mestskej polície na mieste zistili, že ešte 
pred ich príchodom došlo k roztržke a „strkanici“ 
medzi tromi návštevníkmi pohostinstva. Nikto pri 
incidente neutrpel zranenie, ani nikto nespôsobil 
materiálne škody. Hliadky mužov upozornili na 
možnosť podať oznámenie na Obvodnom od-
delení Policajného zboru v Púchove, prípadne na 
oddelení mestskej polície. Všetci to odmietli.  

Psík do školy nemôže...
Hliadka mestskej polície zasahovala na Vodár-

skej ulici v Púchove, kde sa podľa telefonického 
oznámenia mal pohybovať muž so psom bez 
vôdzky. Hliadka po príchode na miesto zistila 
hneď niekoľko priestupkov. Majiteľ psa porušil zá-
kaz vodenia psov do areálu škôl, podmienky pre 
držanie psov a nevedel sa preukázať evidenčnou 
známkou psa. Pes podľa majiteľa vbehol sám cez 
dieru v plote do areálu Základnej školy Komen-
ského. Majiteľ zatiaľ nemal psa prihláseného na 
mestskom úrade v Púchove. Hliadka priestupky 
vyriešila napomenutím. 

Agresívny pes skončil v koterci
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého sa vo vchode by-
tového domu na Ulici obrancov mieru pohybuje 
neznámy túlavý pes. Hliadka na mieste našla bie-
leho psa stredného vzrastu nezistenej rasy, ktorý 
javil známky agresivity. Hliadka následne psa po-
mocou odchytových rukavíc chytila a umiestnila 
ho do záchytného koterca v Podniku technických 
služieb mesta Púchov. Mestskí policajti prípad 
evidujú ako priestupok proti všeobecne záväzné-
mu nariadeniu mesta.  

Pod obraz...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Štefánikovej ulici, 
kde sa mal opitý muž váľať po zemi mimo chodní-
ka. Hliadka na mieste našla muža z Púchova, ktorý 
nebol schopný samostatnej chôdze a vzbudzoval 
verejné pohoršenie. Hliadka ho odviezla do mies-
ta trvalého bydliska, kde si ho prevzala manželka. 
Za priestupok proti všeobecne záväznému naria-
deniu mesta Púchov uložili mestskí policajti blo-
kovú pokutu vo výške 20 eur.   

Ratovali jarmočné stánky
Na základe telefonického oznámenia, ale aj v 

dôsledku silného vetra zamestnala mestských 
policajtov netradičná úloha – v pešej zóne a na 
Námestí slobody zabezpečovali spolu s pracovní-
kom Podniku technických služieb mesta Púchov 
predajné stánky na Púchovský jarmok pred sil-
ným vetrom a následným poškodením. Napriek 
ich snahe došlo k poškodeniu dvoch predajných 
stánkov.  

Z epilepsie opitosť...
Krátko pred polnocou privolali príslušníci mes-

tskej polície zdravotných záchranárov k mužovi, 
pri ktorom bolo podozrenie na epileptický zá-
chvat. Muža z Púchova si o desať minút po zavola-
ní prevzala posádka lekárskej záchrannej služby. 
Ošetrujúca lekárka vzápätí skonštatovala, že to 
nie je epileptický záchvat, ale obyčajná opitosť. 
Znečistenie verejného priestranstva zvratkami  
vyhodnotili mestskí policajti ako priestupok a po-
trestali ho tentokrát napomenutím. 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
v 36.kalendárnom týždni stalo 20 dopravných nehôd. 
Zomrel pri nich jeden človek, nikto neutrpel ťažké 
zranenie. Bilancia dopravnej nehodovosti v Trenčian-
skom kraji je v tomto roku mimoriadne nepriaznivá. 
Trenčiansky kraj si niekoľko rokov udržiaval povesť 
kraja s najmenším počtom usmrtených, tento rok 
tomu však tak nie je. 

Od začiatku roka sa na krajských cestách stalo 844 
dopravných nehôd, čo je síce o 41 menej ako v rov-
nakom období minulého roku, bilancia obetí je však 
tragická. Na cestách Trenčianskeho kraja zomrelo 
tento rok pri dopravných nehodách už 20 ľudí, čo 
je o osem viac ako v rovnakom období roku 2016. 
Počet obetí dopravných nehôd tak v Trenčianskom 
kraji stúpol medziročne o 67 percent. Ťažké zranenia 
v rovnakom období utrpelo 46 osôb, čo je o sedem 

menej, ako v rovnakom období minulého roku. 
Rovnako nepriaznivá je bilancia dopravnej neho-

dovosti aj v celoslovenskom meradle. Na Slovensku 
sa od začiatku roka stalo 9337 dopravných nehôd 
(medziročný nárast o 191). Zomrelo pri nich už 164 
ľudí, čo je o 17 viac ako v rovnakom období roku 
2016. Počet obetí dopravných nehôd stúpol na Slo-
vensku medziročne o 12 percent. Pri dopravných 
nehodách sa ťažko zranilo 713 osôb (medziročný 
pokles o 18).

Najviac obetí si tento rok vyžiadali cesty Bansko-
bystrického samosprávneho kraja, kde pri doprav-
ných nehodách zomrelo už 28 ľudí. Najmenej obetí 
– 12, si vyžiadali cesty Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Informoval odbor dopravnej polície Prezí-
dia Policajného zboru. 

(r)   

Pohľad na horiacu dodávku bol hrôzostrašný. Našťastie sa nikto nezranil.        FOTO: KR HaZZ Trenčín

Hasičský a záchranný zbor

Dodávka na diaľnici zhorela do tla
Dňa 11. septembra, krátko po deviatej hodine ráno 

bol ohlásený požiar dodávkového motorového vozid- 
la, ku ktorému došlo na 154 kilometri 
diaľnice D1 v smere na Bratislavu, v 
katastri obce Beluša. Na zásah boli 
vyslaní štyria príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Považskej Byst-
rice s technikou AHZS MB Vario a CAS 
30 Iveco Trakker.  Po príchode hasičov 
na miesto udalosti bolo prieskumom 
zistené, že postihnutá dodávka sa na-
chádza v odstavnom pruhu diaľnice, 
pričom požiar vozidla bol v pokroči-
lom štádiu horenia. Hasiči zasahujúci 
v dýchacích prístrojoch zabezpečili 
miesto udalosti a na likvidáciu po-
žiaru nasadili jeden hasebný prúd. 
Následne postihnuté vozidlo skon- 
trolovali a miesto udalosti odovzdali 
príslušníkom polície. Pri udalosti sa 

nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vy-
šetrovania.           KR HaZZ Trenčín 
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Cez víkend bude opäť úplná uzávierka cesty 
do Považskej Bystrice, ďalšia bude v novembri

Oblasť Miesto pristavenia Termín od - do Počet 
Nábrežie slobody stred 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 7 m³
J.Kráľa pri starých pumpách 02. 10. - 08. 10. 2 ks - 7 m³
J.Kráľa Pri nemocnici Zdravie 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 7 m³
Zábreh na konci ulice 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 7 m³
Pod Zábrehom na konci ulice 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 7 m³
Nové Nosice pri obchode 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 14  m³
Nové Nosice pri autobus.zástavke 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 14  m³
Záskalie stred 02. 10. - 08. 10. 1 ks - 7 m³
Staré Nosice na pôvodnom mieste - odbočka na ostrov 02. 10. - 08. 10. 1 ks - 14  m³
Staré Nosice na pôvodnom mieste - pod elektrárňou 02. 10. - 08. 10. 1 ks - 14  m³
Horné Kočkovce na pôvod. mieste ulica - Hurbanova 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 7 m³
Horné Kočkovce na pôvod. mieste ulica - Kukučínova 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 7 m³
Horné Kočkovce na pôvod. mieste ulica - Hečkova 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 14  m³
Horné Kočkovce Vŕšok (pod býv. zbernými surovinami) 16. 10. - 22. 10. 1 ks - 7 m³
Horné Kočkovce ul. Železničná - parkovisko 16. 10. - 20. 10. 1 ks - 14  m³
Horné Kočkovce pri cintoríne 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 7 m³
Kolonka Kpt. Jaroša (oproti obchodu cez cestu) 25. 09. - 01. 10. 1 ks - 7 m³
Hrabovka dolný koniec 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 7 m³
Hrabovka pri Rivane 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 7 m³
Vieska pri nádobách na sep. odpad 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 14  m³
Vieska na pôvodnom mieste - pri pálenici 09. 10. - 15. 10. 1 ks - 14  m³
Ihrište pod autobusovou zástavkou 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 14  m³
Hoštiná pri požiarnej zbrojnici 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 14  m³
Hoštiná pri zastávke pri DK 23. 10. - 29. 10. 1 ks - 7 m³

HARMONOGRAM poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad, jeseň 2017  

Počas úplnej uzávierky bude umož-
nený prejazd iba autobusom SAD 
Trenčín.
Ďalšia úplná uzávierka cesty z Pú-
chova do Považskej Bystrice bude  
v mesiaci november (od 17. 11. od 
8.00 do 19. 11. do 18.00). 
Po skončení jednotlivých úplných 
uzávierok bude na ceste II/507 
prebiehať čiastočná uzávierka s 
prejazdným jedným jazdným pru-
hom riadená semaformi tak, ako 
doteraz. 

-r-, Zdroj: Združenie Nimnica

Kontajnery budú vyvážané priebežne, 
aby nedochádzalo k preplňovaniu, 
avšak v prípade nárazového zaplnenie 
je potrebné túto skutočnosť nahlásiť 
na PTSM. 
Individuálny zber nebezpečného a 
elektronického odpadu bude usku-
točnený na základe požiadavky for-
mou objednávky cez zástupcov jed-
notlivých mestských častí. Následný 
zber nebezpečného a elektronického 
odpadu bude vykonaný individuálne 
u nahlásených občanov. Nebezpečný 
odpad bude realizovaný tak ako na jar 
2017 - podľa požiadaviek od občanov 
prostredníctvom poslancov za jednot-
livé mestské časti.
Kontakt: Ing. Ladislav Halas 
Tel.: 0905 770 140 
Mail: halas@ptsmpu.sk

Úplná uzávierka cesty je potrebná 
z dôvodu výstavby železničného 
mosta ponad štátnu cestu a No-
sickú priehradu. Preto nebude 
možný prejazd po cesta II/507 z 
Púchova do Považskej Bystrice a 
opačne. Spomínanú komunikáciu 
bude možné využívať len do obce 
Nimnica - po nimnické kúpele. A z 
opačnej strany smerom od Považ-
skej Bystrice do obcí Udiča, Hatné, 
Klieština, Dolná a Horná Mariková.
Obchádzková trasa bude vedená 
po ceste I/61cez obce Sverepec a 
Beluša.

