
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK  MESTA PÚCHOV

33

Náklad 8000 ks zdarma pre Púchov a okolie

dátum vydania: 26. 9. 2017
ďalšie číslo vyjde 3. 10. 2017

20. ročník turnaja vo volejbale 
žien vyhrali Bratislavčanky

                         >>  str. 5                      >>  str. 15                         >>  str. 3

Do kúpeľov v Nimnici sa 
dostanete už aj na bicykli

Kandidáti na poslancov 
krajského zastupiteľstva

 Inštitút INEKO zverejnil 
rebríčky slovenských škôl

 >>  str. 8



PÚCHOVSKÉ  NOVINY2 spravodajstvo

Septembrové investičné akcie mesta

Zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia 
chodníka na Ulici J. Kráľa“ je firma 
DOSA Slovakia, s. r. o., ktorá mestskú 
zákazku získala za celkovú cenu za 
zhotovenie diela 33.007 eur (s DPH). 
Práce začali 11. septembra, termín 
ukončenia prác je zmluvne určený 
na 30. september 2017. Obyvatelia 
Ulice J. Kráľa očakávajú, že nepriaz-
nivé daždivé počasie tento termín 
nepredĺži. Pri nedodržaní dohod-
nutého termínu realizácie diela si 
mesto v zmluve vyhradzuje právo 
účtovať 0,05 % z dohodnutej ceny 
za každý deň omeškania. Zhotovi-
teľ poskytuje na predmet plnenia 
obvyklú 24-mesačnú záručnú dobu.

   Mesto Púchov prostredníctvom 
elektronického trhoviska vysúťažilo 
firmu ENERGOVOD s. r. o., Rožňava 
ako dodávateľa diela „Rozšírenie 
parkovacích miest na Okružnej uli-
ci“. Celková cena diela je podľa zmlu-
vy 13.488 eur (s DPH). V cene diela 
sú zahrnuté všetky náklady spojené 
so stavebnými prácami, službami, 
dodávkou materiálu a odvozom a 
likvidáciou odpadu (pôvodný as-
falt, buriny a porasty a pod.). Termín 
ukončenia prác je zmluvne určený 
na 29. september 2017. K dokon-
čeniu diela už chýba len položenie 
asfaltového koberca.
Text a foto: Slavomír Flimmel

Z tohtoročných dvojmiliónových investičných akcií schválených poslancami 
mestského zastupiteľstva v Púchove vyberáme dve aktuálne: rekonštrukciu 
chodníka na Ulici Janka Kráľa a rozšírenie parkovacích miest na Okružnej ulici. 

Ulica Janka Kráĺa.

Okružná ulica.
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Do kúpeľov v Nimnici už aj na bicykli 
– výstavba ďalšieho úseku Vážskej cyklotrasy 
K podpísanej zmluve o výstavbe prvej časti Vážskej cyklotrasy vedúcej od hra-
nice s Trnavským samosprávnym krajom do Nového Mesta nad Váhom pribudol 
podpis druhej zmluvy. Na základe nej Trenčiansky samosprávny kraj v dohľadnej 
dobe postaví aj druhý úsek Vážskej cyklomagistrály: Púchov – Nosická priehrada.
Keď bude Vážska cyklotrasa komplet-
ne vybudovaná, dosiahne dĺžku sto ki-
lometrov. Povedie totiž naprieč celým 
Trenčianskym samosprávnym krajom 
(TSK). Cyklisti sa po nej budú môcť 
odviezť od hranice so Žilinským sa-
mosprávnym krajom popri Váhu až po 
hranicu s Trnavským krajom. Cyklotra-
sa bude segregovaná, čo znamená, že 
ku kontaktu cyklistov s automobilovou 
dopravou, resp. cestnými komuniká-
ciami dôjde len minimálne. Prevažná 
časť Vážskej cyklotrasy povedie po 
ochranných hrádzach starého koryta 
Váhu a vytvorí adekvátne podmienky 
pre bezpečnú cyklistiku. Zároveň roz-
šíri možnosti trávenia voľného času a 
mala byť aj vhodnou alternatívou na 
dopravu do práce, a to práve na bicykli.
   V súčasnosti je stavba tohto veľkého 
cyklistického projektu rozdelená na 
osem častí. Najbližšie k výstavbe je jej 
prvá časť, vedúca od hranice s Trnav-
ským samosprávnym krajom po Nové 
Mesto nad Váhom. TSK ako investor 
stavby v auguste tohto roku podpísal 
zmluvu s realizátorom stavby, so spo-
ločnosťou STRABAG, s. r. o. Rovnaká 
spoločnosť zrealizuje aj výstavbu dru-
hej z ôsmich častí Vážskej cyklotrasy. 
Trenčiansky samosprávny kraj so zá-

stupcami spoločnosti totiž podpísal 
zmluvu o výstavbe cyklotrasy na úseku 
Púchov – Nosická priehrada. Táto časť 
magistrály presahuje dĺžku 4 000 m a 
náklady na jej výstavbu sa vyšplhajú na 
2,9 mil. eur. „Doba výstavby je pláno-
vaná na 112 dní. Pokiaľ ide o parame-
tre cyklotrasy, hovoríme o 3 m širokej 
asfaltovej ceste zahŕňajúcej jazdu 
v oboch smeroch. Cyklotrasa bude 
segregovaná, teda oddelená od au-
tomobilovej dopravy aj od chodcov, 
ktorí budú využívať už dnes existuj-
úci chodník na násype medzi Púcho-
vom a Nimnicou,“ priblížil predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslav Baška s tým, že samotnému 
začiatku výstavby cyklotrasy ešte pred-
chádzajú prípravné práce.
Prínos cyklotrasy pre malých aj veľkých 
cyklistov, ktorá povedie aj katastrom 
obce Nimnica a mesta Púchov, si po-
chvaľuje aj nimnický starosta Ladislav 
Ďureček a tiež mesto Púchov. „Toto je 
naozaj ten moment, keď nám padá 
kameň zo srdca a vidíme, že cyklo-
trasy sa zhmotňujú a budú slúžiť v 
prospech obyvateľov mesta,“ vyjadril 
potešenie najmä nad bezpečnosťou 
pre cyklistov vďaka novej cyklotrase 
zástupca primátora mesta Púchov 

Roman Hvizdák. Vážska cyklomagis-
trála má tiež ambíciu stať sa hlavnou 
cyklistickou tepnou kraja, na ktorú sa 
bude postupne napájať ďalšia cykli-
stická infraštruktúra. „So starostami 
púchovskej doliny máme záujem 
prepojiť cyklotrasy z našej doliny na  
Vážsku cyklotrasu, ktorá povedie až 
po hranicu kraja,“ komentoval po-
slanec Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a starosta obce 
Dohňany Milan Panáček.
   Cyklotrasa môže byť v budúcnosti 
aj spojkou medzi tromi kúpeľnými 
mestami: Nimnicou, Trenčianskymi 

Teplicami a Piešťanmi v Trnavskom 
kraji. „Popri zdravotnej starostlivos-
ti budujeme kúpele ako stredisko 
cestovného ruchu. Tešíme sa všet-
kým cestám, ktoré ľuďom pomôžu 
dostať sa do kúpeľov a budú pre 
nich pohodlné či dokonca spojené 
so športovou aktivitou. Chceme 
byť destinácia, v ktorej sa ľudia za-
stavia a v ktorej ich čakajú okrem 
relaxácie aj nové zážitky. Preto vý-
stavbu cyklotrasy vnímam ako krok 
dobrým smerom,“ vyjadril sa výkon-
ný riaditeľ Kúpeľov Nimnica Franti-
šek Halmeš. Zmluva o výstavbe cy-
klotrasy na úseku Púchov – Nosická 
priehrada sa totiž podpisovala práve 
v priestoroch Kúpeľov Nimnica aj  
v prítomnosti kúpeľných hostí.
     Výstavbu dvoch spomínaných úse-
kov Vážskej cyklotrasy od hranice s Tr-
navským samosprávnym krajom po 
Nové Mesto nad Váhom a od mesta 
Púchov po Nosickú priehradu zo svoj-
ho rozpočtu hradí Trenčiansky samo-
správny kraj. Na realizáciu zvyšných 
šesť  úsekov Vážskej cyklotrasy plá-
nuje TSK využiť finančné prostriedky  
z európskych fondov, konkrétne z In-
tegrovaného regionálneho operač-
ného programu. „Tento rok chceme 
získať územné rozhodnutia na dva 
úseky cyklotrasy, a to od Nového 
Mesta nad Váhom po Trenčín a od 
mesta Považská Bystrica po hranicu 
so Žilinským samosprávnym kra-
jom,“ dodal župan.

Zdroj: tsk.sk, foto: S. Flimmel
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Poslanci púchovského 
mestského zastupiteľstva 
budú opäť rokovať

27. septembra 2017 (streda) o 9.00 hod.
Divadlo Púchov (hlavná sála), Hoenningovo nám. 2002

PROGRAM ROKOVANIA
1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30. 6. 2017 a monitorovacia 

správa programového rozpočtu k 30. 6. 2017

Návrh - Zverenie majetku Mesta Púchov do správy rozpočtovým 

organizáciám

Návrh - VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov 

vo vlastníctve Mesta Púchov

Zmeny členov komisií MsZ Púchov

Informácia o investičných akciách mesta Púchov

Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

Dotácie

Rôzne

Diskusia a interpelácie

MEDIAL Púchov, s. r. o. a MEDIAL TV, 
s. r. o. sú mestské spoločnosti, pro-
stredníctvom ktorých mesto v minu-
lých rokoch vydávalo Púchovské no-
viny a vysielalo Púchovskú televíziu. 
Vydavateľom Púchovských novín 
je v súčasnosti Púchovská kultúra,  
s. r. o., ktorá od 1. 4. 2017 dostáva od 
mesta finančné prostriedky určené 
na vydávanie Púchovských novín 
a aj na vysielanie Púchovskej tele-
vízie. Odňatie licencie na digitálne 
televízne vysielanie Púchovskej te-
levízie spoločnosti Medial TV, s. r. o. 
a jej pridelenie spoločnosti Púchov-
ská kultúra, s. r. o. schválila Rada pre 
vysielanie a retransmisiu dňa 21. 6. 
2017. Od augusta 2016 výrobu a vy-
sielanie Púchovskej televízie zabez-
pečuje spoločnosť MEDIA POVAŽIE, 
s. r. o. prostredníctvom TV Považie.

Zasadnutia dozorných rád a val-
ných zhromaždení spoločností
Dňa 12. 9. 2017 sa konalo zasad-
nutie dozorných rád oboch spoloč-
ností. Dozorné rady zvolili za svoju 

predsedníčku Irenu Kováčikovú. 
Dozorné rady odporučili Valnému 
zhromaždeniu spoločností schváliť 
riadnu účtovnú závierku spoloč-
ností za rok 2016. Neuhradená stra-
ta minulých rokov MEDIAL Púchov, 
s. r. o. je po preúčtovaní -107.990,39 
eur a neuhradená strata minulých 
rokov MEDIAL TV, s. r. o. je po pre-
účtovaní -5.879,31 eur. Valné zhro-
maždenia spoločností sa konali 19. 
9. 2017. Schválili riadnu účtovnú 
závierku spoločností za rok 2016 
a prerozdelenie straty za rok 2016. 
Na základe hospodárskych výsled-
kov za posledné roky rozhodli o 
zrušení oboch spoločností s likvi-
dáciou ku dňu 1. novembra 2017. 
Likvidátorom spoločností ustanovi-
li JUDr. Antona Školeka.

Trestné stíhanie za porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho 
majetku
JUDr. Anton Školek informoval val-
né zhromaždenia spoločností, že 
5. septembra prišlo upovedomenie 

z Okresného riaditeľstva Policajné-
ho zboru (PZ) v Považskej Bystrici 
(odbor kriminálnej polície) o začatí 
trestného stíhania za pokračujúci 
zločin porušovania povinnosti pri 
správe cudzieho majetku podľa pa-
ragrafu 237 ods. 1 ods. 3 písm. a) 
Trestného zákona. Trestné stíhanie 
začalo na základe oznámenia zo dňa 
14. júna 2017, ktoré podal súčasný 
konateľ MEDIAL Púchov na Národ-
nú kriminálnu agentúru Prezídia PZ, 
čím si splnil svoju zákonnú povin-
nosť. Oznámenie bolo postúpené 
na Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne 
a odtiaľ na Okresné riaditeľstvo PZ 
v Považskej Bystrici. Oznámenie o 
skutočnostiach nasvedčujúcich, že 

bol spáchaný trestný čin, bolo vy-
pracované na základe ekonomickej 
a právnej analýzy účtovných dokla-
dov spoločností MEDIAL Púchov,  
s. r. o., MEDIAL TV, s. r. o. a ME-
DIAL IN, s. r. o. za roky 2012 - 2014.  
A práve k týmto rokom sa viaže za-
čaté trestné stíhanie, pretože analý-
za poukázala na vážne ekonomické 
pochybenia a delikty pri riadení 
uvedených spoločností. Ak sa po-
dozrenia potvrdia, tak trestnopráv-
na zodpovednosť bude pravdepo-
dobne vznesená voči bývalému 
konateľovi mediálnych spoločnos-
tí, ktorým bol Radoslav Varga.

Slavomír Flimmel

Minulý týždeň sa konali valné zhromaždenia MEDIAL Púchov, s. r. o. a MEDIAL TV, s. r. o., 
ktoré rozhodli o likvidácii obidvoch mestských spoločností. Polícia začala trestné stíhanie 
za pokračujúci zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

MEDIAL Púchov, s. r. o. a MEDIAL TV, s. r. o. idú do likvidácie

Štúdio Púchovskej televízie.
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SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, 
MOST - HÍD, Strana zelených:
• Marian Horečný, Mgr. (46) 
- starosta obce, Lednické Rovne 
• Andrea Jankovičová, Ing. (46) 
- štátna správa – radkyňa, Beluša 
• Milan Panáček, Ing. (40) 
- starosta obce, Dohňany

Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Kresťanskodemokratic-
ké hnutie, Občianska konzerva-
tívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska:
• Pavel Melišík, Ing. (67) 
– dôchodca, Púchov
• Pavol Mičuda, Mgr. (57) 
– učiteľ, Horovce 
• Lukáš Ranik, Ing. (29) 
– poslanec MsZ, Púchov

Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko:
• Daniel Krištof (29) 
– expedičný pracovník, Púchov
• Jaroslav Mazúr (53) 
- chladiar v mäsokombináte, Beluša
• Marián Mišún (37) 
– robotník, Púchov

Komunistická strana Slovenska:
• Ján Lameš (62) 
– dôchodca, Lednické Rovne

NÁRODNÁ KOALÍCIA:
• Michal Janek (34) 
– podnikateľ, Visolaje 
• Peter Regina, Bc. (50) 
– starosta, Dolné Kočkovce

Nezávislí kandidáti:
• Miroslav Bučko, Mgr. (54) 
– učiteľ, Púchov
• Cyril Crkoň, Bc. (46) 
– učiteľ, Púchov 
• Jaroslav Čibenka, JUDr. (33) 
– advokát, Púchov 
• Miriam Gabčová, Ing., Ph.D. (42) 
– živnostníčka, Púchov 
• Rastislav Henek, Mgr. (42) 
– primátor mesta, Púchov 
• Peter Hudák (52) 
– školník, Púchov 
• Igor Hurta, MUDr. (45) 
– lekár, Púchov 
• Roman Hvizdák (41) 
–  manažér v oblasti kultúry, Púchov
• Miroslav Kubičár, PaedDr. (57) 
– riaditeľ gymnázia, Púchov
• Ivan Kubiš (44) 
– živnostník, Púchov 
• Marián Michalec, Mgr. (50) 
– manažér, Púchov 
• Ján Okrajek (18) 
– študent, Lysá pod Makytou 
• Ján Prekop (59) 
– starosta obce, Beluša 
• Miloš Svoboda, Ing. (57)  
– konateľ spoločnosti, Púchov

O zložení zastupiteľstva a predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodnú  
občania vo voľbách už o necelých šesť týždňov,  v sobotu 4. novembra. Vo volebnom ob-
vode Púchov si voliči budú môcť vybrať troch poslancov z 26 kandidátov.

Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(podľa príslušnosti k politickým stranám a nezávislí):

Komisia nezaregistrovala vo volebnom obvode Púchov nezávislého kan-
didáta na poslanca Ferdinanda Vavríka. Kandidát, ktorého volebná komi-
sia nezaregistrovala, sa môže obrátiť na súd. Najstarším kandidátom na 
poslanca je 67-ročný Ing. Pavel Melišík z Púchova a najmladším je 18-roč-
ný študent Ján Okrajek z Lysej pod Makytou. 
Z 26 kandidátov je 16 priamo z Púchova (10 z okolitých obcí), kandiduje 
24 mužov a len dve ženy. Do župného zastupiteľstva kandiduje súčasný 
aj bývalý púchovský primátor a sedem z 19-tich poslancov mestského 
zastupiteľstva.

Zdroj: mypovazska.sme.sk, foto: tsk.sk

Púchovské noviny

Cenník podnikateľskej inzercie:

Formát Cena za Cena za 5 Cena za 10
inzercie 1 vydanie a viac vydaní a viac vydaní

(zľava 5%) (15 % zľava)

1/1 strany 100 € 95 € 85 €
2/3 strany 80 € 76 € 68 €
1/2 strany 70 € 66 € 59 €
1/3 strany 50 € 47 € 42 €
1/4 strany 40 € 38 € 34 €
1/8 strany 36 € 34 € 30 €

1/16 strany 16 € 15 € 13 €

Cenník politickej inzercie:

Formát Cena za Cena za Cena za 3
inzercie 1 vydanie 2 vydania a viac vydaní

(zľava 5%) (zľava 10 %)

1/1 strany 200 € 190 € 180 €
2/3 strany 160 € 152 € 144 €
1/2 strany 140 € 133 € 126 €
1/3 strany 100 € 95 € 90 €
1/4 strany 80 € 76 € 72 €
1/8 strany 72 € 68 € 65 €

1/16 strany 32 € 30 € 29 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník platný od 15.8.2017.

Schválil:

Cenník POLITICKEJ inzercie Púchovských novín:



rôzne obdobia počas roka. Na kaž-
dý termín majú možnosť nastaviť si 
objednanie jedného alebo viacerých 
pacientov. Lekár má zároveň možno-
sť zvoliť si rôzne druhy vyšetrenia na 
rôzne termíny.

Zdroj: tsk.sk
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Objednať u lekára sa v TSK môžete už aj elektronicky

Od začiatku roka 2016 lekári využí-
vajú aplikáciu AMBULANCIA, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou je aj elek-
tronické objednávanie pacientov. 
„Elektronické objednanie pacientov 
je bezplatné. Jedinou podmienkou 
je, že pacient musí mať funkčný mo-
bilný telefón, pomocou ktorého je 
overovaná jeho identita a na ktorý 
dostáva správy o objednávke. Pre 
objednávanie sa pacient nemusí 
nikde registrovať, stačí zadať číslo 
svojho mobilného telefónu,“ priblíži-
la postup elektrického objednávania 
sa u lekára vedúca Oddelenia zdravot-
níctva a humánnej farmácie na Úrade 
TSK Elena Štefíková.

   Zoznam ambulancií a lekárov s ak-
tivovaným systémom objednávania 
nájdu pacienti na webovom sídle 
www.objednatvysetrenie.sk alebo na 
www.e-vuc.sk. Následne si pacient 
vyberie vyhovujúci termín a prostred-
níctvom SMS kódu, ktorý mu bude v 
priebehu niekoľkých sekúnd zaslaný 
na mobilný telefón, potvrdí objed-
návku. Deň pred vyšetrením príde 
pacientovi na mobilný telefón SMS 
pripomienka. Podobne aj v prípade, 
ak lekár napríklad zo zdravotných dô-
vodov zruší objednávku. „S radosťou 
môžem povedať, že systém elektro-
nického objednávania pacientov 
využívajú všetky tri nemocnice v 

Obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa po novom môžu bezplatne elektro-
nicky objednať na vyšetrenie u svojho lekára. Stačí im len mobilný telefón, resp. prístup k PC.

zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 
Službu aktívne využíva v súčasnosti 
23 ambulancií. Od spustenia tejto 
služby bolo vytvorených lekármi 
viac ako 22 tisíc objednávok. Vidím v 
tejto službe veľký potenciál, hlavne 
v jednoduchosti, plynulosti a efek-
tívnosti objednávania sa pacientov 
u lekárov,“ uviedol predseda TSK Ja-
roslav Baška.
   Systém elektronického objednania 
pacientov ponúka rozsiahle možnos-
ti nielen pre pacientov ale aj lekárov, 
ktorí sa ho rozhodnú využívať. Ambu-
lancie si individuálne môžu načasovať 
termíny pre každý deň v týždni, či 

Okresná organizácia vznikla presne 
22. septembra 1997, v súčasnosti 
má viac ako 600 členov v 9-tich zá-
kladných organizáciách. Funkciu 
predsedníčky vykonáva Antónia 
Gabková. „Myšlienkou stretnutia 
je spojiť seniorov, ktorí v minulos-
ti pracovali v organizácií s tými, 
ktorí tam pracujú v súčasnosti. Do 
okresnej organizácie som nastúpi-
la pred 10 rokmi na funkciu ta-
jomníčky. Do funkcie predsedníčky 
som bola zvolená v roku 2007,“ 
uviedla predsedníčka OO JDS v Pú-
chove.
   Osláviť krásne jubileum spoločne 

so seniormi prišlo aj viacero vý-
znamných osobností, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) Jaroslav Baška, poslanec 
Zastupiteľstva TSK a starosta obce 
Dohňany Milan Panáček či vicepri-
mátor Púchova Roman Hvizdák. 
Spoločnosť im robil predseda JDS 
Ján Lipiansky, ale aj predsedníčka 
Krajskej organizácie JDS v Trenčíne 
Anna Prokešová a ďalší významní 
hostia. „Nezáleží na tom, aké čís-
lo má človek napísané v rodnom 
liste, ale na tom, ako sa cíti. Rád 
by som preto všetkých seniorom 
poprial veľa zdravia a aktívneho 

V piatok 22. septembra 2017 sa v Kultúrnom dome v Streženiciach uskutočnilo Slávnostné 
stretnutie seniorov pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Okresnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku (OO JDS) Púchov. 

Púchovská organizácia Jednoty dôchodcov oslávila dvadsaťročnicu 

života. Ďakujem aj pani predsed-
níčke Gabkovej za to, ako úspešne 
vedie Okresnú organizáciu JDS v 
Púchove,“ povedal trenčiansky žu-
pan Jaroslav Baška.
   Po úvodnom bloku príhovorov 
nasledovala tanečná zábava. Se-
niorom do tanca hrala známa hu-
dobná skupina Black band, ktorá sa 
v roku 2013 stala súčasťou Česko-
slovenskej ľudovej televízie Šláger. 
Prvé tanečné kolo otvorili spoloč-
ným tancom predsedníčka Antonia 
Gabková s predsedom TSK Jarosla-
vom Baškom.
   Viceprimátor Púchova Roman 

Hvizdák odovzdal v mene primátora 
Rastislava Heneka Okresnej orga-
nizácii JDS Pamätný list mesta a jej 
predsedkyni Amtónii Gabkovej Ďa-
kovný list mesta Púchov.

Zdroj: tsk.sk, foto: S. Flimmel

POZVÁNKA
Jednota dôchodcov Slovenska, 
Základná organizácia Púchov

pozýva svojich členov 
27. 10. 2017 o 15.30 h

na posedenie v reštaurácii 
U Jakuba (Nábrežie slobody) 

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
(Záujem nahláste do 15. 10. 2017.)

Predsedníčka púchovskej 
JDS Antónia Gabková 
a viceprimátor 
Roman Hvizdák.
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Štyri župné školy v prvej top desiatke celoslovenského 
rebríčka stredných škôl podľa Inštitútu INEKO
V aktualizovanom rebríčku základných a stredných škôl Inštitútu INEKO sa na 
popredných priečkach umiestnili aj školy, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky 
samosprávny kraj. Žiaľ, nie je to ani jedna z troch stredných púchovských škôl.
Projekt vznikol na začiatku roka 
2012, pričom si pod lupu berie všet-
ky základné a stredné školy na úze-
mí Slovenskej republiky. Prostred-
níctvom 43 ukazovateľov, ktoré boli 
starostlivo vyselektované, rebríček 
adekvátne hodnotí kvalitu a podm-
ienky výchovy a vzdelávania v jed-
notlivých školách. Rebríčky môžu 
byť užitočným pomocníkom pre 
rodičov, ale aj pre žiakov pri výbere 
škôl, na ktoré sa rozhodnú prihlásiť.
   Podľa aktuálneho rebríčka stred-
ných škôl za školský rok 2016/2017 
dosiahli školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja vynikajúce výsledky v 
celoslovenskom meradle. V kate-
górii stredných odborných škôl sa 
Obchodná akadémia Milana Hodžu 
sídliaca v krajskom meste Trenčín 
umiestnila na štvrtom mieste s hod-
notením 8,4, čo je iba šesť desatín za 
celkovým víťazom. Škola s takmer 
storočnou pôsobnosťou vychova-
la niekoľko tisíc absolventov, ktorí 
bez väčších problémov získavajú 
zamestnanie a uplatňujú svoje ve-
domosti v praxi. V rámci kraja sa 
Obchodná akadémia Milana Hodžu 

umiestnila na vynikajúcom prvom 
mieste v kategórii SOŠ. Stredná 
zdravotnícka škola v Trenčíne dosi-
ahla v rámci celoslovenského me-
radla ôsme miesto s hodnotením 
7,9. Obchodná akadémia v Považ-
skej Bystrici obsadila v celosloven-
skom hodnotení deviate miesto me-
dzi strednými odbornými školami s 
koeficientom 7,7 a Stredná priemy-
selná škola v Dubnici nad Váhom 
desiate s hodnotením 7,5.

Nelichotivé umiestnenie 
púchovských stredných škôl
Púchovské stredné školy podľa hod-
notenia Inštitútu INEKO dopadli už 
nie tak dobre. Gymnázium Púchov 
obsadilo v celkovom hodnotení 
176 slovenských gymnázií až 128. 
miesto. Púchovské odborné školy sa 
umiestnili v spodnej polovici rebríč-
ka všetkých slovenských odborných 
škôl. Z hodnotených 359 stredných 
odborných škôl na Slovensku sa SOŠ 
Terézie Vansovej Púchov umiestnila 
na 238. mieste a SOŠ obchodu a slu-
žieb Púchov skončila na 337. mieste.

Zdroj: tsk.sk, ineko.sk
Foto: Slavomír Flimmel
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Polícia informuje

Nezamestnanosť v Púchovskom okrese 
atakuje trojpercentnú hranicu 

Hasičský a záchranný zbor

Na krajských cestách zomrelo už 20 ľudí

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti kles-
la v auguste v Púchovskom okrese medzimesačne 
o 0,1 percenta na úroveň 3,29 percenta. Nezamest-
nanosť v Púchovskom okrese bola štvrtá najnižšia v 
Trenčianskom kraji. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval kon-
com augusta v Púchovskom okrese celkom 941 
uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 508 žien. V 
auguste síce počet nezamestnaných v okrese klesol, 
nezmenil sa však nepriaznivý pomer nezamestna-
ných do 30 rokov. Tých na úrade práce evidovali v 
Púchovskom okrese 255, čo je viac ako 27 percent 
z celkového počtu nezamestnaných. Uchádzačov o 
zamestnanie starších ako 55 rokov evidovali v okrese 
Púchov celkom 181, z nich 136 bolo vo veku od 55 
do 59 rokov. 

Z hľadiska dĺžky nezamestnanosti tvorili v auguste 
najväčšiu skupinu uchádzači o zamestnanie, ktorí 

boli v evidencii úradu práce menej ako sedem me-
siacov (515). Od siedmich mesiacov do jedného roka 
bolo v evidencii v okrese Púchov 158 uchádzačov o 
zamestnanie. Viac ako štyri roky bolo v evidencii úra-
du práce 123 nezamestnaných. 

Priemerná nezamestnanosť v Trenčianskom kraji 
klesla v auguste na 3,88 %, bola tretia najnižšia spo-
medzi všetkých slovenských krajov. Najvyššia bola 
v kraji v auguste v okrese Prievidza (5,32 percenta). 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (4,51 percenta), 
Bánovce nad Bebravou (4,41 percenta), Partizánske 
(4,08 percenta), Myjava (3,42 percenta), Púchov (3,29 
percenta), Nové Mesto nad Váhom (3,06 percenta), 
Ilava (2,96 percenta) a Trenčín (2,84 percenta). Na 
Slovensku klesla v auguste nezamestnanosť na 6,54 
percenta. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota 
(20,81 percenta), najnižšia v okrese Piešťany (2,40 
percenta).                      (r)

Na cestách Púchovského okresu sa v 37. kalendár-
nom týždni stala jediná dopravná nehoda. Stala sa 
v časti Dvory krátko predpoludním. Neznámy vodič 
nezisteného osobného motorového vozidla   pravde-
podobne v dôsledku nevenovania pozornosti vede-
nia vozidla a nesledovania situácie v cestnej pre-
mávke poškodil na parkovisku zaparkované osobné 
motorové vozidlo značky Toyota Hilux. Následne si 
neznámy vodič nesplnil základné povinnosti účastní-
ka dopravnej nehody, z jej miesta ušiel bez ohlásenia 
nehody polícii. 

Od začiatku roka sa na cestách Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja stalo 880 dopravných nehôd, 

čo je o 40 menej ako v rovnakom období minulého 
roku. Zomrelo pri nich však už 20 ľudí, čo je o sedem 
viac, ako v rovnakom období roku 2016. Ťažké zrane-
nia utrpelo 51 osôb, čo je medziročne o päť menej. 

Na slovenských cestách sa od začiatku roka stalo 
9658 dopravných nehôd (medziročný nárast o 197). 
Zomrelo pri nich už 175 ľudí, čo je o 16 viac, ako v 
rovnakom období roku 2016. Najviac obetí si tento 
rok vyžiadali cesty Banskobystrického samosprávne-
ho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo už 
31 ľudí. Najmenej mŕtvych – 12, si vyžiadali dopravné 
nehody na cestách Bratislavského samosprávneho 
kraja.                        (r)  

Odišiel po svojich...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického oznámenia na Ulici 1.mája, kde le-
žal v tráve neznámy muž. Hliadka na mieste našla 
muža z Lysej pod Makytou, ktorý bol evidentne 
pod vplyvom alkoholu, ležal bezvládne na trávni-
ku neďaleko vozovky pred bytovkou. Potom, ako 
ho púchovskí mestskí policajti zobudili, bol už 
schopný samostatnej chôdze, polícia priestupok 
na mieste vyriešila napomenutím. 

Bez pokuty...
Rovnako napomenutím vyriešila hliadka mest-

skej polície porušenie všeobecne záväzného na-
riadenia o otváracích hodinách prevádzok. V jed-
nej z prevádzok na Ulici dvory zistili nedodržanie 
zatváracej doby, o 23.30 hodine bolo v prevádzke 
šesť ľudí, konzumovanie alkoholických nápojov 
polícia v čase kontroly nezistila.  

Odovzdal nájdené hodinky
O tom, že dobrí ľudia ešte žijú sa presvedčili 

mestskí policajti v nedeľu 17. septembra nadrá-
nom. Muž z Púchova odovzdal hodinky s remien-
kom, ktoré našiel krátko po polnoci na Ulici 1.má-
ja v blízkosti autobusovej zastávky. Na oddelení 
mestskej polície spísali záznam o odovzdaní veci, 
majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na oddelení.    