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

V sobotu 23. septembra od 8.00 do nedele 24. septembra do 18.00 bude úplne uzavretá 
cesta II/507 z Púchova smerom do Považskej Bystrice v úseku za obcou Nimnica v 180 až 
181 kilometri. Informovalo o tom Združenie Nimnica (Doprastav, TSS Grade, SUBTERRA,  
EŽ Praha), ktoré realizuje modernizáciu železničnej trate medzi Púchovom a Žilinou. 

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických služieb mesta oznamuje občanom, že v rámci akcie 
„Jesenné upratovanie mesta“ budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre jednotlivé mestské časti. 
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Púchovské evanjelické kostoly
V  roku 1643 si evanjelici postavili 
kostol, ktorý im bol odobratý, a  po-
čas rekatolizácie zbor zanikol. Zbor 
obnovili až po vydaní Tolerančného 
patentu v roku 1781 a kostol posta-
vili v  roku 1784 až  1786. Základný 
kameň nového kostola bol položený 
23. júna 1864. Dnešný (už tretí) kostol 
postavili okolo pôvodného chrámu 
v  neogotickom slohu, posviacka 
ktorého bola 26. septembra v  roku 
1880. Trojloďový kostol s  oblúčko-
vým vlysom, príporami i formovaním 
okien a  portálu v  slohu novogotiky, 
zaklenutý hviezdicovitými klenba-
mi so štukovými rebrami, zvláštnym 
spôsobom, ktorý použili v roku 1380 
pri stavbe košického dómu. 
   Nový kostol postavili podľa projek-
tov pána Urbánka z  Dohňan, otca 
Ferka Urbánka. Kostol stavali okolo 
pôvodného tolerančného, men-
šieho z  roku 1786, ktorý bol z  ne-

pálenej tehly, mal drevený strop 
a  šindľovú strechu a  po dokončení 
novostavby ho rozobrali. Klen-
by dosahujú na zväzkovité piliere 
s hlavicami, ktoré nesú aj trojstran-
né chóry. Rozmery kostola sú 36 x 
12 m, klenby sú vysoké 14 metrov. 
Podlaha zvonovej stolice je vo výš-
ke 17,71 m od zeme, výška zvono-
vej stolice je 6,43 m, podlaha, kde 
sú umiestnené hodiny je vo výške 
25,94 m, celá veža je vysoká 38,6 m 
(bez bleskozvodovej tyče).

Oltár 
V  kostole bol po dlhých prosbách 
a veľkom úsilí umiestnený renesanč-
ný, majstrovsky vyrezávaný oltár. Po-
chádza z roku 1643, z čias, kedy bol 
celý Púchov evanjelický a  postavili 
ho pre pôvodný renesančný (dneš-
ný rímskokatolícky) kostol, odobratý 
evanjelikom v roku 1709. Po Rákoc-
ziho povstaní pri Hámroch bol oltár 

schovaný v rímskokatolíckom kosto-
le až do roku 1785. Vtedy si ho eva-
njelici vyprosili od grófa Aspermonta 
do svojho kostola.

Organ
Starý púchovský organ je z  roku 
1879. V  roku 1953 si tento organ 
kúpil cirkevný zbor v Liptovskom 
Ondreji a po oprave je stále funkč-
ný. Bol nahradený novým organom. 
Tento organ vyrobila dielňa v Kutnej 
Hore. V roku 1985 bol pôvodný hrací 
stôl nahradený novým. V roku 2007 
bol organ obohatený o hobojový re-
gister. Digitálne číselníky piesní ako 
aj ozvučenie kostola je z roku 1982. 

Zvony
15. júla 1904 o  polnoci vypukol v 
blízkosti kostola požiar, ktorý za-
chvátil kostol aj  faru. Zhorela stre-
cha kostola aj s vežou, zvony spadli 
a boli poškodené. Ešte v tom istom 
roku bola strecha aj veža oprave-
ná,  boli nadobudnuté dva zvony 
a  v  roku 1908 bol nadobudnutý 
tretí zvon (uliaty v  Šoproni). Po vy-
puknutí prvej svetovej vojny (1914 
až 1918) veľký aj malý zvon boli 
odobraté pre potreby vojenského 

priemyslu. Veľký zvon vážil 475 kg, 
malý 121 kg. Zostal stredný zvon 
z  roku 1904 (priemer venca 750 
mm, hmotnosť cca 280 kg). 
   Nový veľký zvon bol nadobudnu-
tý v  roku 1923, priemer venca 985 
mm, hmotnosť cca 613 kg. Nový 
malý zvon bol nadobudnutý v  r. 
1923, spodný priemer 660 mm, 
hmotnosť cca 172 kg. V  roku 2005 
bola vykonaná rekonštrukcia zvo-
nov a  vežových hodín. Kostol bol 
čiastočne rekonštruovaný (oprava 
omietok a  elektroinštalácie) a  vy-
maľovaný v roku 2010.

Hodiny 
V  roku 2005 boli namontované 
elektronické hodiny, ktoré sa au-
tomaticky kontrolujú každé tri 
minúty. Združujú pohon vežových 
hodín, cimbalové elektromagnetic-
ké odbíjanie a ovládanie troch zvo-
nov. Sú programovateľné až na je-
den rok dopredu na každý deň. Tiež 
bol namontovaný elektrický pohon 
zvonov lineárnymi elektromotormi. 
Vežové hodiny majú nové ciferníky, 
ktoré  v  noci svietia. Kostol je elek-
tronicky strážený.

Zdroj: ECAV Púchov

Evanjelický zbor vznikol v  Púchove v  roku 
1580, dokonca už v  roku 1562 sa spomína 
evanjelická škola. Mnohí exulanti česko- 
bratskej cirkvi po bitke na Bielej hore našli 
útočisko práve v  Púchove. Prvým farárom 
zboru bol Paulus Miticenus (1596 - 1601). 
Počas silnej protireformácie v  roku 1706 
zbor dočasne zanikol. 

Z histórie 
evanjelického 
kostola v Púchove
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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 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
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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:
•  Nová voľba hlavného kontrolóra
•  Nové prístroje, okná a opravená cesta 
•  Maľujeme spolu
•  Tradičné stretnutie pri guláši
•  Deň otvorených dverí v CVČ Včielka
•  Deň rodiny
•  Partizánsky guláš
Šport magazín:  • Kadeti Púchova s vysokou prehrou
  • Derby vyhrali dorastenci z Púchova
  • Derby vyhrali dorastenci z Púchova
Spektrum:  • František z Assisi

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 €.
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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 19. 9.
Zelerový krém s jablkami a mandľový-
mi hoblinkami
1. Kuracie prsia na zelenej fazuľke, ½ 
ryža, ½ hranolky
2. Špenátové halušky, syrová omáčka
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda 20. 9.
Valašská kyselica, chlieb
1. Marinovaná bravčová krkovička, 
pečené zemiaky v šupke, zeleninový 
šalát
2. Bryndzové pirohy s kyslou smota-
nou a slaninkou 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok 21. 9.
Minestrone
1. Kuracia roláda, zemiaková kaša, 
červená repa 
2. Cestoviny s brokolicou a smotanovo 
nivovou omáčkou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok 22. 9.
Bryndzová s bylinkovými krutónikmi
1. Grilované kuracie prsia, zemiakovo-
-hráškové pyré
2. Francúzke zemiaky, kyslá uhorka 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є 
Utorok 19. 9.
Gulášová polievka, chlieb  
Hovädzí vývar so zeleninou, cestovina  
1. Kurací steak zapekaný s brokolicou 
a syrom, dusená ryža, zeleninové 
obloženie  
2. Drevorubačský bravčový steak, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
3.  Čučoriedkové parené buchty

Streda 20. 9.
Pórová polievka so šunkou, chlebové 
krutóny 
Slepačia polievka s krupicovými 
haluškami  
1. Vyprážaný kurací „Cordon bleu“, 
zemiakové pyré, zeleninové obloženie  

2.  Viedenská roštenka, hrášková ryža, 
zeleninové obloženie  
3. Svieži šalát s tuniakom a mozzare-
lou, pečivo  

Štvrtok 21. 9.
Minestrone, chlieb   
Zverinový vývar s pečeňovými 
haluškami  
1.  Vykostené kuracie stehno na grile, 
dusená ryža, čalamáda  
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb 
3. Šošovicový prívarok, volské oko, 
chlieb                  

Piatok 22. 9.
Zeleninová krémová polievka   
Hovädzí vývar s Julienne zeleninkou  
1. Kurací perkelt, varená cestovina   
2. Bravčové rebierko „Partizán“, stra-
pačky s kyslou kapustou  
3. Zemiaková baba, kyslé mlieko

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok 19. 9. 
Frankfurtská s párkom
Pórová s tofu a kukuricou
1. Dunajské kuracie prsia (pretlak, 
šunka, hyd. pečeň), ½ dus. ryža, ½ 
hranolky 
2. Pečené brav. plece na čiernom pive 
so zemiakovou kašou, šalát z červ.
kapusty 
3. Čokoládové palacinky s tvarohovým 
krémom a malinami 
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s červ. cibuľkou, hruškou a brusnico-
vým dipom 
   
Streda 20. 9.
Oravská kapustnica 
Zelerová s mandľovými lupienkami
1. Pikantná nosická zmes (cibuľa, 
or.slanina, syr), ½ dus.ryža, ½ zem.
doláriky 
2. Vypráž. chrumkavé kur. stehno  
(vykos., oriešky, sezam), zem. kaša, 
kys. uhorka 
3. Zapekané cestoviny s brokolicou a 
syrom, šalát z čín. kapusty 
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s červ. cibuľkou, hruškou a brusnico-
vým dipom
     
Štvrtok 21. 9.
Gulášová 
Cviklová s kyslou smotanou
1. Gazdovský brav. rezeň, ½ zemiako-
vé placky, ½ opekané zemiaky 
2. Údená brav. krkovička s hrachovou 

kašou a chlebom 
3. Ľahké zeleninové rizoto so syrom a 
gréckym šalátom 
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s červ. cibuľkou, hruškou a brusnico-
vým dipom
     
Piatok 22. 9.
Kuracia krémová so špargľou a 
krutónkami 
Zdravá fazuľová vývarová so zele-
ninou
1. Kuracia ihla so slivkami v slanine, 
½ dus. ryža, ½ americké zemiaky 
2. Diabolská pochúťka, 3 ks chlieb vo 
vajíčku 
3. Vyprážané rybie filé, francúzsky 
zemiakový šalát 
4. Grilovaný encián na listovom šaláte 
s červ. cibuľkou, hruškou a brusnico-
vým dipom