Rozbil pohár pred kostolom
Hliadka mestskej polície riešila porušenie všeo-

becne záväzného nariadenia mesta. Púchovčan 
pred katolíckym kostolom krátko po druhej ho-
dine nadránom úmyselne rozbil sklenený pohár. 
Hliadka ho za znečistenie verejného priestranstva 
potrestala pokutou 10 eur. 

Zaspal na lavičke pri bufete
Krátko pred 13. hodinou kontaktovala telefonic-

ky mestských policajtov pracovníčka zdravotníc-
keho zariadenia Zdravie s tým, že pred bufetom 
leží na lavičke neznámy muž. Hliadka po prícho-
de na miesto zistila, že ide o muža zo Streženíc, 
ktorý bol evidentne opitý a nemal pri sebe žiadne 
doklady totožnosti. Mestskí policajti ho z miesta 
vykázali, priestupok vyriešili napomenutím. 

Prehnal zdravotnú záchranku
Na oddelenie mestskej polície telefonicky nahlá-

sili, že v pešej zóne pri banke leží na zemi nezná-
my muž, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom 
alkoholu. Hliadka na mieste našla bezdomovca z 
Dolného Lieskova. Na miesto dorazila aj posádka 
rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá však skonštato-
vala, že muž nemá žiadne zranenia a nevyžaduje 
ďalšie ošetrenie. Mestskí policajti muža z miesta 
vykázali. 

Ruší ju brechot psa...
Osem minút po 22.00 hodine zatelefonovala na 

oddelenie mestskej polície žena z Mudroňovej 
ulice, ktorá sa sťažovala na brechot psa v byte jej 
susedov. Po príchode hliadky na miesto oznamo-
vateľka informovala, že brechot prestal po pár 
minútach, keďže sa zrejme vrátil domov vnuk 
majiteľa psa. Žena ďalej uviedla, že k brechotu 
psa, a teda rušeniu občanov dochádza pomerne 
často. Oznamovateľka bola upovedomená, aby 
vec riešila i s prípadnou podporou viacerých su-
sedov formou písomnej sťažnosti cez domového 
dôverníka.   

Našla sa...
Hliadka vypátrala na Ulici obrancov Mieru muža 

z Viesky-Bezdedova, ktorého tašku odovzdala na 
mestskej polícii žena z Púchova. Hliadke povedal, 
že tašku hľadá už dva dni.    

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasič-
skej stanice v Púchove nemali predchádzajúci víkend 
pokoj. Zasahovali každý deň od piatku až do pondel-
ka. V piatok 15. septembra absolvovali dva zásahy, 
oba popoludní. Prvým bol zásah pri požiari v miest-
nej časti Beluše Hloža, druhým bol technický zásah 

vo Vydrnej, kde utrpel zranenie jeden človek. O deň 
neskôr 16. septembra poskytovali púchovskí hasiči 
technickú pomoc v obci Lúky, na druhý deň 17. sep-
tembra vyrážali k dopravnej nehode na diaľnici D1. A 
napokon v pondelok 18.septembra vyrážali hasiči k 
požiaru v Púchove.                            KR HaZZ Trenčín 

Púchovskí hasiči sa cez víkend nenudili

Ilustračná snímka: KR PZ Trenčín
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Geišberg so Špinerom prišli do Púchova so Sandonorikom 

lu už niekoľko rokov krásne, ako 
na pódiu, tak aj mimo neho,“ opi-
suje atmosféru vzájomnej spolu-
práce dvojice Martin Geišberg.     
   Z diskografie Daniela Špinera, 
ktorý už jedenásť rokov hráva v ka-
pele Kataríny Koščovej, stojí za to 
spomenúť spoluprácu s Michalom 
Horáčkom (album Český kalendář), 
s Andrejom Šebanom alebo Vojtom 
Dykom. 
   Aj Martin Geišberg, aj Daniel 
Špiner pokojne znesú označenie 
„multiinštrumentalisti“, veď na ich 
koncertoch zaznieva okrem gitary 
a piana, aj flauta, looper, akordeón 
či perkusie. Obaja sú profesionálni 
hudobníci, hudba ich živí a „kiež 
by sa to nikdy nezmenilo,“ dodáva 
Geišberg.  

-tm-

Spevák, skladateľ a hudobník Mar-
tin Geišberg pôsobí na slovenskej 
klubovej hudobnej scéne už viac 
ako jednu dekádu. Ale až tento 
rok na jar vydal svoj prvý autorský 
pesničkový album „V jabloňovom 
kraji“. A áno, je synom známeho 
slovenského herca Mariána Ge-
išberga a starším bratom Mareka 
Geišberga, známeho zo seriálov a 
televíznych reklám. Všetci traja sa 
okrem divadla venujú aj hudbe a 
spoločne koncertujú. Ale pesnič-
károm na plný úväzok je práve Mar-
tin Geišberg, ktorý v spolupráci so 
skladateľom a hudobníkom Dani-
elom Špinerom vytvorili spoločný 
koncertný projekt Sandonoriko (in-
špirácia filmom Nekonečný príbeh, 
pozn. aut.), s ktorým zavítali aj pred 
púchovské publikum. „Je nám spo-

Obaja multiinštrumentalisti, hudobníci telom aj dušou. Koncert Martina Geišberga  
a Daniela Špinera, ktorý sa odohral v piatok 22. septembra v podkroví Župného domu 
bol skutočnou lahôdkou pre fajnšmekrov.

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.

Martin Geišberg.
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Dennodenne sme svedkami rôz-
nych udalostí, šťastných náhod, 
prekvapení ale aj pomoci v pravej 
chvíli, keď to človek najmenej čaká. 
Naše zariadenie Dom ošetrova-
teľskej starostlivosti poskytuje celo-
dennú ošetrovateľskú a zdravotnú 
starostlivosť klientom s rôznymi 
zdravotnými problémami. Naše 
priestory, v ktorých pôsobíme by 
potrebovali rôzne technické úpra-
vy, ako napr. maľovanie. Niet peňazí 
ani ľudí, ktorí by rýchlo a kvalitne 
pomohli. My sme také šťastie mali. 
Poslanec mestského zastupiteľstva 
Mgr. Miroslav Bučko ochotne a ne-
zištne pomohol, postaral sa o farby 

a aj prispel svojou pracou k vyma-
ľovaniu priestorov. Na moje prekva-
penie na otázku, prečo to robí, mi 
odpovedal: „Pretože všetci bude-
me raz seniori a zaslúžime si vďa-
ku a úctu od mladších“. 
Želajme si, aby bolo viac takých 
ochotných ľudí. Touto cestou ďaku-
jem poslancovi Miroslavovi Bučko-
vi aj v mene personálu a vďačných 
klientov nášho zariadenia.

PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD.
Dom ošetrovateľskej 

starostlivosti 
so sídlom v NsP Zdravie, Púchov

Poďakovanie za pomoc

Dovoľte nám, aby sme pani riaditeľ-
ke Daniele Valentínyovej preukázali 
úctu a vďaku za jej doterajšiu skvelú 
prácu, a to nielen dnešnú, ale i za 
uplynulé roky, kedy škôlka dosaho-
vala ocenenia ako jedna z najlep-
ších. Vďaka za to patrí pani riadi-
teľke Valentínyovej a jej kolektívu. 
Ďakujeme a prajeme jej naďalej veľa 
úspechov v práci, ktorá je dobrým 
základom výchovy pre naše deti.

J. Ševelová, rodič dieťaťa 
navštevujúceho MŠ Mládežnícka
(pripojených 21 podpisov rodičov)

Ďakujeme pani riaditeľke MŠ Mládežnícka

Čitateľov Púchovských novín stále pribúda...
Pred pár dňami redakciu veľmi potešil milým poďakovaním a fotografiou  
čitateľ Púchovských novín a otec malého Samka G.: 
„Chcem sa poďakovať za prácu, ktorú odvádzate pri tvorbe Púchovských 
novín a za kvalitné informácie, ktoré nám, občanom, podávate. Pre dobrú 
náladu, inšpiráciu a naďalej motiváciu k Vašej ďalšej práci preposielam foto 
nového a najvernejšieho čitateľa Samka.“

Tvorivé dielne v Župnom dome pokračujú
Pravidelné tvorivé dielne v Župnom dome odštartovali ďalšiu sezónu v 
utorok 19. septembra. Tentokrát dielnička niesla názov „Zošitovo“. Pod 
taktovkou kreatívne zdatnej Eni Joachymstálovej si deti mohli originál-
ne ozdobiť vlastné zošity pomocou papiera, veselých pečiatok a farieb. 
A keďže tvorivosti sa naozaj medze nekladú, vznikli vskutku krásne vý-
tvory. Na kreatívne dielne s rôznorodou témou v Župnom dome sa deti 
spolu s rodičmi môžu tešiť každý mesiac počas školského roka.            -pb-
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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).

Martin Jakubec na Čaji pre seniorov

Stretnutie moderovala vedúca oddelenie školstva a 
sociálnych vecí MsÚ Renáta Holáková. Keďže primátor 
mesta Rastislav Henek je v súčasnosti ešte hospitali-
zovaný, seniorov pozdravila jeho manželka Katarína a 
poďakovala sa v jeho mene za podporu, ktorú dostá-
va: „Je to úžasná sila, ktorá nám pomáha preklenúť 
toto zlé obdobie. Verím, že už čoskoro príde medzi 
nás sa zabaviť a osobne vám príde popriať krásny 
deň.“  Viceprimátor mesta Roman Hvizdák pozdravil 
prítomných hostí vrátane poslancov mestského za-
stupiteľstva a povedal: „Primátor Rastislav Henek 
pred dvomi rokmi inicioval túto akciu s motívom, 

SEPTEMBER

aby sa ľudia mohli stretať a spoločne sa zabaviť. 
Dnes vidíme, že to bol úžasný nápad, pretože sa 
o lístky bojuje, taký je o akciu obrovský záujem. 
Prajem peknú zábavu!“
  Na úvod vystúpili tanečníčky z mažoretkového 
súboru NELLY z Centra voľného času Včielka. Ná-
sledne seniorom spolu s riaditeľkou CVČ Alenou 
Strýčkovou zaspievali niekoľko ľudových pesni-
čiek. Ako hlavná hviezda hudobného popoludnia 
vystúpil spevák Martin Jakubec, ktorý roztanco-
val preplnenú sálu púchovského divadla.                                                                                                   

-sf-

Vo štvrtok 21. septembra sa v mestskom kultúrnom stánku kona-
lo pod záštitou primátora Rastislava Heneka pravidelné stretnutie  
púchovských seniorov pri hudbe, speve a tanci.
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Poslanci riešili aj personálne obmeny
•  Cyklotrasa pri Púchove dostala zelenú
•  Komisia výstavby riešila mnoho žiadostí
•  DHZ v Hloži oslávil 90 rokov
•  Kúpalisková sezóna ukončená
•  Detský jarmok ľudových remesiel 

Šport magazín:  • Púchov v prvom kole deklasoval Senicu
  • V Považskom derby víťazom Púchov
  • Prehra s ťažkým súperom zamrzela
Spektrum:  • Púchovský jarmok

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 €.

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

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

28.10. o 19:00 hod., veľká sála

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

29.11. o 19:00 hod., veľká sála

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

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 285 2404

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

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

PRIPRAVUJEME:

Piatok 22.   19.45 h    Nedeľa  24.  17.30 h

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

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

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

Streda  27.  19.30 h

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

Piatok 29.   17.30 h    Sobota 30.  20.00 h

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

Piatok 29.   19.45 h    Nedeľa 1.10.  17.30 h

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

Sobota 30.  17.30 h    Nedeľa 1.10.   19.30 h

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

september‘17 

Streda  6.    galéria vestibulu divadla   18.00 hod. 

Z RODNEJ HRUDY
Vernisáž spoločnej výstavy Veroniky Mikulášovej (obrazy) a Ondreja 4. Zimku (sochy). Hudobný hosť: 
Pavol Repáň (harfa). Vstup voľný. Výstava potrvá do 30.9. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Pondelok 11.    veľká sála    17.00 hod.

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

Utorok 12.     Veľká sála     19.00 hod.

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

Sobota 16.     pešia zóna     od 10:00 hod. 

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

Pondelok 18.     veľká sála     9.00 hod.

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

Štvrtok 21.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

Štvrtok 28.    kinosála     19:00 hod.

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

KULTÚRA

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

Pondelok 2.10.    veľká sála    19.00 hod.

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

KURZY, KLUBY:

Piatok 8.     tanečná sála     9.30 hod.

NAŠE DETI
Prvé poprázdninové stretnutie Klubu mamičiek. 

Utorok 12.     kinosála     16.00 hod.

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

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

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

Streda 20.     tanečná sála      15.30 hod.

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

Streda  20.     veľká sála    17.00 hod.

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

Štvrtok 21.     kinosála     17.00 hod.

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

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

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

Pondelok   25.     tanečná sála     19.15. hod.

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

Utorok  26.     učebňa č.1      od 16.00 hod.

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

Utorok 26.     kinosála     16.00 hod.

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

Streda 27.      kinosála     17.00 hod.,18.10 hod.

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

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Piatok 1.   17.30 h

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

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

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

Sobota 2.   20.00 h    Nedeľa  3.   19.30 h

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

Nedeľa  3. 17.30 h    Streda  6.  19.30 h

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

Piatok 8.   19.30 h     Sobota 9.  17.30 h

TO (horor)
Ak si nespomenieš, neprežiješ. Ak si spomenieš, zomrieš.Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. Pod jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko rokov rozpúta v Derry 
a okolí smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú možno nazvať len TO, ovláda obyvateľov, vraždí 
nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tentoraz? MN 15 
rokov – USA  – Continentalfilm  – 134´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Sobota 9.   15.30 h    Nedeľa  10. 15.30 h

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

Streda  13.  19.30 h

OUT (dráma)
Film je odyseou päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po Východnej 
Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi 
vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor...Vlny zaplavujú piesok a znovu sa vracajú 
do mora... Pred OUT bude i krátky predfilm ŽLTÁ /Yellow/ (r. Ivana Šebestová, Slovensko 2017). Film 
v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – SR,Maď.,Česko  – ASFK   –   88´ – titulky. Vstupné 3 €, člen 
FK 2 €.

Piatok 15.    17.30 h    Nedeľa  17. 15.30 h

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

Piatok 15.   19.30 h     Sobota 16.  19.45 h

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

Sobota 16.   17.30 h     Nedeľa  17.   17.30 h

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

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

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

Streda  20.  19.30 h

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

Piatok 22.   17.30 h    Sobota 23.  17.30 h

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

KLUB ŽIEN
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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

Divadelný súbor Makyta o.z.
Uvádza komédiu na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa

REVÍZOR

Scenár a réžia: Jaroslava Botošová. Hudba: Viktor Križan. Scéna: Peter Pantúček. 
Kostýmy: Stredná umelecká škola Trenčín a kolektív DS Makyta. Účinkujú: Ján Krump, 

Vladimír Gabčo, Miriam Gajdošíková/Katarína Bizoňová, Martina Drábiková, Peter Ondrášik, 
Magda Boráková, Mária Blašková, Peter Bednár, Peter Pantúček, Mária Semizorová, Petra Pobežalová, 

Lucia Panáčková, Anna Gajdošíková, Radovan Varga. Text sledujú: Tamara Pribišová, Katarína Bizoňová. 
Technická spolupráca: Pavol Mareček, Peter Trmík, Stanislav Kozáčik.   

premiéra 14.októbra ´17 o 19:00 hod.
velká sála Divadla Púchov

Vstupné: 3 € 

Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017
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Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 26. 9.
Fazuľová so sušenými slivkami
1. Kuracia kapsa s bryndzou a slanin-
kou, štuchané zemiaky
2. Plnená paprika, rajčinová omáčka, 
knedľa

Streda: 27. 9.
Gulášová
1. Partizánske bravčové rebierko, 
strapačky so slaninkou
2. Americké kurča, volské oko, ryža/
americké zemiaky, obedový šalát

Štvrtok: 28. 9.
Polievka: Slepačí vývar „Risi-bisi“
1. Hovädzia roštenka so šunkou a 
nivou, ryža
2. Boloňské bravčové špagety

Piatok: 29. 9.
Cvikľový krém s kôprom
1. Vyprážaný kurací rezeň, slovenský 
zemiakový šalát
 2. Teľacie rizoto so zeleninou a syrom, 
rajčinový šalát

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є 
Utorok: 26. 9.
Zelerový krém s
jablkami a mandľovými hoblinkami
1.  Kuracie prsia na zelenej fazuľke, ½ 
ryža, ½ hranolky
2. Špenátové halušky, syrová omáčka
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 27. 9.
Valašská kyselica, chlieb
1. Marinovaná bravčová krkovička, 
pečené zemiaky v šupke, zeleninový 
šalát
2. Bryndzové pirohy s
kyslou smotanou a slaninkou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 28. 9.
Minestrone
1. Kuracia roláda, zemiaková kaša, 
červená repa 
2. Cestoviny sbrokolicou a
smotanovo nivovou omáčkou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 29. 9.
Bryndzová s bylink. 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 26. 9.
Strúčková  na kyslo, chlieb
Hovädzí vývar s drobnou cestovino a 
zeleninou
1. Prírodný kurací „Cordon Bleu“, duse-
ná ryža, zeleninové obloženie
2. Údená krkovička, zemiakový šalát
3. Strapačky s kyslou kapustou

Streda: 27. 9.
Fazuľová polievka s údeným mäsom, 
chlieb
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Hydinové soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža
2. Bravčový bačovský rezník (slaninka, 
syr), varené zemiaky
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, pečivo

Štvrtok: 28. 9.
Karfiolová so zemiakmi, chlieb
Zverinový vývar „Risi-Bisi“
1. Marinovaný kurací steak s lahôdko-
vou kukuricou, dusená ryža
2. Divinové ragú, maslové halušky
3. Zeleninové rizoto z pravej bravčovej 
panenky, strúhaný syr

Piatok: 29. 9.
Talianska so syrom, chlieb   
Cesnaková číra so šunkou a syrom, 
chlieb
1. Morčacie kocky na omáčke Quatro 
Formaggi, dusená ryža   2. Obrátený 
hovädzí rezeň s cibuľkou, zemiakové 
pyré, čalamáda
3. Zapekané tvarohové palacinky

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok 26. 9.
Šošovicová s párkom
Chutná zeleninová polievka 
1. Marinované bravčové rezne, ½ dus.
ryža, ½ hranolky
2. Kurací ,,Gordon bleu“, zemiaková 
kaša, kyslá uhorka 

3. Francúzske zemiaky s červenou 
repou 
4. Teplý cestov. šalát s restovaným kur.
mäsom, smotanou, syrom a kukuricou

Streda: 27. 9.
Z fazuľových strukov na kyslo  
Hovädzí vývar so širokými rezancami 
a zeleninou
1. Pečené brav.karé na dubákovej 
omáčke, ½ dus.ryža, ½ hranolky
2. Grilované kur.prsia so zemiakmi a 
špenátom
3. Slivkové knedle s makom a maslom
4. Teplý cestov. šalát s restovaným kur.
mäsom, smotanou, syrom a kukuricou

Štvrtok: 28. 9.
Hlivová vývarová so zeleninou 
Kelová s klobásou 
1. Jánošíkov brav.špíz (slanina, cibuľa, 
syr), ½ dus.ryža, ½ hranolky 
2. Černohorský kurací rezeň s kašou a 
zeleninovým šalátom
3. Bezmäsité čili con carne s tofu a 
dusenou ryžou
4. Teplý cestov. šalát s restovaným kur.
mäsom, smotanou, syrom a kukuricou

Piatok: 29. 9.
Cesnaková kráľovská
Kuracia horárkina  
1. Kuracie, bravčové medajlónky 
so šunkou a vajcom, ½ dus.ryža, ½ 
hranolky
2. Dolnozemský hovädzí guláš s 
kysnutou knedľou
3. Vyprážaný kaleráb v sezamovej 
strúhanke s var.zemiakmi a bylinko-
vým dressingom
4. Teplý cestov. šalát s restovaným kur.
mäsom, smotanou, syrom a kukuricou

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 26. 9.
Cesnaková kastílska
1. Morčacie soté s dubákmi a slaninou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Bravčový steak s omáčkou Demi 
Glace, grilovaná zelenina, obloha
3. Grilované tofu, dusená zelenina y
Dezert: Mandarínkové rezy

Streda: 27. 9.
Brokolicová krémová
1. Grilované kuracie krídelká,  opekané 
zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Hovädzí hamburger, zemiakové 
hranolky 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 

krémom 
Dezert: Kávové rezy

Štvrtok: 28. 9.
Divinový vývar s pečeňovými 
haluškami 
1. Morčací steak s hruškou a nivou,
americké zemiaky, obloha
2. Roľnícke zemiaky s mletým mäsom, 
čalamáda
3. Cestovinový šalát so zeleninou
Dezert: Mliečny rez

Piatok: 29. 9.
Tekvicová s mandľami 
1. Kurací rezeň vyprážaný, zemiakové 
pyré, uhorkový šalát
2. Hovädzie rezance na čiernom pive, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
3. Zapekané rybie filé so syrom a 
cherry rajč., zemiaky, obloha 
Dezert: Orechový rez

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 26. 9.
Gulášová 
1. Bavorský závitok, dusená ryža, 
uhorka 
2. Diabolská pochúťka, chlieb vo vajci 
3.Mexický fazuľový šalát s kuracím 
mäsom, cesnakový dresing

Streda: 27. 9.
Slepačí vývar so šunkovými haluškami
1. Bravčové výpečky, moravská 
kapusta, knedľa
2. Srbská omeleta, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
3.  Varená brokolica v syrovej omáčke, 
špenátové halušky

Štvrtok: 28. 9.
Kelová s údeninou a ryžou 
1. Bratislavské bravčové pliecko, 
cestovina
2. Bravčový karbonátok, zemiaky na 
kyslo, chlieb
3. Zapekané tvarohové palacinky s 
malinami

Piatok: 29. 9.
Šošovicová kyslá
1. Vyprážaný syr, varené zemiaky, 
tatarská omáčka
2. Jánošíkov ražeň s brusnicovou 
omáčkou, tarhoňa
3. 1/2 vajíčkový šalát + 1/2 feferónový 
šalát, pečivo

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Cícerová s údeným a zeleninou
2. Strúčková na sladkokyslo so 
smotanou
3. Gulášová hovädzia              
 
Hlavné jedlá:  
1. Čevapčiči, zemiaky, cibuľka, horčica
2. Zemiakové šúľance s karamelom, 
mak, čerstvé jahody                       
3. Segedínsky guláš, varená knedľa
4. Pečené kuracie stehno, ryža, ananá-
sový kompót 
5. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, domáca čalamáda 
6.  Špíz z bravčovej panenky so 
šunkou a kápiou,  listový šalát s dresin-
gom, bagetka
7. Hovädzí  Striploin steak z roštenky, 
opekané zemiaky, šampiónova 
omáčka Duxeles

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok 12. 9. 
Mrkvová krémová so zázvorom a 
smotanou, pečený chlieb
1. Hovädzie mäso s čučoriedkovou 
omáčkou, tagliatelle
2. Zabíjačkový tanier, kapusta, knedľa
3. Hubové kuracie rizoto s parmezá-
nom, cherry rajčiny

Streda: 27. 9.
Slepačí vývar, fritátové rezance
1. Kurací steak v slaninke s grilovanou 
cuketou, hrachová kaša
2. Vyprážaný bravčový rezeň, domáci 
zemiakový šalát
3. Parené buchty s makom a vanilko-
vou omáčkou, ovocie

Štvrtok: 28. 9.
Brokolicová s cícerom, pečený chlieb
1. Bravčová krkovička s dusenou 
zeleninou, zemiaková kaša
2.  Hovädzí tokáň s domácimi haluška-
mi s vňaťou
3.  Vyprážané šampióny, varené 
zemiaky, tatárska omáčka

Piatok: 29. 9.
Mexická fazuľová, tortillachips
1. Grilovaný tanier, hranolky, coctailo-
vá omáčka
2. Hovädzie varené, chrenová omáčka, 
knedľa
3. Strapačky s kapustou

DIVADLO PÚCHOV PONÚKA PRIESTORY NA PRENÁJOM:

Informácie na t.č.: 
Masláková Eva
0905 807 292 
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Turnaj o Pohár primátora mesta Púchov vo volejbale žien
20. ročník, 23. 9. 2017, STC Aréna v Púchove

Zápolenie sa uskutočnilo za účasti 
siedmich prvoligových družstiev zo 
Slovenska, ôsme družstvo, TJ Ostra-
va, sa pre zdravotné problémy via-
cerých hráčok nezúčastnilo. Druž-
stvá boli rozdelené na dve skupiny: 
trojčlennú A-skupinu, kde sa hralo 
na tri hrané sety a štvorčlennú B-
-skupinu, kde sa hralo na dva sety. 
Všetky družstvá v skupine postupne 
odohrali stretnutia každý s každým, 
všetky družstvá tak mali v základ-
ných skupinách za sebou dovedna 
šesť setov. 

Prvé dve družstvá zo základných 
skupín postúpili do semifinále, 
ostatné družstvá hrali o umiestne-
nie v skupine o 5. až 7. miesto. Do-
máce družstvo začalo prvý zápas 
proti Obchodnej akadémii z Považ-
skej Bystrice dobre, prvý set vyhralo 
25:21, ale v druhom sete urobilo veľa 
chýb – preto Považská Bystrica vyh-
rala 14:25, tretí set bol vyrovnaný v 
celom priebehu, šťastnú koncovku 
zvládli hosťky 24:26. Púchovčanky 
však zabojovali v zápase proti VK 
Nové Mesto n./V. a výhrou 2:1 si 
zabezpečili postup do semifinále, 
kde ich čakal víťaz B-skupiny Senica. 
Prvý set mali v réžii Záhoráčky, zís-
kali ho 25:18, druhý set však mali ra-
ketový nástup domáce. 8-bodovou 
šnúrou na samom začiatku druhého 
setu odskočili súperkám, v priebehu 
setu náskok ešte zväčšili a tak druhý 
set vyhrali Púchovčanky 25:14. Tretí 
set, tiebrak do 15 bodov, bol vyrov-
naný, obe družstvá hrali dobre, bez 
zbytočných chýb. Rozhodovalo sa 
až v koncovke, ktorú zvládli domáce 
15:13 a postúpili do finále.     
    V druhom semifinále nastúpil víťaz 
A-skupiny Považská Bystrica proti 
Dinamu Bratislava, ktoré obsadilo 
v B-skupine 2. miesto vďaka lepšie-
mu pomeru lôpt, iba o 8 stotín pred 
tretím Brusnom. Opäť sa rozhodo-
valo v tiebreaku, koncovku vyhrali 
Bratislavčanky 16:14.  
   Zápas o 3. miesto sa stal po výhre 
2:0 korisťou Senice. Diváci sa tak 
dočkali finále Púchov – Bratislava. 
V prvom sete vychádzalo podanie 
a dobrá obrana hosťkám (16:25 
pre Bratislavu), druhý set to bolo 
naopak, 25:20 vyhral Púchov a fi-
nálový zápas tak vygradoval do tie-
breaku. Výborný volejbal predviedli 
obe družstvá, koncovku si postrážili 
hosťky a vyhrali 11:15. 
   Za najlepšie hráčky turnaja boli vy-
hlásené: Janka Nosková zo Senice, 
Katarína Kalužajová z Bratislavy a 
Katka Kováčiková z Púchova.

Domáce hráčky 1. VK Púchov čaká 
od 7. októbra účasť v 1. lige žien v 
skupine Východ, kedy v prvom kole 
privítajú na domácej palubovke v 
telocvični Gymnázia Púchov o 11:00 
hod. volejbalistky z Rimavskej Sobo-
ty. 
   Družstvo žien 1. VK Púchov pre-
šlo v porovnaní s minulou sezónou 
veľkou zmenou: odišlo až sedem 
hráčok, naopak prišli tri hráčky z 
juniorského družstva a do Púchova 
prestúpili aj štyri hráčky z Považskej 
Bystrice. Družstvo sa tak formuje 
takmer od nuly. Turnaj o Pohár pri-
mátora mesta Púchov bol dobrou 
prípravou na ligu, a tiež ukázal, že s 
Púchovom v 1. lige žien musia súpe-
ri počítať.
Zostava 1. VK Púchov: 
Kováčiková Katka (kap.), Glóriková, 
Gašpárková M., Gardianová, Kapráli-
ková, Pišojová, libero Gašpárková P., 
striedali Gabrišová, Michalcová, Ko-
váčiková Kristína, tréneri: Suchánek, 
Pazdernatý.

Michal Suchánek, 1. VK Púchov

Konečné poradie turnaja:  
1.    ŠK DINAMO Bratislava
2.    1. VK Púchov
3.     VM Senica
4.     ŠŠK OA Pov. Bystrica
5.     VK Nové Mesto nad Váhom
6.     MŠK Žiar nad Hronom
7.     VK Kúpele Brusno
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži 

Päťgólové nakladačky Lysej pod Makytou a Streženiciam

Delegačná listina Oblastného futbalového zväzu na 1. 10.
6. liga muži – 8. kolo o 14.30
Košecké Podhradie – Košeca (R, Mako, Balušík), Du-

lov – Lysá pod Makytou (Zvak, Blaško, J. Pecuš), Stre-
ženice – Bolešov (Zigo, Sklenár, Petrušek), Podmanín 
– Jasenica (R, Rojko, Koleno), Papradno – Horná Po-
ruba (Škrovánek, Horečný), Dolné Kočkovce – Udiča 
(Migát, Ďuriš, Jandušík), Tuchyňa – Kvašov (Folučka, 
Hriadel)

7. liga muži – 8. kolo o 14.30
Podvažie – Dolná Mariková (D. Komorník, Kapila), 

Dohňany – Sverepec (O. Komorník, Kováč), Dolná 
Breznica – Pružina (Pastorek, Vavrík), Praznov – Še-
bešťanová (o 10.00 – Koleno, Balušík), Fan Club Pú-
chov – Kolačín (v Lúkach – Brundza, Galbavý, Guz-
ma), Pruské – Visolaje (M. Mihálik, Proč, B. Mihálik), 

Lazy pod Makytou – Mikušovce (Meluch, Kováčik)
8. liga muži – 6. kolo o 14.30
Lumax Horovce – Tŕstie (v sobotu – Pastorek), Hrad-

čan Lednica – Vrchteplá (Lamžo), Dynamo Orlové – 
Červený Kameň (v sobotu – Galbavý), Prejta – Bodiná 
(R), Kameničany majú voľno

6. liga dorast – 4. kolo o 11.45
Dohňany – Pružina (v sobotu o 15.30 – Jandušík, 

Folučka), Streženice – Jasenica (v sobotu o 15.30 
– Sklenár, Zigo), Plevník-Drienové – Bolešov (D. Ko-
morník, Škrovánek), Tuchyňa – Lumax Horovce (v so-
botu o 15.30 – O. Komorník, Kapila), Dolné Kočkovce 
majú voľno

4. liga starší žiaci Sever – 6. kolo o 9.45
Papradno – Dolná Mariková (o 12.00 – Horečný), 

Prečín – Sverepec (Brundza), Dolné Kočkovce – Pruži-
na (Ďuriš), Domaniža – Udiča (Rojko), Plevník-Drieno-
vé – Jasenica (Galbavý)

4. liga starší žiaci Juh – 6. kolo o 9.45
Ilava – Košeca (Pastorek), Dohňany – Nová Dubnica 

(Migát), Beluša – Borčice (Hriadel), Hradčan Lednica 
– Horná Poruba (J. Pecuš), Lazy pod Makytou – Ladce 
(o 11.45 – Kováčik)

4. liga mladší žiaci – 6. kolo
Praznov – Fan Club Púchov (v sobotu o 16.00 – B. 