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok 19. 9.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Morčacie prsia na šampiňónoch,
dusená ryža, zeleninové obloženie
2. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka  
3. Pappardelle Carbonara
Dezert: Limetové rezy

Streda 20. 9.
Paradajková so syrom
1. Kuracie medailóniky na bylinkách,
gratinované zemiaky, zeleninové 
obloženie 
2. Držkový perkelt, maslové halušky 
3. Bavorské šišky
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Štvrtok 21. 9.
Hovädzí vývar RISI-BISI 
1. Morčacie soté v kari omáčke, jazmí-
nová ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový rezeň obrátený, varené 
zemiaky, uhorkový šalát 
3. Grilovaný hermelín na anglickej 
zelenine, brusnicový dresing 
Dezert: Kokosové rezy

Piatok 22. 9.
Hrachová s párkom
1. Kuracie prsia na omáčke z Dijon-
skej horčice, tarhoňa, zeleninové 
obloženie 
2. Hovädzie varené mäso, varená 
knedľa
3. Rybacie karbonátky, zemiakové 
pyré, červená repa

Dezert: Banánové rezy pod snehom 

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok 19. 9.
Sedliacka
1. Maďarský guláš, knedľa  
2. Lahôdkové ramienko, hrachová 
kaša, chlieb
3. Rizolety, anglická zelenina, varené 
zemiaky 
 
Streda 20. 9.
Pestrá zeleninová polievka s cesto-
vinou
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou 
2. Zemiakové placky s pikantnou 
kuracou pečeňou
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom 
 
Štvrtok 21. 9.
Hrachová s údeným mäsom 
1. Morčacia pražská rolka, šampiňóno-
vá omáčka, ryža, uhorka 
2. Pečená mäsová roláda, červená 
kapusta, lokše 
3. Šalát ,,Cézar“ so slaninkou, americký 
dresing 
 
Piatok 22. 9.
Zeleninový boršč
1. Belehradský bravčový rezeň, varené 
zemiaky 
2. Sviečková stroganov, tarhoňa  
3. Parížsky šalát, pečivo

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Fazuľová biela so slivkami   
2. Slepačí vývar s mäsom, rezance
3. Paradajková s cestovinovou ryžou  
 
Hlavné jedlá:  
1. Zapekané cestovinové fliačky so 
šunkou a syrom, paradajkový šalát  
2. Zemiaková krúpna baba s údeným 
mäsom, ľadový šalát so smotanovým 
dresingom
3. Pečená krkovička, kalerábová 
kapusta, varená knedľa
4. Morčacia pečienka v trojobale, 
zemiakový šalát
5. Kuracie prsia na grile, cestovinové 
mini kolienka, omáčka z modrého syra
6.  Držkový perkelt, zemiakové halušky  
7.  Pečené kačacie stehno, červená 

kapusta s  pomarančom, lokše 

Pizza Pub Nosice
Cena menu od 3,50 Є
Utorok 19. 9.
Hubová na kyslo
1. Mäsovo-syrový rezeň, zemiaková 
kaša, šalát
2. Palacinky s tvarohom

Streda 20. 9.
Cesnačka
Zabíjačkový tanier, kapusta, zemiaky
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tat.
omáčka

Štvrtok 21. 9.
Fazuľová so zeleninou
1. Námornícke mäso, ryža
2. Granadír, cvikla

Piatok 22. 9.
Slepačí vývar
1. Zapekaný rezeň so smotanou a 
syrom, zemiaky
2. Špagety Carbonara

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 19. 9.
Čínska s rezancami
1. Cigánsky kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša
2. Hovädzie varené, sviečková omáč-
ka, knedľa

Streda: 20. 9.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Šarišský bravčový závitok, štuchané 
zemiaky s cibuľkou
2. Kuracia diabolská pochúťka, opeka-
ný chlieb vo vajci

Štvrtok: 21. 9.
Fazuľová na kyslo s údeným mäsom
1. Hovädzie mäso na šampiónoch, 
tarhoňa
2. Roľnícke zemiaky s mletým mäsom, 
zeleninový šalát

Piatok: 22. 9.
Zemiaková - kulajda
1. Kuracie prsia so sušenou paradaj-
kou a mozzarelou, zeleninová ryža
2. Vyprážaný bravčový karbonátok, 
zemiaky na kyslo, chlieb

KOZMETICKÝ SALÓN IVANA
Dom služieb pri Makyte, 1. mája 1456

0903 511 799

microblading 
tetovanie obočia najnovšou čiarkovanou metódou

         pôvodne  140 € 
  teraz 120 €

DIVADLO PÚCHOV PONÚKA PRIESTORY NA PRENÁJOM
- vhodné na schôdze, prednášky, kurzy, semináre, 

besedy, svadby, stužkové, kongresy a firemné večierky
INFORMÁCIE: Eva Masláková, 0905 807 292 
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Predvoj veľkého jarmoku bol Detský jarmok ľudových remesiel

jedinečná pre javiskové spracovanie. 
    Prínosom projektu je fakt, že cho-
reografie z Omšenia, ktoré boli do 
súčasnosti uvedené na javiskách 
vychádzali z výskumov z 50.rokov 
20. storočia. Naším ďalším terénnym 
výskumom sme sa dopátrali ku pí-
somným záznamom z 30.rokov, kde 
súčasťou samotného tanca Staro-
svecká z Omšenia, boli a odzemko-
vé motívy a výskoky mládencov pri 
párnici, pri čardáši údery po nohách 
a neoddeliteľnou rekvizitou omšen-
ského mládenca bol kožúšok a kap-
sa. Tieto motívy v predchádzajúcich 
choreografiách iných súborov neboli 
zapracované. 
   V  súčasnosti sa skúšajú tanečné 
motívy, ich variácie a pripravuje sa vý-
roba krojov podľa pôvodného ľudo-
vého omšenského odevu (viď kresba 
– zdroj ÚĽUV).
   Tento projekt bol finančne podporil 
Fond na podporu umenia ako hlavný 
partner, a to sumou 2 000 eur.

Martin Rosina, FS Váh

Dva dni pred 19. ročníkom Púchov-
ského jarmoku sa stánky na pešej 
zóne zaplnili deťmi z materských, 
základných a stredných škôl, ktoré sa 
prezentovali  vlastnými remeselnými 
výrobkami a tvorivými dielňami.
   Jednotlivé školy využili k prezentácii 
pomoc remeselníkov - rodičov alebo 
starých rodičov, ktorí ovládajú niek-
toré z tradičných remesiel. Za účasť 
na jarmoku boli jednotlivé školy a jej 
šikovní remeselníci odmenení účast-
níckym listom a malou pozornosťou. 
   V minulých ročníkoch sa deti pre-
zentovali tradičnými remeslami a 
produktmi hrnčiarskej výroby či vče-
lárstva, k videniu však boli aj rôzne 
náramky alebo výrobky z papiera a 
vlny. Súčasťou akcie bol sprievodný 
program, ktorým bola improvizácia 
ľudových piesní a tancov. 

-red-

Jednou z  nich bude choreografia 
z obce Omšenie, ku ktorej sme spra-
covali projekt s  názvom „Poklady 
z  Omšenia“.  Cieľom projektu je vý-
stavba choreografie inšpirovanej ľu-
dovou kultúrou obce Omšenie.    
  Myšlienkou projektu je rozšírenie 
repertoáru súboru o choreografiu z 
regiónu a zároveň prezentácia Tren-
čianska ako oblasti s bohatou a rôz-
norodou pôvodnou kultúrou, ktorá 
je svojou svojráznosťou zaujímavá a 

 DO
 K NÁM

V stredu 20. 9. // 27. 9. 
a piatok 22. 09. // 29. 9. vždy o 18-tej hod.

V skušobni na Nám. slobody, vchod vedľa Country Salónu.

VáhuSKOČ

NÁBOR DIEVČAT 
A CHLAPCOV 
DO TANEČNEJ 
ZLOŽKY FS VÁH 
- PÚCHOV 

FS vah nabor 2017 vyskovy.indd   1 11.9.17   15:45

Folklórny súbor Váh pripravuje 
nové choreografie z Trenčianska
A ak si myslíš, že to s nami zvládneš, tak príď na 
nábory v dňoch 20., 22., 27. a 29. septembra (stre-
dy a piatky) o 18.00 hod. do skúšobne na Námestí 
slobody (vchod vedľa Country saloonu).
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Nový školský rok 2017/2018 otvorili na školách v 
Myjave, v Trenčíne a Považskej Bystrici investíciami 
za viac ako 1,5 milióna eur. Väčšina z nich sa týkala 
rekonštrukcie budov škôl alebo telocviční.
Žiaci myjavského gymnázia prišli v  po letných 
prázdninách do kompletne zrekonštruovanej 
budovy. Stará budova sa dočkala výmeny okien, 
vchodových dverí a komplexného zateplenia. 
Len o pár metrov ďalej, na susednej Strednej 
priemyselnej škole (SPŠ) v Myjave, prestrihol 
trenčiansky župan spoločne s riaditeľom školy 
pásku vo vynovenej telocvični. Investícia za viac 
ako 160 tis. eur zahŕňala výmenu palubovky, vy-
maľovanie priestorov telocvične, nové sedačky 
i sociálne zariadenia.
SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne v lete omladili 
za trištvrte milióna eur. Škola počas 5 mesiacov 
prešla kompletným zateplením, výmenou oki-
en i vstupov do budovy školy, pribudlo nové 
ústredné kúrenie, plynová kotolňa a zmoderni-
zované boli aj sociálne zariadenia.
V rozpočte TSK na rok 2017 sa počítalo aj s 
projektom zníženia energetickej náročnosti na 
SOŠ v Považskej Bystrici. Celkové náklady na 
rekonštrukciu presiahli sumu 250 tis. eur.
Takmer 600 študentov SOŠ strojníckej v Po-
važskej Bystrici  môže v aktuálnom školskom 
roku športovať v zrekonštruovanej telocvični 
za viac ako 190 tisíc eur. Táto škola je priekopní-
kom v systéme duálneho vzdelávania, do ktoré-
ho má zapojených spolu už 137 žiakov. 

Pravidelná letná turistická prevádz-
ka električky, ktorá premáva na trase 
Trenčianska Teplá - Trenčianske Tep-
lice opäť zaznamenala nárast cestu- 
júcich. Rastúcej návštevnosti sa teší 
aj dopravná expozícia v depe elektri-
čiek. Trenčianska elektrická železnica 
(TREŽ) v roku 2017 predĺžila letnú tu-
ristickú prevádzku  a sezónu spustila 
už 17. júna 2017. Počet vypravených 
vlakov sa tak oproti minuloročnej se-
zóne zvýšil o tridsiatku, zo 160 na 192.