Mihálik), Lysá pod Makytou – Tatran Horovce (o 9.45 
– Orálek), Ilava – Kolačín (v sobotu o 10.30 – Petru-
šek)

Prípravky – dohrávky, 30. 9. o 10.00 a 11.00
Dulov – Mikušovce (v Mikušovciach – Ďuriš) 

7. liga muži
7. kolo: Lazy – Podvažie 3:0 (1:0), Maslák 2, Prekop, 
Mikušovce – Pruské 1:2 (0:1), Visolaje – FC Púchov 5:0 
(1:0), Kujaník 2, Kršík 2, Krála, Kolačín – Praznov odlo-
žené, Šebešťanová – Dolná Breznica 4:1 (3:0), Hanták, 
Pružina – Dohňany 1:3 (0:1), Lukajka,  Zigo, Pavlis, 
Sverepec – Dolná Mariková 1:1 (1:0).
1. Visolaje 7 5 1 1 26:11 16
2. D. Mariková 7 5 1 1 19:9 16
3. Pruské 6 5 0 1 17:7 15
4. Lazy 6 5 0 1 16:9 15
5. Mikušovce 6 4 0 2 16:7 12
6. Sverepec 7 3 2 2 12:10 11
7. Šebešťanová 6 3 1 2 13:10 10
8. Podvažie 7 3 0 4 13:13 9
9. Kolačín 6 2 3 1 9:13 9
10. FC Púchov 6 2 1 3 12:19 7
11. Dohňany 6 1 1 4 9:16 4
12. Praznov 6 1 0 5 13:19 3
13. D. Breznica 7 0 2 5 9:21 2
14. Pružina 7 0 0 7 3:23 0

8. liga muži
5. kolo: Prejta – Horovce 5:0 (2:0), Bodiná – Dynamo 
Orlové 11:1 (4:0), Červený Kameň - Hradčan Lednica 
0:4 (0:1), Osrman 2, Bezák, Kapusta, Kameničany – Tr-
stie 2:1 (2:0),  Vrchteplá mala voľno.
1. Kameničany 5 4 1 0 12:6 13
2. Prejta 3 3 0 0 10:3 9
3. Bodiná 3 2 0 1 15:3 6
4. Hr. Lednica 4 2 0 2 6:3 6
5. Lumax Horovce 5 2 0 3 7:11 6
6. Vrchteplá 3 1 1 1 7:4 4
7. Trstie 4 1 0 3 7:10 3
8. D. Orlové 3 1 0 2 2:13 3
9. Č. Kameň 4 0 0 4 1:14 0

Jasenica – Streženice 5:0 (2:0) 
Streženičania ako minuloročný účastník piatej ligy 

pricestovali do Jasenice v úlohe favorita a iné ako 
trojbodový zásah si nepripúšťali. Úvod stretnutia 
aj nasvedčoval, že hostia neodídu naprázdno. Už v 
úvode našiel Vavríkov pas Loduhu, jeho strelu však 
domáci obrancovia zrazili na roh. O chvíľu Lamžovu 
strelu zrazili domáci rovnako na roh a v 11. minúte 
Loduhov priamy kop len tesne minul domácu brán-
ku. Hneď vzápätí však na druhej strane po rohovom 
kope poslal nevysoký Klabník domácich hlavou do 
vedenia – 1:0.  Po polhodine hodil zle autové vhadzo-
vanie Krajčí, lopta sa dostala k Pavlíkovi, ktorý po sóle 
cez polovicu ihriska našiel Heldesa a jeho strela hla-
vou skončila druhýkrát v sieti Streženíc – 2:0. Ešte do 
prestávky mali šance hosťujúcu Vavrík a Loduha, ale 
Kňažka neprekonali. Očakávaný tlak hostí v druhom 
polčase neprišiel. Naopak, pôsobili odovzdaným až 
rezignovaným dojmom a Jaseničania si schuti za-
strieľali. Po Pavlíkovej žrdi mieril v 61. minúte Šibík 
hlavou do prázdnej bránky – 3:0.  O päť minút neskôr 
zvyšoval na 4:0 Adamík strelou z 35 metrov do stredu 
bránky a potupnú prehru favorita spečatil päť minút 
pred koncom piatym gólom A. Kňažko – 5:0. 

Lysá – Košeca 0:5 (0:0)
Po Streženiciach inkasovali päťgólový debakel aj 

futbalisti Lysej pod Makytou, tí však dokonca na 
vlastnom trávniku. Napriek bezgólovému prvému 
polčasu boli aj v ňom lepší hostia, pri Lysanoch stála 
neraz len šťastena. Už v siedmej minúte spálil ob-
rovskú šancu Mihalik, ktorý z piatich metrov poslal 
loptu do nebies. Lysej snahu uprieť nemožno, no 
pohnevali sa s koncovkou. V druhom polčase prišiel 
gólový uragán Košece a domáci futbalisti sa nestačili 

1. Kvašov 7 5 1 1 24:10 16
2. Košeca 6 5 1 0 16:2 16
3. Bolešov 6 4 1 1 12:6 13
4. K. Podhradie 7 4 1 2 14:11 13
5. Podmanín 5 4 0 1 9:6 12
6. H. Poruba 6 3 1 2 18:10 10
7. Jasenica 7 3 1 3 10:11 10
8. Papradno 7 3 0 4 18:11 9
9. Streženice 7 2 2 3 8:13 8
10. Udiča 6 2 1 3 5:8 7
11. Tuchyňa 6 2 0 4 9:14 6
12. D. Kočkovce 7 2 0 5 9:18 6
13. Lysá 8 1 1 6 9:24 4
14. Dulov 7 1 0 6 9:26 3

čudovať. V 50. minúte poslal hostí do vedenia Mihálik 
– 0:1 a o päť minút neskôr zvýšil na 0:2 ten istý hráč. 
V 63.minúte zvýšil na 0:3 Škrapko a o sedem minút 
neskôr už na 0:4 G. Bortel. Deštrukciu Lysej dokonal v 
73.minúte svojim hetrikom Mihalik – 0:5.   

Udiča – Papradno 1:0 (0:0)
Po štvrťhodine mohli ísť domáci do vedenia, ale 

Melicherík lobom prehodil nielen brankára Paprad-
na, ale aj bránku. Nekompletní hostia boli pod tla-
kom, útočnú snahu predviedli len sporadicky. Jeden 
z pekných prienikov v podaní Hederu gólom neskon-
čil. Udičania strelili po polhodine hry gól, pre ofsajd 
však neplatil. Ďalší pekný center T. Drblík nedočia-
hol. Po obrátke mohol otvoriť skóre T. Drblík, jeho 
center smerujúci do bránky však Hromadík v bránke  
Papradna v poslednej chvíli vyrazil.  V zahadzovaní 
šancí pokračoval Drblík aj v 60.minúte, kedy nastrelil 
tyč. T. Drblík sa napokon dočkal, sedem minút pred 
koncom premenil penaltu za faul na M. Drblíka – 1:0. 

Bolešov – Dulov 2:1 (1:1) 
Bolešovčania začali aktívne a už po dvoch minútach 

J. Šatka poslal loptu len niekoľko centimetrov vedľa 
tyče. Po štvrť hodine faulovala hosťujúca obrana pre-
nikajúceho Kusovského a Šimák z pokutového kopu 
poslal domácich do vedenia – 1:0. Bolešovčania mali 
aj naďalej územnú prevahu a hostia len vďaka veľkej 
obetavosti odolávali lavínovitým útokom. Šancu spá-
lil Janiš, na druhej strane Savarovu strelu z priameho 
kopu zneškodnil domáci brankár.  Po pol- hodine 
sa Dulovčania dostali druhýkrát na dostrel domácej 
bránky a výsledkom bola exportná strela Bialeša do 
šibenice – 1:1. Po obrátke mali domáci prevahu,  Ku-
sovský po úniku trafil iba do brankára. Ďalšie šance
spálili domáci J. Šatka, Prna a Šimák. Pol hodinu pred 
koncom sa domáci dočkali. D. Barták si spracoval 
peknú prihrávku Šimáka a sólový nájazd bezpečne 
premenil 2:1. 

Tuchyňa – Košecké Podhradie 1:3 (0:1) 
Po opatrnom úvode si prvú šancu vypracovali do-

máci, keď v 25. minúte prešiel A. Bartoš hosťujúcou 
obranou, v koncovke však nemal presnú mušku. O 
päť minút neskôr nemieril presne ani M. Vlasatý z 
priameho kopu a po polhodine skončila Hrehušova 
strela v náručí brankára. Desať minút pred koncom 
prvého polčasu poslal hostí do vedenia Kozík – 0:1. 
Situácia bola dvojnásobne nešťastná pre domácich, 
zranil sa im brankár Gospič. Po prestávke sa hneď 
po rozohrávke dostal k lopte striedajúci Štefula a po 
samostatnom úniku vyrovnal na 1:1. V 66.minúte si 
domáci brankár poradil so strelou Štefanca z priame-
ho kopu, ale Tomanica sa pri dorážke nemýlil – 1:2. 

Domáci mohli vyrovnať, tvrdej strele P. Hrehuša sa 
do cesty postavila žrď. Štvrť hodinu pred koncom po 
rýchlej akcii zvýšil P. Staňo na 1:3. 

Kvašov – Dolné Kočkovce 3:1 (0:0) 
V okresnom derby bol favoritom nováčik a už po 

šiestich minútach mohol ísť do vedenia. Bretschne-
ider však hlavou nemieril presne. Domáci mali viac 
z hry, v prvom polčase však spálili niekoľko šancí. Po 
obrátke otvoril už po dvoch minútach skóre Kmoše-
na – 1:0. Na 2:0 zvyšoval v 54. minúte po rohovom 
kope F. Kováč a ten istý hráč pridal o desať minút ne-
skôr tretí domáci úspech – 3:0. Hostia znížili až dvad-
sať minút pred koncom gólom Hlúbika – 3:1. 
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Púchovské kúpalisko otvorilo brány už v posledný 
júnový týždeň. Naposledy v tomto roku sa mohli 
návštevníci okúpať 31. augusta. 
Ako tohtoročnú sezónu hodnotí mestský špor-
tový klub? „S tohtoročnou letnou sezónou sme 
celkom spokojní. Bola jemne nadpriemerná a 
podstatne lepšia ako v roku 2016. Celkovo naše 
kúpalisko navštívilo 18.670 platiacich návštev-
níkov. Najviac ich bolo v auguste, viac ako 10 ti-
síc. Našim športovcom pôsobiacim pod krídlami 
MŠK ponúkame v rámci regeneračného procesu 
vstup zdarma a taktiež majú u nás vstup zdar-
ma deti do 5 rokov. Keď zrátame návštevnosť 
aj týchto skupín dohromady dostaneme číslo 
21.300 návštev za dva a pol mesiaca, čo je skve-
lé číslo,“ hovorí športovo-marketingový manažér 
MŠK Ing. Lukáš Ranik.

Púchovské kúpalisko sa tešilo záujmu nielen ná-
vštevníkov z Púchovskej doliny, ale prichádzali aj 
ľudia z Trenčína, Dubnice, Ilavy, Považskej Bystrice, 
Bytče či z Čiech. 

Okrem DHZ Beluša a DHZ Podhorie pomá-
hajú chrániť život a majetok Belušanov aj 
dobrovoľní hasiči z DHZ Hloža. 
Zbor vznikol v roku 1927 v čase, keď bola Hlo-
ža samostatnou obcou. V roku 2001 prešiel vý-
znamnou obrodou a dnes je súčasťou najväčšej 
obce kraja – Beluše. „Bolo to správne rozhodnutie 
našich predkov, že si chceli už štyri generácie pred 
nami pomáhať a zdokonaľovať svoje fyzické zruč-
nosti, pretože pri záchrane ľudských životov ide 
doslova o sekundy. Dnes je už technika omnoho 
modernejšia ako vtedy, avšak dobrovoľní hasiči 
dokazujú, že keď treba pomôcť, sú vždy medzi 
prvými, ktorí pomáhajú svojim spoluobčanom,“ 
pochvaľoval si činnosť dobrovoľníkov z Hlože sta-
rosta obce Ján Prekop.
  Ráno na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, na 
ktorý oslavy výročia pripadli, boli už dobrovoľní 
hasiči nastúpení pred obecnou hasičskou zbrojni-
cou. Spolu so zástupcami Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Púchov, predstaviteľmi obce i jej obyva-
teľmi si pripomenuli svojich dedov a pradedov, 
ktorí DHZ Hloža pred 90 rokmi zakladali. V roku 
2001 sa zbor vyformoval približne na podobu, 
ňv akej ho obyvatelia poznajú dnes. 
„Za posledných 10 rokov našej pôsobnosti sme 

Jediní dobrovoľní hasiči v kraji, ktorí dokážu zasahovať 
aj zlaňovaním  z výšky, oslavujú 90-ročnicu

Úspešná letná sezóna 
na púchovskom 
kúpalisku

V sobotu 16. septembra sa družstvo VO 
1970 MŠK Púchov zúčastnilo na turna-
ji starších žiakov vo volejbale, ktorý 
sa konal v Žiline za účasti popredných  
ligových celkov. 
Po víťazstvách v skupine nad Banskou Bystricou 
2:0 a Starou Ľubovňou 2:1 (v základnej skupine 
sa hralo na dva hrané sety) sme zo skupiny „A“ 
postupovali z prvého miesta. V semifinále sme 
zvíťazili nad družstvom, ktoré sa v skupine „B“ 
umiestnilo na druhej priečke - domácou Žilinou 
3:0 (semifinálové a finálové zápasy sa hrali na 3 
víťazné sety) po jednoznačne lepšom výkone, 
keď sme v prvom sete viedli dokonca 10:1. Našou 
oporou bolo tradične podanie, vďaka ktorému 
sme súpera takmer vôbec nepustili do hry. Vo fi-
nále sme sa opäť stretli so Starou Ľubovňou, ktorá 
si v druhom semifinálovom zápase poradila s ví-
ťazom „B“ skupiny, Popradom. 