Počas letnej sezóny sa na koľajniciach 
TREŽ previezlo viac ako 7 tisíc ľudí

Vynovené školy 
za viac ako 1,5 mil. eur 
sa zaplnili žiakmi

V aktuálnom školskom roku 2017/2018 sa do 
projektu duálneho vzdelávania zapojilo všetkých 
20 stredných odborných škôl, ktorých zriaďova-
teľom je TSK a 68 firiem. Očakáva sa približne 300 
nových učebných zmlúv, v rámci ktorých si štu-
denti premiérovo vyskúšajú systém duálneho vz-
delávania. Zapojiť sa do duálneho systému vzde-
lávania sa totiž tento školský rok rozhodli aj ďalšie 
školy, a to SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto 
nad Váhom, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebra-
vou, SPŠ Myjava, SOŠ sklárska Lednické Rovne, 
Spojená škola Nováky, SOŠ obchodu a služieb 
Púchov, SOŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará Turá.

V systéme duálneho vzdelávania je zapojených 
všetkých 20 župných stredných odborných škôl

Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre vstup do systému 
duálneho vzdelávania, majú po skončení štúdia 
výrazne vyššie šance profesijne sa uplatniť pria- 
mo vo firme, kde počas štúdia pracovali, alebo 
v inej firme podobného zamerania vo svojom 
regióne. Už popri štúdiu majú vďaka nastave-
nému systému duálneho vzdelávania možnosť 
absolvovať prax v renomovaných firmách, akými 
sú napríklad Matador, Continental, Askoll alebo 
Emerson. Žiaci odborov obchodný pracovník, 
či pracovník marketingu môžu získať prax v ob-
chodných reťazcoch celoeurópskeho charakteru, 
ako napríklad Kaufland alebo Lidl.

   Kým v minulom roku v tom istom ob-
dobí železnica prepravila 6202 osôb, 
v aktuálnej sezóne tento počet na-
rástol na 7096 osôb. Na turistov uro-
bila TREŽ dojem aj svojou spoľahlivo-
sťou. „Počas celej letnej prevádzky 
nedošlo ani k jednému meškaniu 
vláčiku a ani jedinej neschopnos-
ti 67-ročných vozidiel,“ informoval  
riaditeľ  TREŽ Dušan Nosál. 
Na chod TREŽ prispieva Trenčianska 
župa ročne sumou 25 tisíc eur.  

„Rozhodnutie otvárať dvere na 
budove krajského úradu dokorán 
vzišlo zo zámeru spraviť kraj trans-
parentnejším a bližším k verejnos-
ti, ku každému jeho obyvateľovi 
bez ohľadu na vek. Už štvrtým 
rokom sa tak pod strechou úradu 
stretávajú škôlkari, žiaci základ-
ných škôl, stredoškoláci, pracujúca 
verejnosť i dôchodcovia, aby na 
základe osobnej skúsenosti spo-
znali kompetencie župy a zistili, v 
čom im vieme byť nápomocní v ich 
každodennom živote,“ odôvodnil 
myšlienky DOD TSK jej pôvodca žu-
pan Jaroslav Baška.
    Aj štvrtý ročník DOD TSK bude v zna-
mení ekoprojektu Zelená župa. Hoci 
oficiálne otvorenie opäť pripadne na 

Prvý októbrový pondelok sa bude 
raňajkovať so županom, pokrstia aj 
pexeso venované J. M. Hurbanovi

9. hodinu dopoludnia, kto bude mať 
záujem zaplniť prázdny ranný žalú- 
dok raňajkami so županom, môže 
prísť už o 8.00 h. Jedným z hlavných 
bodov programu bude 2. októbra 
2017 krst pexesa, venovaného bec-
kovskému rodákovi J. M. Hurbano-
vi pri príležitosti 200. výročia jeho 
narodenia. Výnimočnosť pexesa, 
ktoré vydáva TSK, spočíva v auten-
ticite párových obrázkov. Tie vy-
tvorili žiaci, študenti i celé kolektívy 
stredných a základných škôl, ktoré 
sa prihlásili do súťaže vyhlásenej 
Trenčianskou župou s názvom „Tak-
to poznám Jozefa Miloslava Hur- 
bana ja“. Významným hosťom DOD 
TSK bude nestor slovenského ovoci-
nárstva profesor Ivan Hričovský.

Prezrieť si priestory krajského úradu a spoznať náplň 
práce jeho zamestnancov, ako aj zriadených organizá-
cií, môže každoročne v októbri verejnosť na DOD TSK  
(Dni otvorených dverí TSK) od roku 2014.

Systém duálneho vzdelávania bol na území Slovenskej republiky 
uvedený do života v septembri 2015. Už vtedy bol Trenčiansky sa-
mosprávny kraj (TSK) priekopníkom v duálnom systéme vzdelávania 
spomedzi ostatných krajských samospráv. 
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Na Nové Zámky boli futbalisti MŠK Púchov prikrátki
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Dohrávka 5. kola:

MŠK Púchov – Bánovce 2:1 (0:0)
V dohrávke piateho kola privítali Púchovčania na 

svojom trávniku Bánovce nad Bebravou. Takmer štyri 
stovky divákov v prvom polčase gól nevideli. Už po 
šiestich minútach druhého polčasu šli do vedenia 
Púchovčania po góle Gajdošíka – 1:0. Domácim vy-
držalo vedenie iba tri minúty, v 54. minúte Bánovce 
vyrovnali gólom Oravca – 1:1. O ďalších desať minút 
však o výhre Púchovčanov rozhodol svojim druhým 
gólom opäť Marek Gajdošík – 2:1. 

Zostava MŠK Púchov: Letko – Riška, Gajdošík, Bu-
ček (Kvaššay), Kopiš (Gáborík), Sibanda, Pilát, Vanák, 
Hrnko (Mynář), Zavazdan, Brezničan 

6. kolo:

Púchov – N. Zámky 0:2 (0:2)
Jarmočná nálada sa pod Lachovcom nepreniesla 

ani na tribúny a, bohužiaľ, ani na trávnik. Púchovča-
nia síce začali aktívne, no ich snaha o krídelnú hru 
narážala na konsolidovanú obranu Nových Zámkov. 
V piatej minúte chýbal kúsok, aby sa dostal po ľavom 
krídle do sľubného úniku Buček, súperov obranca 
špičkou kopačky poslal loptu do bezpečia. A keďže 
úspech neslávila ani snaha Sibanda o prieniky do sú-
perovej šestnástky, prišla blesková odpoveď zo strany 
hostí. V deviatej minúte vyprodukovali fatálnu chybu 
Brezničan so Zavadzanom a Dikácz v samostatnom 
nájazde elegantným oblúčikom prehodil Letka v do-
mácej bránke – 0:1. V 15. minúte si domáci oddýchli 
po nebezpečnej strele Bodyho, ktorá len o niekoľko 
centimetrov minula púchovskú bránku. O tri minúty 
neskôr sa zaskvel po Matičovej strele domáci gól-

man. Brankár Letko si následne poradil aj s priamym 
kopom Dikácza a nebezpečnou strelou z kopačky 
Tawandu. A keďže ani na tieto hrozby domáci fut-
balisti nezareagovali, prišiel trest v podobe druhého 
gólu. Po polhodine hry ho strelil Dikácz, ktorý ušiel 
domácim zadákom, pohral sa s vybiehajúcim Letkom 
a do prázdnej bránky pohodlne skóroval. Domáci 
toho v prvom polčase mnoho neukázali, dve pro-

pagačné strely nemohli ohroziť hosťujúcu bránku. 
Po obrátke domáci predsa len trochu pridali a v 56. 
minúte mohol po úniku Gajdošík niečo vymyslieť, no 
v pokutovom území zbytočne vozil loptu, ktorú mu 
obranca Nových Zámkov odkopol z nohy.  Najväčšiu 
šancu na kontaktný gól mal pol hodinu pred koncom 
Brezničan, jeho strela z priameho kopu však skončila 
na spojnici. Nové Zámky mohli svoj náskok zveľadiť 
desať minút pred koncom, kedy Lovska mieril do 
brvna. Víťazstvo hostí je zaslúžené, Púchovčania si za 
bezkrvný výkon bod nezaslúžili. 

Góly: 9. a 30. Dikácz.
Rozhodoval Španka, ŽK: Vanák, Zavadzan - Obert, 

150 divákov.
Zostava Púchova: D. Letko – Riška, Vanák, Zavad-

zan, Brezničan, Sibanda, Hrnko (87. Gáborík), F. Buček 
(36. Kvaššay), Haviar, J. Pilát (35. Kopiš), Marek Gajdo-
šík. Tréner E. Pagáč. 

Zostava Nových Zámkov: Dovičovič – Petráš, Ešek, 
M. Letko, Bakksics, Korman, Obert, Matič, Tawanda 
(87. Piskla), Dikácz (56. Lovska), Body (75. Fiala). Tré-
ner P. Lérant. 
Ostatné výsledky 6. kola: Dunajská Streda B – Ga-

lanta 1:0, Prievidza – Topoľčany 3:0, Bánovce nad 
Bebravou – Nitra B 2:1, stretnutia Veľké Ludince – Tr-
nava B, Borčice – Šaľa, Nemšová – Lednické Rovne, 
Dubnica – Gabčíkovo a Beluša – Zlaté Moravce/Vrá-
ble B nehrali pre nespôsobilé terény
1. D. Streda B 8 5 2 1 18:6 17
2. Dubnica 7 5 2 0 12:2 17
3. Gabčíkovo 6 5 1 0 18:5 16
4. Borčice 7 5 1 1 16:7 16
5. N. Zámky 8 5 1 2 12:8 16
6. L. Rovne 7 4 1 2 10:9 13
7. Zl. Moravce B 7 4 0 3 12:12 12
8. Galanta 7 3 2 2 10:8 11
9. MŠK Púchov 8 3 2 3 10:10 11
10. V. Ludince 7 3 1 3 14:11 10
11. Nitra B 8 3 1 4 11:13 10
12. Bánovce 8 2 2 4 8:13 8
13. Beluša 7 2 2 3 6:11 8
14. Trnava B 7 2 0 5 6:9 6
15. Topoľčany 8 2 0 6 5:15 6
16. Šaľa 7 1 1 5 8:15 4
17. Prievidza 8 1 1 6 9:19 4
18. Nemšová 7 1 0 6 4:16 3

Spartak Myjava – MŠK Púchov 2:0 (1:0)
Púchovčania cestovali na trávnik účastníka štvrtej 

ligy v úlohe favorita. Trhať na franforce začali kopa-
ničiari papierové predpoklady už od začiatku stret-
nutia. Úvodné šance domácich zneškodnil brankár 
Pilný. Keď sa už zdalo, že mužstvá pôjdu na prestávku 
za bezgólového stavu, poslal domácich v záverečnej 
minúte do vedenia Vávra – 1:0. V druhom polčase 

mali domáci viac šancí, premeniť dokázali až tú v zá-
verečnej minúte, keď Jánoško profitoval z bojovnosti
svojho spoluhráča a definitívne „vylial“ favorita zo
Slovenského pohára – 2:0.      

Zostava Púchova:
Pilný - Haviar, Kopiš, Gáborík (Gajdošík), Mynář, 

Sibanda (Hrnko), Hrančík (Vanák), Kvaššay, Pilát, Za-
vadzan, Brezničan

Kopaničiari vyliali Púchovčanov z pohára
FUTBAL  - SLOVENSKÝ POHÁR

Nepriechodná bola pre futbalistov MŠK Púchov v sobotňajšom stretnutí tretej ligy cesta do pokutového územia 
Nových Zámkov. I preto Púchovčania vyšli po dvoch výhrach bodovo naprázdno.                 FOTO: Milan Podmaník 

Milimetre chýbali v úvode stretnutia Bučekovi, aby sa 
dostal do sľubného úniku. Napokon sa však nepresa-
dil a keďže ani jeho spoluhráči, Púchov prišiel o všetky 
body.  
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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

1.VK PÚCHOV hľadá DIEVČATÁ
so záujmom o šport vo veku 3. až 9. ročníka 

základnej školy do družstiev:
•  mladších žiačok / MINI-VOLEJBAL (3. -  5. ročník)
•  mladších žiačok / MIDI-VOLEJBAL (6. - 7. ročník)
•  starších žiačok / 6-tkový volejbal (8. - 9. ročník)

info: 0905 262 613 
www.volleypuchov.sk

Volejbalový turnaj žien (20. ročník)
o pohár primátora mesta Púchov
23. 9. 2017, STC Aréna Púchov
08:30    Púchov - Pov. Bystrica, Dinamo BA - Žiar n./H.
09:40    N.M.n./V. - Ostrava, Senica - Brusno
10:30    N.M.n./V.  - Púchov, Senica - Dinamo BA
11:20    Pov. Bystrica - Ostrava, Brusno - Žiar n./H.
12:10    Ostrava - Púchov, Brusno - Dinamo BA 
13:00    Pov. Bystrica - N.M.n./V., Žiar n./H. - Senica

13:50    semifinále B: 3. B - 4. A , 4. B - 3. A
14:50    semifinále A: 1. A - 2. B , 2. A - 1. B
15:50    zápas o 7. miesto, zápas o 5. miesto
16:50    finále, zápas o 3. miesto
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Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

4. liga mladší žiaci

4. liga st. žiaci - SEVER

4. liga st. žiaci - JUH

Prípravky

6. liga dorast

6. kolo: ŠK Žolík Malacky – MŠK Púchov 2:0 (1:0), 
Dubnica – Prievidza 5:0, Gabčíkovo – Zlaté Moravce/
Vráble 0:2, Skalica – Myjava 2:0, Devínska Nová Ves 
– Považská Bystrica 2:1, Karlova Ves – Petržalka 2:1, 
Nové Zámky – Bánovce 4:0, Topoľčany – Lokomotíva 
Trnava 0:2, Komárno – Inter Bratislava 1:2
1. Zl. Moravce 8 7 0 1 30:10 21
2. Skalica 7 7 0 0 21:5 21
3. Dubnica 7 6 1 0 32:5 19
4. Karlova Ves 8 4 3 1 18:10 15
5. Myjava 8 4 2 2 15:6 14
6. Petržalka 8 4 1 3 28:15 13
7. Inter 8 4 1 3 19:17 13
8. Loko. Trnava 8 4 1 3 15:15 13
9. Prievidza 8 4 1 3 15:19 13
10. Malacky 8 4 0 4 13:13 12
11. MŠK Púchov 8 3 1 4 16:22 10
12. Gabčíkovo 8 3 0 5 11:9 9
13. N. Zámky 8 3 0 5 11:20 9
14. Komárno 8 2 1 5 8:20 7
15. Topoľčany 8 2 1 5 13:26 7
16. Devínska N. Ves 8 2 0 6 9:25 6
17. P. Bystrica 8 1 1 6 9:19 4
18. Bánovce 8 0 0 8 4:31 0

7. liga muži

8. liga muži

2. kolo: Dolné Kočkovce – Pružina odložené, Dohňa-
ny – Bolešov 4:1 (2:0), Gabko 2, Černoško, Bodzík, 
Streženice - Lumax Horovce 3:4 (2:2), Pojezdal, Šlesár, 
Benko – Gorelka, Chovanec, Pecháček, Cíbik, Plevník 
– Tuchyňa 11:0 (5:0), Jasenica mala voľno.
1. Plevník 2 2 0 0 15:2 6
2. Dohňany 2 2 0 0 5:1 6
3. Lumax Horovce 2 1 0 1 4:4 3
4. Tuchyňa 2 1 0 1 3:13 3
5. Jasenica 1 0 1 0 2:2 1
6. Pružina 1 0 1 0 2:2 1
7. Streženice 2 0 0 2 5:7 0
8. D. Kočkovce 1 0 0 1 2:4 0
9. Bolešov 1 0 0 1 1:4 0

4. kolo: Papradno – Sverepec 3:8 (2:4), Dolná Mariko-
vá – Pružina 4:0 (2:0), Prečín – Udiča odložené, Dolné 
Kočkovce – Jasenica 2:2 (2:1), Ižvolt, Vráblik, Domani-
ža – Plevník 10:0 (5:0).
1. Domaniža 4 4 0 0 47:1 12
2. Udiča 3 3 0 0 18:1 9
3. Sverepec 4 3 0 1 15:9 9
4. Plevník 4 3 0 1 17:14 9
5. Papradno 4 2 0 2 14:14 6
6. D. Mariková 4 2 0 2 9:13 6
7. Jasenica 4 1 1 2 13:10 4
8. D. Kočkovce 4 0 1 3 3:30 1
9. Pružina 4 0 0 4 1:14 0
10. Prečín 3 0 0 3 3:34 0

3. kolo: Horná Poruba – Košeca 0:2 (0:1).
4. kolo: Ilava - Nová Dubnica 5:2 (3:1),  Košeca – Bor-
čice odložené, Dohňany - Horná Poruba odložené, 
Beluša – Ladce odložené, Hradčan Lednica – Lazy 
odložené.
1. Košeca 3 3 0 0 23:2 9
2. N. Dubnica 4 3 0 1 19:9 9
3. Hr. Lednica 3 2 1 0 22:3 7
4. Ilava 4 2 0 2 19:19 6
5. Beluša 3 1 2 0 11:4 5
6. Lazy 3 1 1 1 12:7 4
7. H. Poruba 3 1 0 2 5:9 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

4. kolo: FC Púchov /Lúky – Lysá odložené, Praznov 
– Ilava odložené, Horovce – Kolačín 1:1 (1:0), Šatka.  
1. Kolačín 4 3 1 0 19:1 10
2. Tatran Horovce 4 3 1 0 16:1 10
3. Ilava 3 1 1 1 13:6 4
4. FC Púchov 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
4. a 9. kolo: 
Borčice – Dubnica B odložené, Ilava – Košeca 3:0 (3:0) 
a 3:0 (0:0), H. Poruba – Kolačín 3:3 (1:1) a  1:4 (0:2).  
1. Ilava 8 5 1 2 22:13 16
2. Kolačín 8 4 1 3 22:16 13
3. Dubnica B 6 4 0 2 28:11 12
4. Borčice 6 2 2 2 6:8 8
5. H. Poruba 8 2 1 5 13:22 7
6. Košeca 8 2 1 5 5:26 7
Skupina B 
4. a 9. kolo: 
Mikušovce – Tatran Horovce 1:3 (0:2),  Machara, F. Ve-
liký, T. Cíbik a 1:0 (0:0), Dulov – Kvašov 2:4 (1:2), Pilný, 
Geregová, Ježo, Taraba a 3:1 (2:1), 3. Duchoň, Streže-
nice mali voľno.
1. Streženice 6 5 0 1 15:4 15
2. Horovce 6 4 0 2 15:5 12
3. Mikušovce 4 2 1 1 8:4 7
4. Kvašov 8 1 1 6 7:24 4
5. Dulov 4 1 0 3 5:13 3
Skupina C 
4. a 9. kolo: 
FC Púchov /Lúky – MŠK Púchov odložené, Beluša 
- Ladce 2:3 (1:2), Filo, Bielik a 2:1 (0:0),  Filo, Zaťko, Vi-
solaje mali voľno.
1. Beluša 6 3 2 1 13:9 11
2. MŠK Púchov 4 3 1 0 18:3 10
3. Ladce 8 2 2 4 15:25 8
4. Visolaje 6 2 0 4 15:22 6
5. FC Púchov 4 0 3 1 5:7 3
Skupina D 
4. a 9. kolo: 
Pov. Bystrica B – D. Mariková 4:0 (2:0) a 5:1 (3:1), Sve-
repec – Brvnište odložené, Šebešťanová mala voľno.
1. Šebešťanová 6 5 1 0 28:5 16
2. Pov. Bystrica B 6 4 0 2 27:23 12
3. D. Mariková 6 2 1 3 10:18 7
4. Brvnište 6 2 0 4 26:20 6
5. Sverepec 4 0 0 4 4:29 0
Skupina E 
4. kolo: Plevník – Domaniža 1:8 (0:3) a 0:5 (0:1), Pre-
čín – Podmanín odložené, Praznov mal voľno. 
1. Domaniža 6 6 0 0 39:2 18
2. Praznov 6 3 0 3 25:20 9
3. Plevník 6 3 0 3 15:17 9
4. Prečín 4 2 0 2 11:13 6
5. Podmanín 6 0 0 6 1:39 0