Volejbalisti MŠK Púchov v Žiline na prvej priečke
Vo finále sme však nič nenechali na náhodu a 
zvíťazili 3:1 napriek tomu, že za Ľubovňu hral aj 
reprezentačný univerzál, ktorý od tejto sezóny 
pôsobí v COP Trenčín. Trofej pre najlepšieho sme-
čiara putovala do Starej Ľubovne a trofej pre naj-
lepšieho nahrávača získal náš hráč Patrik Pišoja. 
Tento turnaj bol výbornou prípravou pre nadchá-
dzajúcu sezónu a ukázal nám silné a slabé stránky 
nášho družstva rovnako, ako aj súperov. Obsade-
nie prvého miesta je taktiež okrem veľkého úspe-
chu tiež výborná motivácia pre našich hráčov.
Na turnaji sa zúčastnili: Turčáni Matej, Cíbik Stani-
slav, Kvasnica Richard, Pišoja Oliver, Pišoja Patrik, 
Gabko Emil, Kopp Samuel, Maslák Alexej, Jurovčík 
Jakub, Madejski Juraj a Struhár Martin a tiež tré-
neri Štefko st. a ml. 
Konečné poradie: 1. VO 1970 MŠK Púchov, 2. VKM 
Stará Ľubovňa, 3. VK 2012 Poprad, 4. OZ Šport Vo-
lejbal Žilina, 5. Tatran Banská Bystrica, 6. VK Mirad 
Prešov                                                        Ivan Štefko, ml.

sa posunuli veľmi dopredu, aj pokiaľ ide o samotné 
vybavenie, techniku, ochranné prostriedky či vz-
delanie. Spolu sme odpracovali veľmi veľa hodín, 
aby sme DHZ Hloža dostali do takejto kondície. 
Chcem preto poďakovať všetkým členom, ktorí sú 
v noci aj vo dne ochotní pomáhať bez nároku na 
odmenu. Za posledných 10 rokov, od posledných 
osláv, sme na zásah vyrážali na zásah 73-krát, z 
toho 49-krát ku požiaru,“ zhodnotil predseda DHZ 
Hloža. Zároveň prezradil, že ako členovia jediného 
DHZ v kraji dokážu hasiči z DHZ Hloža zlaňovať a za-
chraňovať i z výšky.                                        Zdroj: tsk.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

Štatistika návštevnosti kúpaliska:
Mesiac jún: 1.614 platiacich návštevníkov

Mesiac júl: 6.164 platiacich návštevníkov

Mesiac august: 10.892 platiacich návštevníkov

Celkovo: 21.300 návštevníkov 

                     (z toho 18.670 platiacich)                       -r-
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Púchovčania si vylámali zuby na trnavskej juniorke
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Trnava B – MŠK Púchov 1:0 (1:0)
Trnavská juniorka nezačala pred mizernou návšte-

vou (necelých 100 divákov) proti Púchovčanom naj-
lepšie a hostia sa mohli ujať vedenia už po pár min-
útach. Peknú strelu Púchovčana Piláta vyrazil domáci 
gólman Chudý len pred seba a Sibanda ju dorazil do 
siete. Rozhodca však gól neuznal, pretože Sibanda 
stál v ofsajde. Na druhej strane vysunul po pravom 
krídle Čeredničenko Vantrubu, jeho spätnú prihrávku 
nedokázali hosťujúci obrancovia odkopnúť a Čered-
ničenko z vnútra pokutového územia poslal domá-
cich do vedenia. Futbalisti MŠK Púchov po góle zvýši-
li obrátky, prevzali iniciatívu a blízko k vyrovnaniu bol 
Gajdošík, ktorého peknú individuálnu akciu zastavil 
v poslednej chvíli domáci obranca. Na druhej strane 
mohol domáce vedenie zveľadiť Čeredničenko, kto-
rý však nedokázal potrestať hrúbku púchovského 
stopéra Haviara. Ukrajinec sa rútil sám na brankára 
Púchova Letka, ale neuspel. Púchovčania však mali 
územnú prevahu, no ich strelecké pokusy väčšinou 
zablokovali domáci obrancovia. Trnavská rezerva 
podnikala rýchle protiútoky do rozhodenej obrany 
Púchova, skórovať sa jej už však nepodarilo ani na-
priek šanciam Oravca a Gombalu. Púchovčania si tak 
zaknihovali druhú prehru v rade.  

Góly: 11. Čeredničenko. R. Havran, ŽK: Juhás, Krne-
ta – Riška, Vanák, Zavadzan, 82 divákov. 

Zostava Trnavy: Chudý – Janso, Juhás, Krneta, Če-
redničenko (89. Magdolen), Mihálik (90. Nemček), Lovás, T. Vantruba, Gombala, Jašúrek (76. Pavlovčík), 

Oravec. Tréner V. Ekhardt. 
Zostava MŠK Púchov: 

Letko (82. Pilný) – Riška, 
Haviar (80. Hrančík), Ga-
jdošík, Kopiš (86. Kvaššay), 
Sibanda, Pilát, Vanák, Hrn-
ko (89. Gáborík), Zavad-
zan, Brezničan. Tréner E. 
Pagáč.

Led. Rovne – Dub-
nica 0:0

Zostava L. Rovní: Bačík 
– Kollár, Chmelík, Detko, 
Lipták (90. Prekop), Rieči-
čiar, T. Púček, Poláček (79. 
Pišta), Híreš, M. Buček, 
Krištof. Tréner M. Púček. 

Zostava Dubnice: Di-
gaňa – Zahranyčnyj, Čas-
tulín, R. Štefánek, Čurik 
(64. Cisár), Jakúbek, Vaško 
(77. Filo), Švec, Janco (90. 
Václav), Suchý, Horecký 
(58. S. Bielik). Tréner P. Ja-
kuš. 

Gabčíkovo – Be- 
luša 2:2 (1:0)

Góly: 19. Hlaváč, 53. L. 
Tóth – 56. Ďuriš, 66. Go-
relka. 

Zostava Beluše: Ciesar 
– Jurga, Schiszler, Vavrík, 
Martinka, Gažo (90. Rem-
šík), Novisedlák, Ďuriš (89. 
Gajdošík), Hrenák, Gorelka 
(80. Kršák), Mišutka (84. Bi-
elik). Tréner M. Bednár.

Topoľčany - 
Nemšová 1:3 (0:2)

Góly: 72. Rusnák – 16. Iheme, 20. Svorada, 74. I. 
Kostić

Zostava Nemšovej (Horovce): Křížek – Mihaljević 
(70. Antol), Mujkoš, Svorada, Radenović, Čiernik, Rosi-
na, Iheme (57. Kostić), Kucharík, Valašík (79. Körmen-
dy), Pejčić. Tréner Ľ. Greguška.

Ostatné výsledky: Galanta – Borčice 0:1 (0:1), Nové 
Zámky - Bánovce 2:1 (1:1), Šaľa - Prievidza 2:1 (1:1),  
Zlaté Moravce/Vráble B – V. Ludince 3:1 (1:1), Stretnu-
tie FC Nitra jun. – D. Streda B - odložili

Dohrávka: Galanta – Gabčíkovo 1:1 (1:1)
1. Borčice 8 6 1 1 17:7 19
2. Nové Zámky 9 6 1 2 14:9 19
3. Gabčíkovo 8 5 3 0 21:8 18
4. Dubnica 8 5 3 0 12:2 18
5. DAC B/Vrakúň 8 5 2 1 18:6 17
6. ViOn B Vráble 8 5 0 3 15:13 15
7. Led. Rovne 8 4 2 2 10:9 14
8. Galanta 9 3 3 3 11:10 12
9. Púchov 9 3 2 4 10:11 11
10. V. Ludince 8 3 1 4 15:14 10
11. Nitra jun. 8 3 1 4 11:13 10
12. Trnava B 8 3 0 5 7:9 9
13. Beluša 8 2 3 3 8:13 9
14. Bánovce 9 2 2 5 9:15 8
15. Šaľa 8 2 1 5 10:16 7
16. Nemšová 8 2 0 6 7:17 6
17. Topoľčany 9 2 0 7 6:18 6
18. Prievidza 9 1 1 7 10:21 4

8. kolo – 30. 9. – 1. 10.
Prievidza – Galanta, Dubnica – Topoľčany, Púchov 
– Zlaté Moravce B, Bánovce nad Bebravou – Dunajská 
Streda B, Borčice – Nitra B, Nemšová – Šaľa, Beluša 
– Lednické Rovne, Veľké Ludince – Gabčíkovo, Nové 
Zámky – Trnava B 

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Kto s kým v III. lige
1.10.2017 o 14:00 h. futbalový štadión

MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
FC ViOn Zlaté Moravce B

vs.

III. Liga Príď nás aj TY podporiť!
Platinový partner:

Reklamní partneri:
Mediálny partner:

Vstupné: 1€
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II. liga dorast - U19

II. liga dorast - U17

VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ 

4. liga st. žiaci - SEVER

6. liga dorast

I. liga žiaci - U15
7. kolo: MŠK Púchov – Lokomotíva Devínska Nová 
Ves – odložené na 11. 10., Inter – Malacky 5:2, Loko-
motíva Trnava – Komárno 2:1, Zlaté Moravce/Vráble 
– Dubnica 2:3, Bánovce nad Bebravou – Gabčíkovo 
3:2, Petržalka – Nové Zámky 2:2, Považská Bystrica 
– Karlova Ves 1:1, Myjava – Topoľčany – odložené na 
4. 10., Prievidza – Skalica – odložené na 25. 10. 
1. Dubnica 8 7 1 0 35:7 22
2. Zl. Moravce 9 7 0 2 32:13 21
3. Skalica 7 7 0 0 21:5 21
4. Karlova ves 9 4 4 1 19:11 16
5. Inter 9 5 1 3 24:19 16
6. Loko. Trnava 9 5 1 3 17:16 16
7. Petržalka 9 4 2 3 30:17 14
8. Myjava 8 4 2 2 15:6 14
9. Prievidza 8 4 1 3 15:19 13
10. Malacky 9 4 0 5 15:18 12
11. MŠK Púchov 8 3 1 4 16:22 10
12. N. Zámky 9 3 1 5 13:22 10
13. Gabčíkovo 9 3 0 6 13:12 9
14. Topoľčany 8 2 1 5 13:26 7
15. Komárno 9 2 1 6 9:22 7
16. Dev. Nová Ves 8 2 0 6 9:25 6
17. P. Bystrica 9 1 2 6 10:20 5
18. Bánovce 9 1 0 8 7:33 3

7. kolo: MŠK Púchov – Devínska Nová Ves – odlo-
žené na 11. 10., Inter Bratislava – Malacky 6:0, Loko-
motíva Trnava – Komárno 0:2, Zlaté Moravce/Vráble 
– Dubnica 0:4, Bánovce – Gabčíkovo 0:3, Petržalka 
– Nové Zámky 8:0, Považská Bystrica – Karlova Ves 
Bratislava 0:3, Myjava – Topoľčany – odložené na 4. 
10., Prievidza – Skalica – odložené na 25. 10. 
1. Inter 9 6 3 0 31:8 21
2. Petržalka 8 7 0 1 27:6 21
3. Dubnica 8 6 2 0 29:7 20
4. Loko. Trnava 9 6 1 2 25:7 19
5. Gabčíkovo 9 6 1 2 25:13 19
6. Komárno 9 6 1 2 20:20 19
7. Zl. Moravce 9 5 2 2 39:13 17
8. Myjava 8 4 2 2 18:5 14
9. P. Bystrica 8 4 0 4 11:23 12
10. Karlova Ves 8 3 2 3 13:12 11
11. Prievidza 8 3 0 5 7:11 9
12. N. Zámky 8 2 1 5 8:23 7
13. Malacky 8 2 0 6 14:28 6
14. Skalica 7 2 0 5 6:20 6
15. MŠK Púchov 7 1 2 4 6:18 5
16. Bánovce 8 0 2 6 8:27 2
17. Dev. Nová Ves 7 0 1 6 6:29 1
18. Topoľčany 8 0 0 8 8:31 0

5. kolo: FK Slovan Levice – MŠK Púchov 3:3 (0:2), 
Hunana 3, Senica – Domino 2:0, D. Streda – Nitra 1:3, 
Karlova Ves – Z. Moravce 0:0, Trnava – Skalica 5:2 
1. Trnava 5 5 0 0 19:6 15
2. Slovan 4 4 0 0 26:1 12
3. AS Trenčín 4 4 0 0 25:5 12
4. Nitra 5 3 0 2 19:11 9
5. D. Streda 5 3 0 2 10:6 9
6. Karlova Ves 5 2 2 1 10:2 8
7. Petržalka 4 2 0 2 8:6 6
8. Zl. Moravce 5 1 1 3 5:6 4
9. Levice 5 1 1 3 5:10 4
10. Senica 5 1 1 3 5:15 4
11. Skalica 5 1 1 3 7:20 4
12. Inter 4 1 0 3 2:13 3
13. Domino 5 1 0 4 5:26 3
14. MŠK Púchov 5 0 2 3 4:23 2

I. liga žiaci - U14
5. kolo: Levice – MŠK Púchov 2:3 (1:3), Hošták 2, 
Mušák, Senica – Domino 5:0, D. Streda – Nitra 0:2, 
Karlova Ves– Z. Moravce 1:1, Trnava – Skalica 7:1
1. Trnava 5 5 0 0 18:3 15
2. Slovan 4 4 0 0 29:0 12
3. Trenčín 4 4 0 0 28:0 12
4. D. Streda 5 4 0 1 14:4 12
5. Senica 5 3 1 1 15:6 10
6. Nitra 5 2 1 2 9:4 7
7. Inter 4 2 0 2 8:10 6
8. MŠK Púchov 5 2 0 3 4:17 6
9. Karlova Ves 5 1 2 2 6:6 5
10. Levice 5 1 1 3 7:11 4
11. Petržalka 4 1 0 3 5:9 3
12. Domino 5 1 0 4 2:23 3
13. Zl. Moravce 5 0 1 4 3:13 1
14. Skalica 5 0 0 5 3:45 0

5. kolo: Plevník – Papradno 0:4, Jasenica – Domaniža 
0:8, Udiča - Dolné Kočkovce 8:1, Hudec, Pružina – Pre-
čín odložené, Sverepec – Dolná Mariková 6:0 (4:0).
1. Domaniža 5 5 0 0 55:1 15
2. Udiča 4 4 0 0 26:2 12
3. Sverepec 5 4 0 1 21:9 12
4. Papradno 5 3 0 2 18:14 9
5. Plevník 5 3 0 2 17:18 9
6. D. Mariková 5 2 0 3 9:19 6
7. Jasenica 5 1 1 3 13:18 4
8. D. Kočkovce 5 0 1 4 4:38 1
9. Pružina 4 0 0 4 1:14 0

2. kolo: Streženice – Lumax Horovce 3:0 kontumačne 
(na ihrisku 2:3), 3. kolo: Tuchyňa – Dolné Kočkovce 
3:11 (0:3), Lacko 3, Janec 3, Moško 2, Ivaniš 2, Kanis, 
Horovce – Plevník odložené, Bolešov – Streženice 2:4 
(1:2), Urbaník, Šalamún, Šlesár, Riedel
1. Plevník 2 2 0 0  15:2 6
2. Streženice 3 2 0 1 10:6 6
3. Dohňany 2 2 0  0 5:1 6
4. D. Kočkovce 2 1 0     1 13:7 3
5. Tuchyňa 3 1 0 2 6:24 3
6. Jasenica 1 0 1 0 2:2 1
7. Pružina 1 0 1 0 2:2 1
8. Horovce 2 0 0 2 1:5 0
9. Bolešov 2 0 0 2 3:8 0

4. liga st. žiaci - JUH
5. kolo: Lazy – Ilava 0:2 (0:1), Ladce – Lednica 0:17 
(0:9), Hochla 6, Mário Matúš 6, E. Majerko 2, Bielik, 
Chudada, L. Matúš, Horná Poruba – Beluša odložené, 
Borčice – Dohňany 5:1 (3:0), Gabko, Nová Dubnica 
– Košeca. 
1. Hr. Lednica 4 3 1 0 39:3 10
2. Košeca 3 3 0 0 23:2 9
3. N. Dubnica 4 3 0 1 19:9 9
4. Ilava 5 3 0 2 21:19 9
5. Beluša 3 1 2 0 11:4 5
6. Lazy 4 1 1 2 12:9 4
7. H. Poruba 3 1 0 2 5:9 3 
8. Borčice 4 1 0 3 12:27 3
9. Ladce 4 1 0 3 6:38 3
10. Dohňany 4 0 0 4 2:30 0

Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zídu na 
sklonku týždňa členovia Výkonného výboru Ob-
lastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici. 
Na spoločnom zasadnutí výkonného výboru a čle-
nov odborných komisií Oblastného futbalového 
zväzu (piatok, 29. septembra o 17.00) budú riešiť 
pasportizáciu hracích plôch futbalových oddielov 
a klubov, ktorú pred začiatkom súťažného roční-
ka vykonali členovia športovotechnickej komisie.  
Výkonný výbor sa bude venovať aj odmeňova-
niu rozhodcov a delegátov zväzu na futbalových 
stretnutiach prostredníctvom informačného sys-
tému slovenského futbalu. Riešiť budú aj jednot-
né oblečenie rozhodcov Oblastného futbalového 
zväzu a budú tiež rozhodovať o rozdelení sumy 
5000 eur pre oddiely a kluby Oblastného futbalo-
vého zväzu okresov Považská Bystrica, Púchov a 
Ilava. Nemenej dôležitým bodom programu bude 
príprava zimnej volebnej konferencie Oblastného 
futbalového zväzu, na ktorej si delegáti zvolia 
nové vedenia na najbližšie štvorročné obdobie. 