6. kolo: ŠK Žolík Malacky – MŠK Púchov – nehralo sa 
pre nespôsobilý terén, Dubnica – Prievidza 2:0, Gab-
číkovo – Zlaté Moravce/Vráble 2:2, Skalica – Myjava 
0:4, Topoľčany – Lok. Trnava 0:5, Komárno – Inter Bra-
tislava 1:1, stretnutia Devínska Nová Ves – Považská 
Bystrica, Karlova Ves – Petržalka a N. Zámky – Bánov-
ce nad Bebravou sa nehrali pre nespôsobilé terény
1. Loko. Trnava 8 6 1 1 25:5 19
2. Inter 8 5 3 0 25:8 18
3. Petržalka 7 6 0 1 19:6 18
4. Zl. Moravce 8 5 2 1 39:9 17
5. Dubnica 7 5 2 0 25:7 17
6. Gabrčíkovo 8 5 1 2 22:13 16
7. Komárno 8 5 1 2 18:20 16
8. Myjava 8 4 2 2 18:5 14
9. P. Bystrica 7 4 0 3 11:20 12
10. Prievidza 8 3 0 5 7:11 9
11. Karlova Ves 7 2 2 3 10:12 8
12. N. Zámky 7 2 1 4 8:15 7
13. Malacky 7 2 0 5 14:22 6
14. Skalica 7 2 0 5 6:20 6
15. MŠK Púchov 7 1 2 4 6:18 5
16. Bánovce 7 0 2 5 8:24 2
17. Dev. Nová Ves 7 0 1 6 6:29 1
18. Topoľčany 8 0 0 8 8:31 0

Futbalisti Visolají si z Praznova priviezli všetky 
body a držia kontakt s vedúcou Dolnou Mariko-
vou. Dohňany a Fan Club Púchov svoje stretnutia 
nehrali pre nespôsobilé terény.  
6. kolo: Podvažie – Sverepec 0:2 (0:1), Dolná Ma-
riková – Pružina 6:2 (3:0), Dohňany – Šebešťanová 
odložené, Dolná Breznica – Kolačín 2:2 (0:1), Gabriš, 
P. Ilavský, Praznov – Visolaje 2:5 (2:4), Kršík 2, Krško, 
vlastný, Kujaník, FC Púchov – Mikušovce odložené, 
Pruské – Lazy odložené.
1. D. Mariková 6 5 0 1 18:8 15
2. Visolaje 6 4 1 1 21:10 13
3. Mikušovce 5 4 0 1 15:5 12
4. Pruské 5 4 0 1 15:6 12
5. Lazy 5 4 0 1 13:9 12
6. Sverepec 6 3 1 2 11:9 10
7. Podvažie 6 3 0 3 13:10 9
8. Kolačín 6 2 3 1 9:13 9
9. Šebešťanová 5 2 1 2 9:9 7
10. FC Púchov 5 2 1 2 12:14 7
11. Praznov 6 1 0 5 12:19 3
12. D. Breznica 6 0 2 4 8:17 2
13. Dohňany 5 0 1 4 6:15 1
14. Pružina 6 0 0 6 2:20 0

4. kolo: Lumax Horovce – Kameničany 2:3 (1:0), Vo-
zár, Štefanec, Trstie – Vrchteplá odložené pre nespô-
sobilý terén, Hradčan Lednica – Bodiná odložené pre 
nespôsobilý terén , Dynamo Orlové – Prejta odložené 
pre nespôsobilý terén, Červený Kameň mal voľno.
1. Kameničany 4 3 1 0 10:5 10
2. Prejta 2 2 0 0 5:3 6
3. Lumax Horovce 4 2 0 2 7:6 6
4. Vrchteplá 3 1 1 1 7:4 4
5. Bodiná 2 1 0 1 4:2 3
6. Hr. Lednica 3 1 0 2 2:3 3
7. D. 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
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Muži rozbili Senicu, plný zásah dorastencov MŠK
HOKEJ

II. liga muži
1. kolo: MŠK Púchov – HK 91 Senica 12:3 (4:0, 

3:0, 5:3), 3. Pšurný (Mikuš, Crkoň), 13. Zúbek (Kvo-
cera, Pšurný), 17. Hrušík, 20. Pšurný (Hrušík, Mikuš), 
24. Zúbek (Hrušík, Pšurný), 35. Flašík (Bajtala, Furo), 
43. Zemko (Luhový, Hulák), 43. Bajtala (Haluška, Koš-
út), 53. Zúbek (Hrušík, Lukáč), 56. Mikuš (Hrušík), 59. 
Lukáč (Zemko, Panáček)

Zostava MŠK Púchov: M. Crkoň – Kvocera, Mikuš, 
Flašík, Mihula, Schvandtner, Kollárik, Hulák, Lukáč – 
Hrušík, Pšurný, Zúbek, Brandis, Peliesek, Furo, Zemko, 
Košút, Bajtala, Panáček, Luhový, Haluška

Ostatné výsledky 1. kola: Dynamax Nitra – Prie-
vidza 6:2, Partizánske – Budapešť 4:3, Levice – Dolný 
Kubín 6:0, OSMOS Bratislava B – Ružomberok 5:2
1. MŠK Púchov  1 1 0 0 0 12:3 3
2. Levice 1 1 0 0 0 6:0 3
3. Dynamax NR 1 1 0 0 0 6:2 3
4. OSMOS BA B  1 1 0 0 0 5:2 3
5. Partizánske  1 1 0 0 0 4:3 3
6. Budapešť  1 0 0 0 1 3:4 0
7. Ružomberok  1 0 0 0 1 2:5 0
8. Prievidza  1 0 0 0 1 2:6 0
9. D. Kubín  1 0 0 0 1 0:6 0
10. Senica  1 0 0 0 1 3:12 0

Extraliga dorast
   5. kolo: MŠK Púchov – HC Košice 2:1 (1:0, 0:1, 
1:0), 19. Korčák, 49. Smolka (Deneš)
   Ostatné výsledky 5. kola: Trnava – Prešov 4:0, Ži-
lina – Slovan 1:3, Martin – Skalica 3:2, L. Mikuláš – B. 
Bystrica 2:1, Trenčín – Michalovce 5:1, Poprad – Zvo-
len 1:2 sn, Nitra – Spišská Nová Ves 2:3
   6. kolo: MŠK Púchov – HKM Michalovce 5:1 (1:0, 
0:1, 4:0), 5. Jablonka (Hudík, Urbánek), 49. Deneš), 
53. Kubala (Jablonka, Urbánek), 57. Smolka (Urbánek, 
Deneš), 60. Urbánek
   Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Urban, Hudík, Rus-
nák, Plavecký, Krajčovič, Omelka, Zlocha – Jablonka, 
Urbánek, Kubala, Korčák, Ladecký, Smolka, Petras, 
Deneš, Putala
   Ostatné výsledky 6. kola: Žilina – Skalica 3:1, Mar-
tin – Slovan 1:6, L. Mikuláš – Zvolen 2:3 sn, Trnava 
– Spišská Nová Ves 3:8, Trenčín – Košice 3:2, Nitra 
– Prešov 7:1, Poprad – Banská Bystrica 6:5
1. Trenčín  6 5 0 0 1 24:10 15
2. Poprad  6 4 0 1 1 18:12 13
3. Zvolen  6 3 2 0 1 16:15 13
4. L.Mikuláš  6 4 0 1 1 15:14 13
5. Slovan  6 4 0 0 2 25:9 12
6. Košice  6 3 1 0 2 26:14 11
7. Skalica  6 3 0 1 2 22:14 10
8. MŠK Púchov  6 3 0 1 2 15:13 10
9. Sp. N. Ves  6 2 1 0 2 21:17 8
10. B. Bystrica  6 2 1 0 3 18:17 8
11. Michalovce  6 2 1 0 3 15:21 8
12. Nitra  6 2 0 1 3 22:22 7
13. Trnava  6 2 0 0 4 17:21 6
14. Žilina  6 1 0 1 4 11:21 4
15. Martin  6 1 0 0 5 8:22 3
16. Prešov  6 0 0 0 6 4:32 0

KADETI
TOP12:
   4. kolo: Slovan Bratislava – MŠK Púchov 4:4 (0:1, 
2:2, 2:1), 9. Hajas (Putala, Rusnák), 26. Petras (Puta-
la), 36. Petras (Halušková, Rusnák), 59. Mišák (Petras, 
Kuriš)
   Ostatné výsledky 4. kola: Spišská Nová Ves – Žilina 
2:5, Poprad – Banská Bystrica 8:1, Košice – Martin 9:3, 
Michalovce – Zvolen 6:3, Trenčín – Trnava 5:0

   5. kolo: MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves 3:3 
(0:0, 0:0, 3:3), 42. Halušková (Dudáš, Pobežal), 46. 
Kuriš (Halušková, Pobežal), 60. Pobežal (Veteška, 
Šmigura)
   Ostatné výsledky 5. kola: Slovan – Trnava 7:2, 
Trenčín – Zvolen 4:2, Martin – Michalovce 5:0, Banská 
Bystrica – Košice 2:10, Žilina – Poprad 3:6
1. Poprad  5 5 0 0 36:11 10
2. Slovan  5 4 1 0 24:8 9
3. Košice  5 4 0 1 32:14 8
4. Žilina  5 4 0 1 21:11 8
5. Trenčín  5 3 0 1 24:8 8
6. MŠK Púchov  5 2 2 1 20:18 6
7. Martin  5 2 0 3 12:21 4
8. Sp.Nová Ves  5 1 1 3 16:26 3
9. Michalovce  5 1 0 4 11:22 2
10. Trnava  5 1 0 4 10:26 2
11. Zvolen   5 0 0 5 10:29 0
12. B. Bystrica  5 0 0 5 9:31 0

I. liga starší žiaci
8. HT: 
   3. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Miku-
láš 4:1 (2:1, 0:0, 2:0), 1. Veteška (Kuráň), 10. Jonák 
(Pobežal), 52. Žemla (Jonák), 54. Ondrašík (Žemla, 
Svinčák)
   Ostatné výsledky 3. kola: Zvolen – Lučenec 6:3, 
Pov. Bystrica – Martin 1:9, Banská Bystrica – Žilina 7:2
1. Martin  3 3 0 0 25:7 6
2. MŠK Púchov  3 3 0 0 11:2 6
3. Zvolen  3 2 0 1 21:12 4
4. B. Bystrica  2 1 0 1 7:5 2
5. Žilina  3 1 0 2 10:13 2
6. L. Mikuláš  3 1 0 2 7:16 2
7. Lučenec  1 0 0 1 3:6 0
8. Brezno  1 0 0 1 1:8 0
9. P. Bystrica  3 0 0 3 5:21 0
7. HT: 
   3. kolo: MŠK Púchov – MHK 32 Liptovský Mikuláš 
4:0 (1:0, 1:0, 2:0), 2. Škultéty, 40. Kováčik, 49. Lazkov 
(Hajas), 54. Hajas (Lazkov, Kováčik)
   Ostatné výsledky 3. kola: Zvolen – Lučenec 5:2, 
Pov. Bystrica – Martin 4:10, Banská Bystrica – Žilina 
2:4
1. Martin  3 3 0 0 25:7 6

2. MŠK Púchov  3 3 0 0 22:4 6
3. Zvolen  3 2 0 1 14:10 4
4. Žilina  3 2 0 1 15:13 4
5. L. Mikuláš  3 1 0 2 8:13 2
6. Lučenec  1 0 0 1 2:5 0
7. Brezno 1 0 0 1 1:10 0
8. B. Bystrica  2 0 0 2 4:16 0
9. P. Bystrica  3 0 0 3 11:24 0

I. liga mladší žiaci
6. HT:
   3. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
3:12 (0:5, 1:2, 2:5), 12. Pobežal, 12. Pobežal, 13. Ha-
zala, 16. Hazala, 19. Pobežal (Brežný), 26. Vrtiel (Hro-
mada, Mikovič), 29. Urban, 43. Pobežal, 53. Brežný 
(Pobežal), 56.Pobežal, 57. Urban (Vrtiel), 57. Palan
   Ostatné výsledky 3. kola: Martin – Pov. Bystrica 
5:9, Žilina – Banská Bystrica 1:3
1. MŠK Púchov  3 2 1 0 25:14 5
2. L. Mikuláš 3 2 0 1 29:16 4
3. Brezno  2 2 0 0 12:5 4
4. B. Bystrica  2 1 1 0 10:8 3
5. Martin  3 1 0 2 12:16 2
6. P. Bystrica  2 1 0 1 9:20 2
7. Žilina  2 0 0 2 5:9 0
8. Lučenec  1 0 0 1 3:8 0
9. Zvolen  2 0 0 2 7:16 0

5. HT:
   3. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
8:11 (2:5, 2:3, 4:3), 6. Janíček (Brindza), 12. M. Seiler 
(Vlasatý, Vrba), 16. M. Seiler (A. Seiler), 20. Baroš (Ja-
níček), 20. Janíček (Brindza), 24. Luhový, 29. Koncový 
(Červený), 36. M. Seiler (Vrba, Vlasatý), 47. Červený, 
51. Baroš (Červený), 58. Luhový (M. Seiler)
   Ostatné výsledky 3. kola: Martin – Považská Bys- 
trica 2:2, Žilina – Banská Bystrica 5:4
1. Žilina  3 3 0 0 23:12 6
2. Martin  3 2 1 0 15:8 5
3. P. Bystrica  3 1 1 1 16:17 3
4. Brezno  2 1 0 1 17:5 2
5. B. Bystrica  2 1 0 1 19:8 2
6. Zvolen   2 1 0 1 10:13 2
7. MŠK Púchov  3 1 0 2 19:30 2
8. L. Mikuláš  3 0 0 3 16:27 0
9. Lučenec  1 0 0 1 1:16 0

Klbko radosti v podaní dorastencov MŠK Púchov po Smolkovom víťaznom góle v stretnutí s Košicami. V nedeľu si 
extraligoví dorastenci poradili aj s Michalovcami.          FOTO: Milan Podmaník
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6. liga muži 

Nováčik z Kvašova v čele neúplnej tabuľky

6. liga muži – 7. kolo o 15.30
Tuchyňa – Košecké Podhradie (Migát, Proč), Kvašov 

– Dolné Kočkovce (v Dulove – Mako, Balušík), Udiča 
– Papradno (Zigo, Sklenár), Horná Poruba – Podma-
nín (Škrovánek, Vavrík), Jasenica – Streženice (Mihá-
lik, Horečný), Bolešov – Dulov (O. Komorník, Orálek), 
Lysá pod Makytou – Košeca (R, Kapila) 

7. liga muži – 7. kolo o 15.30
Lazy pod Makytou – Podvažie (Zvak, Blaško), Mi-

kušovce – Pruské (M. Pecuš, Jandušík), Visolaje – Fan 
Club Púchov (Pastorek, Kováčik), Kolačín – Praz-
nov (Rojko, Hriadel), Šebešťanová – Dolná Breznica 
(Brundza, Kováč), Pružina – Dohňany (Folučka, Ďu-
riš), Sverepec – Dolná Mariková (Koleno, Petrušek)

8. liga muži – 5. kolo o 15.30
Prejta – Lumax Horovce, Bodiná – Dynamo Orlové 

(Galbavý), Červený Kameň – Hradčan Lednica (La-
mžo), Kameničany – Tŕstie (Meluch), Vrchteplá má 
voľno

6. liga dorast – 3. kolo o 12.45
Tuchyňa – Dolné Kočkovce (v sobotu o 15.30 – Proč, 

Kapila), Lumax Horovce – Plevník (Balušík, Mako), 
Bolešov – Streženice (Orálek, O. Komorník), Jasenica 
– Dohňany (v sobotu – Horečný, Koleno), Pružina má 
voľno

4. liga starší žiaci Sever – 5. kolo o 10.30
Plevník – Papradno (Galbavý), Jasenica – Domaniža 

(Brundza), Udiča – Dolné Kočkovce (Lamžo), Pružina 
– Prečín (Rojko), Sverepec – Dolná Mariková (Foluč-
ka)

4. liga starší žiaci Juh – 5. kolo o 10.30
Lazy pod Makytou – Ilava (o 12.45 – Blaško), Ladce 

– Hradčan Lednica (Meluch), Horná Poruba – Beluša 
(Orálek), Borčice – Dohňany (v Bolešove – Pastorek), 
Nová Dubnica – Košeca (Zigo)

4. liga mladší žiaci – 5. kolo o 10.30
Kolačín – Fan Club Púchov (Sklenár), Ilava – Tatran 

Horovce (v sobotu – Kováčik), Lysá pod Makytou 
– Praznov (Ďuriš)

Prípravky – 23. 9. o 10.00 a 11.00
Skupina A: Kolačín – Borčice (Sklenár), Košeca – 

Horná Poruba (Meluch), Dubnica B – Ilava (Pastorek)
Skupina B: Streženice – Mikušovce (O. Komorník), 

Tatran Horovce – Dulov (Kapila), Kvašov má voľno
Skupina C: MŠK Púchov – Beluša (v Lúkach – Ďu-

riš), Visolaje – Fan Club Púchov (Hriadel), Ladce majú 
voľno

Skupina D: Dolná Mariková – Sverepec (Galbavý), 
Šebešťanová – MŠK Považská Bystrica B (Balušík), 
Brvnište má voľno 

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 24. 9.

Po minuloročnej úspešnej „postupovej“ sezóne 
vstúpili hokejové družstvá MŠK Púchov do no-
vej hokejovej sezóny. Mládežnícke družstvá už 
dávnejšie, muži absolvovali v druhej lige svoju 
premiéru v sobotu dvojciferným víťazstvom nad 
Senicou. Podľa manažéra hokejového klubu MŠK 
Púchov Petra Žiačika (na snímke) reprezentujú 
Púchov v tejto sezóne v súťažiach žiaci štvrtých a 
tretích hokejových tried v Orange Cupe, šiestaci a 
piataci v prvej lige mladších žiakov, ôsmaci a sied-
maci v prvej lige starších žiakov. Púchovskí kadeti 
si po minuloročných výborných výkonoch vybo-
jovali postup do elitnej extraligovej dvanástky a 
dorastenci reprezentujú mesto v Kaufland extrali-
ge. Muži Púchov, už pod hlavičkou MŠK, zabojujú 
o čo najlepšie pozície v 2. lige.

Ciele vedenia klubu sú nemalé - starších žiakov 
(8. HT) by opäť radi videli na majstrovstvách Slo-
venska. Predpokladom toho je zvíťaziť v silnej 
stredoslovenskej skupine prvej ligy. V prípade ka-
detov je podľa Žiačika cieľom postup do play-off,
rovnako play-off a udržanie sa v súťaži je cieľom
extraligových dorastencov –nováčika súťaže. Po 
minuloročných žalostných výsledkoch mužov 
ŠHK Púchov chcú ich nástupcovia pod hlavičkou 
MŠK zabojovať o play-off o postup do I. ligy.

„Radi by sme udržali dorast v extralige, náš cieľ 
je dostať sa do play-off. Keďže sme sa prebojova-
li do extraligy, nebudú nám hráči odchádzať do 
iných extraligových klubov a veríme, že sa nám 
vybuduje základňa na extraligu juniorov a bude-
me hrať v ďalších rokoch 1. ligu seniorov,“ uviedol 
hokejový manažér. 

Vzhľadom na finančnú náročnosť neprihlásil
MŠK Púchov v tejto sezóne do dlhodobej súťaže 
juniorov. Púchovské juniorské nádeje však neprí-
du skrátka. Najlepších pustil klub na hosťovanie 
do extraligových klubov, ďalších zaradili do dru-
holigového kádra mužov. „Muži budú hrať už pod 
hlavičkou MŠK Púchov a súčasťou mužstva sú 
všetci hráči, ktorí mali hrať juniorskú ligu. Druhá 
liga seniorov tak bude postavená predovšetkým 
na odchovancoch púchovského hokeja. Momen-
tálne sú súčasťou 23-členného kádra štyria hráči z 
iných klubov,“ doplnil Žiačik.        (pok) 

Hokej

Cieľom mužov, kadetov a 
dorastencov je play-off

1. Kvašov 6 4 1 1 21:9 13
2. Košeca 5 4 1 0 11:2 13
3. Podmanín 5 4 0 1 9:6 12
4. H. Poruba 6 3 1 2 18:10 10
5. Bolešov 5 3 1 1 10:5 10
6. K. Podhradie 6 3 1 2 11:10 10
7. Papradno 6 3 0 3 18:10 9
8. Streženice 6 2 2 2 8:8 8
9. Jasenica 6 2 1 3 5:11 7
10. Tuchyňa 5 2 0 3 8:11 6
11. D. Kočkovce 6 2 0 4 8:15 6
12. Udiča 5 1 1 3 4:8 4
13. Lysá 7 1 1 5 9:19 4

14. Dulov 6 1 0 5 8:24 3

Papradno – Kvašov 1:4 (1:1)
Nováčik neprestáva prekvapovať a po hladkom 

víťazstve v Papradne sa stáva jedným z favoritov 
súťaže. Úvod síce vyšiel lepšie domácim, ktorí išli do 
vedenia už v prvej minúte po góle J. Galka, ale Kva-
šov kontroval už o päť minút vyrovnávajúcim gólom 
Kmošenu, ktorý hlavou umiestnil loptu do siete – 1:1. 
V 30. minúte nedokázal S. Trúchlik ani na dvakrát pre-
konať hosťujúceho brankára. Na druhej strane premr-
hal sólový nájazd na domáceho gólmana Kvašovčan 
Bretschneider. Po prestávke sa začali presadzovať 
rýchlejší a technickejší hostia. V 62. minúte umiest-
nil centrovanú loptu Hrnčíka do siete F. Kováč – 1:2. 
O desať minút zvýšil M. Hrnčík na 1:3, keď predtým 
ešte nevyužil tutovku jeho spoluhráč D. Bielik. Víťaz-
stvo hostí spečatil desať minút pred koncom Lukajka 
– 1:4. V závere mohol skorigovať Galko, no najskôr 
zblízka prekopol bránku a vzápätí si brankár Kvašova 
Suchánek poradil s jeho nepríjemnou strelou.  