Športovotechnická komisia na svojom minu-
lotýždňovom zasadnutí prerokovala niekoľko 
bodov, okrem iného rozhodla o kontumácii stret-
nutia šiestej ligy dorastu - derby Púchovského 
okresu medzi Streženicami a Lumaxom Horovce 
v prospech Streženíc.  

Športovotechnická komisia upozorňuje všetky 
oddiely, kluby a telovýchovné jednoty, že všetky 
požiadavky na zmenu termínu, (okrem dlhodo-
bých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesen-
nej alebo jarnej časti súťažného ročníka), je podať 
na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne 
v informačnom systéme slovenského futbalu 
(ISSF) z detailu stretnutia. V prípade potrebnej do-
hody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť 
cez Žiadosť o zmenu termínu v ISSF.

Športovotechnická komisia žiada oddiely a klu-
by, aby svoje podania na komisiu posielali cez 
ISSF vždy do 18.00 hodiny predchádzajúceho dňa 
pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnu-
tie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania 
podané po tomto termíne budú prerokované  až 
na nasledujúcom zasadnutí.                                     (r)

ŠTK kontumavala zápas 
Streženice - Horovce

Ide sa rozdeľovať 5000 
eur pre kluby v oblasti

Komisia rozhodcov ObFZ P. Bystrica žiada roz-
hodcov o dôkladnú kontrolu termínov dohrávok 
z víkendu 16. 9. - 17. 9. a v prípade nemožnosti 
vycestovania na danú dohrávku pre pracovné 
povinnosti, aby okamžite kontaktovali členov 
komisie rozhodcov. Termíny dohrávok budú zve-
rejnené v samostatnom obsadení rozhodcov a 
delegátov stretnutia.  

Komisia rozhodcov rovnako upozorňuje rozhod-
cov, aby si prekontrolovali miesto a úradné hracie 
časy stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň 
upozorňuje na dodržiavanie príchodu minimálne 
45 minút pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá 
rozhodca predzápas na inom mieste).                  (r)

Do pozornosti rozhodcom
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Plný bodový zásah mužov MŠK v Ružomberku
II. liga muži
2. kolo: MHK Ružomberok – MŠK Púchov 1:3 (1:0, 

0:2, 0:1), 24. Kvocera (Panáček, Zemko), 39. Mihula 
(Stanislav, Panáček), 45. Kvocera (Hrušík, Zemko)

Strely na bránku: 32:37, Presilovky: 4/1 – 9/0, 132 
divákov, Rozhodcovia: Vyoral, Pastorek, Šoška

Aj v druhom stretnutí nového ročníka druhej ligy 
si Púchovčania pripísali na svoje konto plný bodový 
zisk, i keď cesta k nemu bola zložitejšia, ako v prvom 
kole. Domáci sa ujali vedenia v prvej tretine, Púchov-
čania v druhej časti gólmi Kvoceru a Mihulu otočili 
skóre. V záverečnej tretine dôležité víťazstvo poistil 
tretím a svojim druhým gólom Kvocera.

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Baštuga – Kvocera, 
Mikuš, Flašík, Lukáč, Mihula, Kollárik – Brandis, Pšur-
ný, Bajtala, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, Hulák, 
Schvandtner, Hrušík, Stanislav

Ostatné výsledky 2. kola: Prievidza – Senica 11:2, 
Budapešť – Levice 3:4, Dynamax Nitra – Partizánske 
5:3, Dolný Kubín – Osmos Bratislava B – odložené na 
18. 11. 
1. MŠK Púchov  2 2 0 0 0 15:4 6
2. Levice  2 2 0 0 0 10:3 6
3. Osmos BA B 2 1 0 1 0 8:6 4
4. Prievidza  2 1 0 0 1 13:8 3
5. Dynamax Nitra 1 1 0 0 0 6:2 3
6. Partizánske  1 1 0 0 0 4:3 3
7. D. Kubín  2 0 1 0 1 4:9 2
8. Budapešť  2 0 0 0 2 6:8 0
9. Ružomberok  2 0 0 0 2 3:8 0
10. Senica  2 0 0 0 2 5:23 0
   Extraliga dorast
V dorasteneckej extralige privítali Púchovčania na 
domácom štadióne favorizované kolektívy Slovana 
Bratislava a Skalice. Púchovčania síce svojim súpe-
rom statočne vzdorovali, najmä so Slovanom Brati-
slava hrali vyrovnanú partiu prakticky do polovice 
zápasu, no potom sa prejavili väčšie skúsenosti a obe 
mužstvá zo západu Slovenska si spod Lachovca od-
vážajú plný počet bodov. 
   7. kolo: MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:4 (0:0, 
1:2, 0:2), 39. Petras (Zlocha, Deneš)
   Ostatné výsledky 7. kola: Zvolen – Spišská Nová 
Ves 4:6, Banská Bystrica – Prešov 5:4, Košice – Poprad 

5:2, Michalovce – Liptovský Mikuláš 2:3 sn, Trenčín – 
Skalica 2:32, Nitra – Žilina 8:0, Trnava – Martin 3:2 sn
8. kolo: MŠK Púchov – MHKM Skalica 2:6 (0:1, 2:5, 
0:0), 30. Petras (Deneš), 34. Hudík (Ladecký)
Ostatné výsledky 8. kola: Košice – Liptovský Miku-
láš 3:0, Michalovce – Poprad 2:3 sn, Trenčín – Slovan 
Bratislava 5:1, Trnava – Žilina 1:4, Nitra – Martin 7:3, 
Banská Bystrica – Spišská Nová Ves 2:5, Zvolen – Pre-
šov 4:2
Zostava MŠK Púchov: Hrušík, Kadlec –Urban, Hudík, 
Omelka, Plavecký, Krajčovič, Zlocha – Korčák, Ladec-
ký, Smolka, Jablonka, Urbánek, Putala, Petras, Deneš, 
Rusnák
1. Trenčín 8 6 0 0 2 31:14 18
2. Košice  8 5 1 0 2 34:16 17
3. Skalica  8 5 0 1 2 31:18 16
4. Zvolen  8 4 2 0 2 24:21 16
5. Slovan  8 5 0 0 2 30:15 15
6. Poprad  8 4 1 1 2 23:19 15
7. L. Mikuláš  8 4 1 1 2 18:19 15
8. Sp. Nová Ves  8 4 1 0 2 32:23 14
9. Nitra  8 4 0 1 3 37:25 13
10. B. Bystrica  8 3 1 0 4 25:26 11
11. MŠK Púchov  8 3 0 1 4 18:23 10
12. Michalovce  8 2 1 2 3 19:27 10
13. Trnava  8 2 1 0 5 21:27 8
14. Žilina  8 2 0 1 5 15:30 7
15. Martin  8 1 0 1 6 13:32 4
16. Prešov  8 0 0 0 8 10:44 0
Kadeti 
Púchovčania hostili súpera zo spodnej časti tabuľky, 
ktorý mal na svojom konte jediné víťazstvo. Napriek 
tomu Púchovčania hladko podľahli. Súťaž je však len 
na začiatku a sila jednotlivých družstiev sa ešte len 
ukáže. 
6. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 2:7 
(0:0, 2:2, 0:5), 29. Kuráň (Kuriš, Rusnák), 31. Urban 
(Šmigura, Halušková)
Ostatné výsledky 6. kola: Spišská Nová Ves – Po-
prad 4:7, Košice – Žilina 5:3, Michalovce – Banská 
Bystrica 0:4, Trenčín – Martin 2:3, Slovan Bratislava 
– Zvolen 10:2

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov (v bielom) favorizovaný Slovan Bratislava dlho trápili, líder rozhodol o svojom 
víťazstve až v záverečnej tretine.                     FOTO: Pavol Kadlec

HOKEJ

1. Slovan 6 5 1 0 34:10 11
2. Poprad  5 5 0 0 36:11 10
3. Košice  6 5 0 1 37:17 10
4. Trenčín  6 4 0 2 26:11 8
5. Žilina  6 4 0 2 24:16 8
6. MŠK Púchov  6 2 2 2 22:25 6
7. Martin  6 3 0 3 15:23 6
8. Trnava  6 2 0 4 17:28 4
9. Sp. Nová Ves  5 1 1 3 16:26 3
10. Michalovce  6 1 0 5 11:26 2
11. B. Bystrica  6 1 0 5 13:31 2
12. Zvolen  6 0 0 6 12:39 0
I. liga starší žiaci
8. HT
4. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 5:2 (1:0, 0:2, 
4:0), 21. Pobežal (Kuráň), 26. Dudáš (Veteška)
Ostatné výsledky 4. kola: Liptovský Mikuláš – Ban-
ská Bystrica 2:9, Lučenec –Považská Bystrica 5:5, 
Brezno – Zvolen 5:11
1. Martin  4 4 0 0 30:9 8
2. Zvolen  4 3 0 1 32:17 6
3. MŠK Púchov  4 3 0 1 13:7 6
4. B. Bystrica  3 2 0 1 16:7 4
5. Žilina  3 1 0 2 10:13 2
6. L. Mikulšá  4 1 0 3 9:25 2
7. Lučenec  2 0 1 1 8:11 1
8. P. Bystrica  4 0 1 3 10:26 1
9. Brezno  2 0 0 2 6:19 0
7. HT
4. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 1:4 (0:2, 1:0, 
0:2), 9. Vráblik (Hudík), 14. Vojtek (Lezzani), 50. Pišoja, 
57. Škultéty
Ostatné výsledky 4. kola: Liptovský Mikuláš – Ban-
ská Bystrica 2:3, Lučenec – Považská Bystrica 7:6, 
Brezno – Zvolen 0:11
1. MŠK Púchov  4 4 0 0 26:5 8
2. Martin  4 3 0 1 26:11 6
3. Zvolen  4 3 0 1 25:10 6
4. Žilina  3 2 0 1 15:13 4
5. Lučenec  2 1 0 1 9:11 2
6. L. Mikuláš  4 1 0 3 10:16 2

Radosť extraligových dorastencov MŠK Púchov po 
góle v sieti bratislavského Slovana. Bohužiaľ, proti fa-
voritovi sa tešili iba raz, kým súper štyrikrát. 

FOTO: Pavol Kadlec (Pokračovanie na 21. strane)
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Plný bodový zásah mužov MŠK v Ružomberku
HOKEJ

Štartujú krajské a oblastné stolnotenisové súťaže
STOLNÝ TENIS

Úvodným kolom 7. ligy mužov odštartovali oblastné 
stolnotenisové súťaže mužov. Okrem dvoch púchov-
ských družstiev a Dolných Kočkoviec C bude v 7. lige 
reprezentovať Púchovský okres aj nováčik z Beluše. 
Beluša sa na oblastnú stolnotenisovú mapu vracia 
takmer po 20 rokoch. Klub, ktorý sa môže pochváliť 
aj prvoligovou históriou, bude svoje domáce zápasy 
hrávať v zrekonštruovanej telocvični pri základnej 
škole. 
V úvodnom kole siedmej ligy sa o príjemné prekva-
penie postarali stolní tenisti Púchova A, ktorí za do-
mácimi stolmi dokázali uhrať nerozhodný výsledok 
s favorizovanými Považkosbystričanmi. Nováčik z 
Beluše podľahol v premiére za domácimi stolmi re-
zerve Nozdrovíc, ktoré patria rovnako k favoritom na 
popredné priečky tabuľky. 
Svoje súťaže odštartujú už najbližiu sobotu krajské 
stolnotenisové súťaže. Púchovský okres bude mať 
po dlhých rokoch zastúpenie hneď v dvoch z nich. 
V tretej lige budú farby Púchovského okresu hájiť 
stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce. Tí síce mali 
zo súťaže vo svojom premiérovom ročníku zostúpiť, 
no Dolnokočkovania sa rozhodli kúpiť tretiu ligu od 
Novej Dubnice a veria, že skúsenosti z minulého 
ročníka pretavia do záchrany v súťaži. V štvrtej stol-

notenisovej lige Trenčianskeho kraja budú v tejto 
sezóne bojovať muži Lysej pod Makytou, ktorí si už 
na účinkovanie v tejto súťaži pamätajú z minulosti. 
Dolné Kočkovce odštartujú súťaže v sobotu 30. 9. v 
Ladcoch, stolní tenisti Lysej pod Makytou privítajú 
za domácimi stolmi rezervu druholigovej Považskej 
Bystrice.    
7. liga muži
1. kolo: Púchov A – TTC Považská Bystrica E 9:9, Dol-
ný Moštenec B – Miracles Dubnica 13:5, Šebešťanová 
– Milochov B 14:4, Udiča – Dolné Kočkovce C 10:8, 
Beluša – Nozdrovice B 8:10, 3. ZŠ Dubnica – Púchov B 
15:3, Pružina B mala voľno
1. ZŠ Dubnica  1 1 0 0 15:3 3
2. Šebešťanová  1 1 0 0 14:4 3
3. D. Moštenec  1 1 0 0 13:5 3
4. Nozdrovice B  1 1 0 0 10:8 3
5. Udiča A  1 1 0 0 10:8 3
6. Púchov A  1 0 1 0 9:9 2
7. TTC PB E  1 0 1 0 9:9 2
8. Beluša   1 0 0 1 8:10 1
9. D. Kočkovce  1 0 0 1 8:10 1
10. Miracles DCA  1 0 0 1 5:13 1
11. Milochov B  1 0 0 1 4:14 1
12. Púchov B  1 0 0 1 3:15 1

7. B. Bystrica  3 1 0 2 7:18 2
8. P. Bystrica  4 0 0 4 17:31 0
9. Brezno  2 0 0 2 1:21 0
I. liga mladší žiaci
6. HT 
4. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 10:2 (4:0, 2:1, 
4:1), 4. Urban, 6. Brežný, 17. Hazala (Mikovič), 19. 
Pobežal (Vrtiel), 28. Pobežal, 31. Hazala (Vrtiel), 44. 
Brežný (Urban), 47. Brežný, 51. Pobežal, 55. Pobežal 
(Brežný)
Ostatné výsledky 4. kola: Banská Bystrica- Liptov-
ský Mikuláš 12:5, Považská Bystrica – Lučenec 4:2, 
Zvolen – Brezno 1:5
1. MŠK Púchov  4 3 1 0 35:16 7
2. Brezno  3 3 0 0 17:6 6
3. B. Bystrica  3 2 1 0 22:13 5
4. L. Mikuláš  4 2 0 2 34:28 4
5. P. Bystrica  3 2 0 1 13:22 4
6. Martin  4 1 0 3 14:26 2
7. Žilina  2 0 0 2 5:9 0
8. Lučenec  2 0 0 2 5:12 0
9. Zvolen  3 0 0 3 8:21 0
5. HT
4. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 6:2 (0:1, 1:1, 
5:0), 27. Seiler, 43. Suchánek (Koncový), 44. Vlasatý, 
50. Koncový, 55. Brindza (Seiler), 57. Koncový (Seiler)
Ostatné výsledky 4. kola: Banská Bystrica – Liptov-
ský Mikuláš 6:9, Považská Bystrica –Lučenec 7:3, Zvo-
len – Brezno 3:14
1. Žilina 3 3 0 0 23:12 6
2. P. Bystrica  4 2 1 1 23:20 5
3. Martin  4 2 1 1 17:14 5
4. Brezno  3 2 0 1 31:8 4
5. MŠK Púchov  4 2 0 2 25:32 4
6. B. Bystrica  3 1 0 2 25:17 2
7. L. Mikuláš  4 1 0 3 25:33 2
8. Zvolen  3 1 0 2 13:27 2
9. Lučenec  2 0 0 2 4:23 0

(Pokračovanie z 20. strany)

II. liga muži
3. kolo – 30. 9. o 17.30
MŠK Púchov – MŠK 

Hviezda Dolný Kubín
Extraliga dorast
9. kolo – 30. 9. o 14.00
MŠK Púchov – MMHK 

Nitra
10. kolo – 1. 10. o 

10.30
MŠK Púchov – HK Gladi-

ators Trnava
KADETI – TOP 12
7. kolo – 1. 10. o 13.30
HKM Zvolen – MŠK Pú-

chov
I. liga starší žiaci
8. HT
5. kolo – 30. 9. o 9.00
MŠK Púchov – HC Luče-

nec
7. HT
5. kolo – 30. 9. o 11.30
MŠK Púchov – HC Luče-

nec
I. liga mladší žiaci
6. HT
5. kolo – 30. 9. o 9.00
Lučenec – MŠK Púchov
5. HT
5. kolo – 30. 9. o 11.30
HC Lučenec – MŠK Pú-

chov

Kto s kým 
na ľade

Lysá pod Makytou sa bude v štvrtej lige spoliehať aj na 
body Antona Ladeckého (vľavo) a Marcela Schulcza.
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Plný bodový zásah mužov MŠK v Ružomberku
II. liga muži
2. kolo: MHK Ružomberok – MŠK Púchov 1:3 (1:0, 

0:2, 0:1), 24. Kvocera (Panáček, Zemko), 39. Mihula 
(Stanislav, Panáček), 45. Kvocera (Hrušík, Zemko)

Strely na bránku: 32:37, Presilovky: 4/1 – 9/0, 132 
divákov, Rozhodcovia: Vyoral, Pastorek, Šoška

Aj v druhom stretnutí nového ročníka druhej ligy 
si Púchovčania pripísali na svoje konto plný bodový 
zisk, i keď cesta k nemu bola zložitejšia, ako v prvom 
kole. Domáci sa ujali vedenia v prvej tretine, Púchov-
čania v druhej časti gólmi Kvoceru a Mihulu otočili 
skóre. V záverečnej tretine dôležité víťazstvo poistil 
tretím a svojim druhým gólom Kvocera.

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Baštuga – Kvocera, 
Mikuš, Flašík, Lukáč, Mihula, Kollárik – Brandis, Pšur-
ný, Bajtala, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, Hulák, 
Schvandtner, Hrušík, Stanislav

Ostatné výsledky 2. kola: Prievidza – Senica 11:2, 
Budapešť – Levice 3:4, Dynamax Nitra – Partizánske 
5:3, Dolný Kubín – Osmos Bratislava B – odložené na 
18. 11. 
1. MŠK Púchov  2 2 0 0 0 15:4 6
2. Levice  2 2 0 0 0 10:3 6
3. Osmos BA B 2 1 0 1 0 8:6 4
4. Prievidza  2 1 0 0 1 13:8 3
5. Dynamax Nitra 1 1 0 0 0 6:2 3
6. Partizánske  1 1 0 0 0 4:3 3
7. D. Kubín  2 0 1 0 1 4:9 2
8. Budapešť  2 0 0 0 2 6:8 0
9. Ružomberok  2 0 0 0 2 3:8 0
10. Senica  2 0 0 0 2 5:23 0
   Extraliga dorast
V dorasteneckej extralige privítali Púchovčania na 
domácom štadióne favorizované kolektívy Slovana 
Bratislava a Skalice. Púchovčania síce svojim súpe-
rom statočne vzdorovali, najmä so Slovanom Brati-
slava hrali vyrovnanú partiu prakticky do polovice 
zápasu, no potom sa prejavili väčšie skúsenosti a obe 
mužstvá zo západu Slovenska si spod Lachovca od-
vážajú plný počet bodov. 
   7. kolo: MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:4 (0:0, 
1:2, 0:2), 39. Petras (Zlocha, Deneš)
   Ostatné výsledky 7. kola: Zvolen – Spišská Nová 
Ves 4:6, Banská Bystrica – Prešov 5:4, Košice – Poprad 

5:2, Michalovce – Liptovský Mikuláš 2:3 sn, Trenčín – 
Skalica 2:32, Nitra – Žilina 8:0, Trnava – Martin 3:2 sn
8. kolo: MŠK Púchov – MHKM Skalica 2:6 (0:1, 2:5, 
0:0), 30. Petras (Deneš), 34. Hudík (Ladecký)
Ostatné výsledky 8. kola: Košice – Liptovský Miku-
láš 3:0, Michalovce – Poprad 2:3 sn, Trenčín – Slovan 
Bratislava 5:1, Trnava – Žilina 1:4, Nitra – Martin 7:3, 
Banská Bystrica – Spišská Nová Ves 2:5, Zvolen – Pre-
šov 4:2
Zostava MŠK Púchov: Hrušík, Kadlec –Urban, Hudík, 
Omelka, Plavecký, Krajčovič, Zlocha – Korčák, Ladec-
ký, Smolka, Jablonka, Urbánek, Putala, Petras, Deneš, 
Rusnák
1. Trenčín 8 6 0 0 2 31:14 18
2. Košice  8 5 1 0 2 34:16 17
3. Skalica  8 5 0 1 2 31:18 16
4. Zvolen  8 4 2 0 2 24:21 16
5. Slovan  8 5 0 0 2 30:15 15
6. Poprad  8 4 1 1 2 23:19 15
7. L. Mikuláš  8 4 1 1 2 18:19 15
8. Sp. Nová Ves  8 4 1 0 2 32:23 14
9. Nitra  8 4 0 1 3 37:25 13
10. B. Bystrica  8 3 1 0 4 25:26 11
11. MŠK Púchov  8 3 0 1 4 18:23 10
12. Michalovce  8 2 1 2 3 19:27 10
13. Trnava  8 2 1 0 5 21:27 8
14. Žilina  8 2 0 1 5 15:30 7
15. Martin  8 1 0 1 6 13:32 4
16. Prešov  8 0 0 0 8 10:44 0
Kadeti 
Púchovčania hostili súpera zo spodnej časti tabuľky, 
ktorý mal na svojom konte jediné víťazstvo. Napriek 
tomu Púchovčania hladko podľahli. Súťaž je však len 
na začiatku a sila jednotlivých družstiev sa ešte len 
ukáže. 
6. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 2:7 
(0:0, 2:2, 0:5), 29. Kuráň (Kuriš, Rusnák), 31. Urban 
(Šmigura, Halušková)
Ostatné výsledky 6. kola: Spišská Nová Ves – Po-
prad 4:7, Košice – Žilina 5:3, Michalovce – Banská 
Bystrica 0:4, Trenčín – Martin 2:3, Slovan Bratislava 
– Zvolen 10:2

Extraligoví dorastenci MŠK Púchov (v bielom) favorizovaný Slovan Bratislava dlho trápili, líder rozhodol o svojom 
víťazstve až v záverečnej tretine.                     FOTO: Pavol Kadlec

HOKEJ

1. Slovan 6 5 1 0 34:10 11
2. Poprad  5 5 0 0 36:11 10
3. Košice  6 5 0 1 37:17 10
4. Trenčín  6 4 0 2 26:11 8
5. Žilina  6 4 0 2 24:16 8
6. MŠK Púchov  6 2 2 2 22:25 6
7. Martin  6 3 0 3 15:23 6
8. Trnava  6 2 0 4 17:28 4
9. Sp. Nová Ves  5 1 1 3 16:26 3
10. Michalovce  6 1 0 5 11:26 2
11. B. Bystrica  6 1 0 5 13:31 2
12. Zvolen  6 0 0 6 12:39 0
I. liga starší žiaci
8. HT
4. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 5:2 (1:0, 0:2, 
4:0), 21. Pobežal (Kuráň), 26. Dudáš (Veteška)
Ostatné výsledky 4. kola: Liptovský Mikuláš – Ban-
ská Bystrica 2:9, Lučenec –Považská Bystrica 5:5, 
Brezno – Zvolen 5:11
1. Martin  4 4 0 0 30:9 8
2. Zvolen  4 3 0 1 32:17 6
3. MŠK Púchov  4 3 0 1 13:7 6
4. B. Bystrica  3 2 0 1 16:7 4
5. Žilina  3 1 0 2 10:13 2
6. L. Mikulšá  4 1 0 3 9:25 2
7. Lučenec  2 0 1 1 8:11 1
8. P. Bystrica  4 0 1 3 10:26 1
9. Brezno  2 0 0 2 6:19 0
7. HT
4. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 1:4 (0:2, 1:0, 
0:2), 9. Vráblik (Hudík), 14. Vojtek (Lezzani), 50. Pišoja, 
57. Škultéty
Ostatné výsledky 4. kola: Liptovský Mikuláš – Ban-
ská Bystrica 2:3, Lučenec – Považská Bystrica 7:6, 
Brezno – Zvolen 0:11
1. MŠK Púchov  4 4 0 0 26:5 8
2. Martin  4 3 0 1 26:11 6
3. Zvolen  4 3 0 1 25:10 6
4. Žilina  3 2 0 1 15:13 4
5. Lučenec  2 1 0 1 9:11 2
6. L. Mikuláš  4 1 0 3 10:16 2

Radosť extraligových dorastencov MŠK Púchov po 
góle v sieti bratislavského Slovana. Bohužiaľ, proti fa-
voritovi sa tešili iba raz, kým súper štyrikrát. 

FOTO: Pavol Kadlec (Pokračovanie na 21. strane)Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne: sobota a nedeľa od 16.30 do 18.00 hod.
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• Predám jednoizbový byt v Lednických Rovniach  
v osobnom vlastníctve v pôvodnom stave o výmere 
57,99 m². Kontakt: 0905 740 172.      
• Predám rodinný dom so záhradou v  KÚ Horné 
Kočkovce o  rozlohe 1200 m². RK nevolať. Kontakt: 
0908 224 809, 0918 287 241, 0910 206 314. 

SLUŽBY
• Sme tu pre Vás. TAXI PIŠTA, 0907 07 94 94. Nonstop 
Púchov. Doprava na letiská.
• 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
• VYKÚPIM STARŠIE POŠTOVÉ ZNÁMKY, AL-
BUMY ALEBO DOPISY. PLATBA V HOTOVOSTI.
TELEFÓN: 0940 526 933.           
• Požičovňa prívesných vozíkov - Púchov a okolie. 
Kontakt: 0908 792 955.
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.
• KURZY ANGLIČTINY - www.LamaSchool.sk, tel. 
0949 374 254, rehak.veronika@gmail.com. 

PONUKA PRÁCE
• Aspekta Trade s. r. o. Púchov, autorizovaný pre-
daj a servis vozidiel Mazda a Kia prijme pracov-
níka na TPP na údržbu objektu, prevoz tovaru a 
drobné autoopravárske činnosti. Požadujeme: 
samostatnosť, spoľahlivosť, výborné vodičské 
schopnosti, vyučenie alebo prax v odbore auto-
mechanik. Životopisy s fotkou môžete poslať na 
pivkova@kiapuchov.sk; info: 0911 942 899.

• Zabehnutý M-PUB v  Púchove, má nových maji-
teľov a tí by radi prijali čašníka (-čku), na dlhý a krát-
ky týždeň a  brigádnika (-čku) na dopoludňajšie 
zmeny. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 
0905 785 340.
• Prijmeme na TPP recepčnú/recepčného. Vyžadu-
jeme profesionálne vystupovanie a znalosť anglic-
kého jazyka na komunikatívnej úrovni.Práca v prí-
jemnom prostredí a v mladom kolektíve. Viac info 
na t.č. 0948 636 315. Životopisy môžu záujemcovia 
zasielať na adresu: event@sportcentrumpuchov.sk 
• Prijmeme do pracovného pomeru čašníka/čašníč-
ku, kuchára/kuchárku – reštauračná prax, príp. tím 
pracovníkov 2 x kuchár, 2 x pomoc. sila pre prevád-
zku Hradisko v Horných Kočkovciach. Kontakt: 0918 
180 406. 
• Prijmem vodiča do TAXI služby na trvalý pracovný 
pomer. Tel. 0908 874 874, info@sbtaxi.sk.
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STRATY - NÁLEZY
• Hľadám poctivého nálezcu zväzku kľúčov, na 
ktorom bol aj kľúč od auta. Odmena. Kontakt: 
905 750 121.

POĎAKOVANIE 
Vyslovujeme poďakovanie poslancovi mestského 
zastupiteľstva Ing. Lukášovi Raníkovi za jeho aktívny 
prístup k riešeniu  problému vybudovania chodníka 
a teda bezbariérového prístupu do bytového domu 
Okružná 1443 v Púchove.  Pretože  tomuto bytové-
mu domu chýbal prístup  k zadnému vchodu, čo by 
umožnilo vstup do bytovky bez bariér, snažilo sa 
SVB opakovane túto situáciu riešiť. Až po angažova-
ní sa Ing. Ranika v tejto veci  je momentálne chod-
ník vo výstavbe. Za jeho aktívny prístup mu v mene 
SVB Okružná 1443, Púchov chcem vyjadriť veľké  
ĎAKUJEM. 
Jarmila Ridzoňová, predseda SVBaNP, Okružná 1443

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.
• Jednota dôchodcov Slovenska, Základná orga-
nizácia Púchov pozýva svojich členov 27. 10. 2017 
o 15.30 h na posedenie v reštaurácii U Jakuba (Ná-
brežie slobody) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Záujem nahláste do 15. 10. 2017 predsedníčke ZO.

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 

BLAHOŽELANIE
Dvíhame oči nad oblohu, 
znášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky  
s istotou viedol tvoje kroky.
Nech Ťa vždy jeho milosť chráni,
nech sa Ti plní každé z tvojich prianí. 
Dňa 14. 9. sa náš otec 
František STRNAD dožil 80 rokov 

a touto cestou mu chceme srdečne blahoželať.
Manželka Anna s deťmi a rodinami.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám podnikateľský priestor 24 m². WC + ku-
chyňa. V  centre mesta, pri obchodnej ulici, na sl-
nečnej strane. Cena dohodou. Kontakt: 0940 383 
153.

SPOMIENKA
Dňa 18. 9. 2017 uplynulo 
25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
otec František HUDEC. 

S láskou na neho spomí-
najú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 27. 9. 2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka a mama 
Mária CIGÁNIKOVÁ. 

S láskou spomína 
manžel, syn a dcéra.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, 
priateľom a  známym, 
ktorí sa prišli naposledy 
rozlúčiť s naším drahým 
Ing. Antonom 
VALÁŠKOM. 
Ďakujeme za prejavenú 
sústrasť, kvetinové dary 
a slová útechy. 
Ďakujeme pohrebnej službe Advent, pani Cho-
vančekovej a Mestskému úradu v Púchove.

SPOMIENKA
Dňa 28. 9. uplynie 7 
rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mamička Terézia 
JANÍČKOVÁ zo Strelen-
ky. 
Za tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú s nami. 

S láskou a úctou spomínajú syn a dcéry
 s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, nie je me-
dzi nami, no v našich 
srdciach zostáva navždy 
s nami. Dňa 27. 9. 2017 
si pripomíname 4. vý-
ročie úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca 
a dedka 
Dušana LIPTÁKA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu snami tichú spo-
mienku. 

S láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.
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Útulok OZ Hafkáči  
hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

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

PÚCHOVSKÝ 
PSTRUH
7. 10. 2017
Vodná nádrž Ihrište

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 Ihriš-
te (druhý a tretí pretek  - len 
pre členov MO SRZ Púchov). 

Vstupenky 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

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

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

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Štefánikova 827, 020 01 Púchov

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

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.

 
Kontakt: 0911 290 983  
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