Streženice - Horná Poruba 1:1 (0:1)
Aktívnejšie začali domáci, ale Loduha svoje dve 

príležitosti zakončil nepresnými strelami. Šance si 
vypracovali obe mužstvá, no gólovo sa dokázal pre-
sadiť až päť minút pred prestávkou Jánoško – 0:1. 

V druhom polčasu boli aktívnejší domáci, niekoľko 
šancí nepremenili, no v 78. minúte sa dočkali vyrov-
nania z kopačky Struhárňanského – 1:1. V 83. minúte  
pred koncom fauloval domáci brankár Hrišo mimo 
pokutového územia Jánoška a musel predčasne pod 
sprchy. Domáci napriek oslabeniu už remízu „ubetó-
novali“.  

Dolné Kočkovce - Lysá 4:0 (1:0)
Lysania ani v predohrávke v okresnom derby ne-

prekvapili a zrejme aj v tejto sezóne bude pre nich 
hlavnou témou záchrana v súťaži. Už v prvej minúte 
mieril Michálek len do bočnej siete. Potom sa hra-
lo väčšinou v strede ihriska a zaujala až 24. minúta, 
kedy Kučíkovu strelu chytil brankár. Už o minútu sa 
však Kučík nemýlil a poslal domácich do vedenia – 
1:0. V 27. minúte mieril Kováčik nad, na druhej strane 
pohrozil Ľ. Panáček. V záverečnej minúte si brankár 
Fojtek poradil s Michálkovou strelou. Po obrátke v 
57. minúte zvýšil Kučík z pokutového kopu na 2:0. 
Štvrť hodinu pred koncom zvýšil Kučík svojim tretím 
gólom na 3:0 a svoj strelecký koncert zavŕšil ten istý 
hráč štvrtým gólom dve minúty pred koncom – 4:0. 

 Dulov – Jasenica 0:1 (0:1)
V stretnutí mužstiev zo spodnej časti tabuľky sa už 

po troch minútach dostal do dobrej šance domáci 
Leško, ale vo výhodnej pozícii mieril mimo bránky. 
Po štvrť hodine vyšiel Jaseničanom jeden z rýchlych 
protiútokov a Pavlík starší poslal presnou strelou 
hostí do vedenia – 0:1. Dulovčania po góle pridali, 
no strely Ďurčíka a Brydzu nemierili medzi žrde. V zá-
vere mohol Leško vyrovnať, no zblízka trestuhodne 
prestrelil.   

Košecké Podhradie – Lysá 3:1 (3:0)
Skóre otvoril v 11. minúte P. Staňo, ktorý do siete 

vrátil vyrazenú strelu Vlasatého – 1:0. O tri minúty 
zvýšil na 2:0 opäť P. Staňo a ešte do prestávky zvýšil 
na trojgólový rozdiel svojim tretím gólom P. Staňo. 
Hosťom sa podarilo skorigovať až desať minút pred 
koncom, kedy čestný úspech zaznamenal Macko 
– 3:1.  

D. Kočkovce – Tuchyňa, Podmanín – Udiča a Ko-
šeca – Bolešov - nehrali pre nespôsobilý terén. 
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám trojizbový tehlový byt o  rozlohe 64 m², 
nachádzajúci sa v Dolnej Breznici. K bytu patrí pod-
pivničená garáž + pivnica v  bytovke. Cena doho-
dou. Tel. kontakt: 0911 561 212.
• Predám GARÁŽ. Tel. 0948 938 226.
• Predám garážový box v hornej rade hromadných 
garáží pri kotolni. Kontakt: 0944 310 457, 0908 335 
017.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem zariadenú garsónku v Púchove, cena  
s energiami 250 eur/mes. Tel. 0907 985 043.

PREDAJ RÔZNE
• Predám pluh dvoják na hydrauliku, značka METAL-
ČÍK, lacno. Tel. 4692 307.

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.             

RÔZNE
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.

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 Marie 
KURTOVOU. Ďakujeme za prejavenú sústrasť, 
kvetinové dary, slová útechy. Ďakujeme vnukovi 
Richardovi s rodinou, vnučke Barborke, priateľke 
Marianke a  pohrebnej službe Advent a  DD Hu-
bertus. 

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 14. 9. 2017 sme si 
v  spomienke a  s  láskou 
v  srdci pripomenuli  
tretie výročie, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný Ivan PROSTINÁK. 
S  láskou spomínajú 
manželka, synovia Ivan, 
Radoslav a Pavol s rodinami.

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 
spomienku. Ďakujeme. 

S láskou spomína dcéra a syn s rodinami.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
Dňa 16. 9. uplynulo 
päť rokov, čo nás náhle 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko  
Viliam SARTORY. 

S láskou spomína 
manželka a syn Oliver 

s rodinou.

SPOMIENKA
Všetko zmizlo, len sto-
py Tvojej práce  a lásky 
zostali. Dňa 24. 9. 2017 
si pripomíname smutné 
10. výročie, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko 
Ivan ŠKRIPEC. 

S láskou na neho spomína manželka, 
syn, brat a švagor s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 17. 9. 2017 sme si pripomenuli nedoži-
tých 70. rokov nášho milovaného Miroslava  
MOKRIČKU z Lednice. Dňa 12. 10. si pripomína-
me smutné 10. výročie jeho úmrtia. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie... a nevráti, čo 
vzal... zostali len spom-
ienky a v srdci žiaľ... 
Dňa 23. 9. 2017 si pri-
pomíname 4. smutné 
výročie úmrtia nášho 
otca, dedka a pradedka 
p. Jozefa BRAUČOKA.

 S láskou a úctou stále spomínajú 
a za tichú spomienku ďakujú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 23. 9. si pripomí-
name 25. výročie smr-
ti otca a  brata Pavla  
SÝRNEHO. A dňa 13. 10. 
si pripomenieme jeho 
nedožitých 60 rokov. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu modlidbu na 
jeho spomienku. 

S láskou spomínajú bratia Jozef s dcérami 
a Milan s rodinou.

SPOMIENKA
Spomíname s  láskou, 
spomíname radi, veľmi 
je smutno, keď  už nie si 
s nami! 
Postavil si nám veľký 
dom, no bez Teba je 
smutno, chýbaš v ňom. 
Rád si sa venoval a hrá-
val s  vnučkami, no nestihol si uskutočniť svoje 
plány. Dňa 18. 9. 2017 si pripomenieme 2. vý-
ročie úmrtia, kedy nás navždy opustil Vladimír 
LUHOVÝ z Horných Kočkoviec. 

S láskou a úctou spomína manželka Anna,
 dcéra Mária, zať, 5 vnučiek a celá ostatná rodina.

SPOMIENKA
S  tichou spomienkou 
k  Tvojmu hrobu chodí-
me, pri plameni sviečok 
sa za Teba modlíme. 
Osud ti nedoprial tu 
s nami byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť. 
Dňa 21. 9. uplynie 10 
rokov od tragickej smrti našej dcéry Tatiany  
VALACHOVEJ. 

S láskou spomínajú rodičia, 
brat s rodinou a sestra a ostatná rodina.

• Hľadám asistenta z PÚ a okolia, ktorý vlastní 
auto a takisto VP na opatrovanie a iné úkony. Som 
vozíčkarka so svalovou dystrofiou, športovo aktív-
na. Volajte na tel. 0910  811  020.

SPOMIENKA
Tam v nebeskom raji
pokoj večný maj, 
buď naším anjelom, 
na zemi nás stráž. 
Dňa 17. 9. si pripomína-
me smutné 1. výročie 
odchodu do večnosti 
Jána MARTIŠKA 
zo Záriečia.
Spomína manželka Oľga a deti Jana, Ján, Alica  
s rodinami a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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• Hľadám osobnú asistentku od 25 rokov do 45 ro-
kov z Púchova a okolia k dospelej dcére po úraze, 
kontakt: 0915 772 376.
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254, rehak.veronika@gmail.com. 

PONUKA PRÁCE
• Hľadám opatrovateľku do slovenskej rodiny  
v Škótsku k dvojročnému dieťaťu. Tel. 0907 728 375.
• Prijmeme do pracovného pomeru čašníka/čašníčku, 
kuchára/kuchárku – reštauračná prax, príp. tím pracov-
níkov 2 x kuchár, 2 x pomoc. sila pre prevádzku Hradis-
ko v Horných Kočkovciach. Kontakt: 0918 180 406. 
• Prijmem vodiča do TAXI služby na trvalý pracovný 
pomer. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.

STRATY - NÁLEZY
• Hľadám poctivého nálezcu, ktorý našiel peňažen-
ku s dokladmi. Tel. 0907 242 043.
• Hľadám poctivého nálezcu zväzku kľúčov, na 
ktorom bol aj kľúč od auta. Odmena. Kontakt: 
905 750 121.

POĎAKOVANIE 
• Ďakujem starostovi Dolných Kočkoviec pánovi 
starostovi Petrovi Reginovi a občanom za poskytnu-
tú výpomoc pri úmrtí manžela. 

Katarína Redekyová.
• Liga proti reumatizmu - miestna pobočka Púchov, 
vďaka dotácii z Trenčianskeho samosprávneho kraja 
mohla umožniť svojim členom jednodenný výlet do 

kúpeľov Podhájska. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať za príjemne strávený deň a regeneráciu.

OZNAMY 
• 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.

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

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. 

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

Jesenné rybárske preteky 
XIII. ročník  „Memoriál Petra Cipka“
MO SRZ Púchov pozýva na preteky v love rýb udicou, kto-
ré sa uskutočnia 1. 10. 2017 na VN Ihrište (horný rybník).
14. a 15. 10. 2017 na VN Ihrište (druhý a tretí pretek
 - len pre členov MO SRZ Púchov). 
Predpredaj 25. 9. 2017od 15.30 do 18.00 v kancelárii MO 
SRZ Púchov, potom do vypredania na mieste preteku.

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

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

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov
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STRATY A NÁLEZY 
• Stratili sa okuliare dioptrické, slnečné v Púchove. 
Nálezca nech kontaktuje tel. č. 0915 605 679.

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

Liga proti reumatizmu na Slovensku, 
miestna pobočka Púchov.

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

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

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

VŠETKO PRE VODÁROV A KÚRENÁROV

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

www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

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

cie na telefónnom čísle: 0948 190 872

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

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

BRÁN - predaj náhradných dielov. 
0902 474 059.
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