
www.puchovskenoviny.sk

OFICIÁLNY TÝŽDENNÍK  MESTA PÚCHOV

36

Náklad 8000 ks zdarma pre Púchov a okolie

dátum vydania: 17. 10. 2017
ďalšie číslo vyjde 24. 10. 2017

                       >>  str. 3                      >>  str. 21                        >>  str. 2

Víťaznú sériu MŠK Púchov 
natiahol na päť zápasov

šport    21

Víťaznú sériu natiahli Púchovčania na päť zápasov
HOKEJ

2. liga muži
5. kolo: MŠK Púchov – HC Dynamax Nitra 6:1 

(0:0, 4:0, 2:1), 24. Pšurný (Bajtala, Paliesek), 25. Bran-
dís (Zemko, Miro), 35. Mikuš (Hrušík, Zúbek), 36. Baj-
tala (Panáček, Furo), 41. Pšurný (Hrušík, Zúbek), 56. 
Hrušík (Miro, Mikuš)

Strely na bránku: 41/37, Presilovky: 3/0 – 2:0, 237 
divákov, Rozhodovali: Vido, Hodoň, Rehák

Púchovčania napriek hernej prevahe nedokázali v 
prvej tretine prelomiť obranný val spúera. Odpor Ni-
trančanov zlomili hokejisti až v úvode druhej tretiny, 
keď dvomi zlepenými gólmi Pšurného a Brandisa v 
rozpätí necelých dvoch minút zlomili odpor súpera. 
Keď v 35. a 36. minúte zvýšili ďalšími dvomi gólmi 
Mikuš a Bajtala už na 4:0, bolo o víťazovi prakticky 
rozhodnuté. Gólovú poistku pridal hneď v úvode 
záverečnej tretiny Pšurný a víťazné ťaženie druhou 
ligou spečatil šiestym gólom Hrušík. 

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Mikuš, Flašík, Mi-
hula, Haluška, Kollárik – Hrušík, Pšurný, Zúbek, Bran-
dis, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, Bajtala, Stanislav, 
Luhový, Miro, tréner: Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 5. kola: Levice – Prievidza 8:2, 
Osmos Bratislava B – Partizánske 1:2 sn, Senica – Bu-
dapešť 4:5, Ružomberok – Dolný Kubín 2:3
1. MŠK Púchov  5 5 0 0 0 32:9 15
2. Levice 5 4 0 1 0 26:8 13
3. Partizánske 5 2 2 0 1 21:11 10
4. Dynamax NR  5 3 0 0 2 17:21 9
5. Osmos BA B 5 2 0 2 1 17:16 8
6. D. Kubín 5 2 1 0 2 12:19 8
7. D. Kubín 5 2 0 0 3 20:29 6
8. Budapešť 5 1 0 0 4 19:23 3
9. Ružomberok  5 1 0 0 4 12:16 3
10. Senica  5 0 0 0 5 13:37 0
Extraliga dorast
   13. kolo: MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves 5:2 
(1:2, 0:0, 4:0), 20. Ladecký (Húska), 49. Hudík (Pe-
tras), 49. Bielousov (Putala), 57. Smolka (Deneš), 58. 
Deneš
Ostatné výsledky 13. kola: Liptovský Mikuláš – Mar-
tin 5:2, Zvolen – Nitra 3:4 pp, Banská Bystrica – Trnava 
3:2 sn, Trenčín – Prešov 2:3, Michalovce – Skalica 2:5, 
Poprad – Žilina 7:3, Košice – Slovan Bratislava 3:4 sn
14. kolo: MŠK Púchov – PHK Prešov 5:2 (1:0, 3:0, 
1:2), 18. Bielousov (Putala, Húska), 26. Deneš (Ur-
ban), 30. Ladecký (Hudík, Urban), 39. Putala (Bielou-
sov), 59. Korčák (Deneš, Petras)

Obranca MŠK Púchov Filip Flašík si svoj post zastal 
zodpovedne. I preto Púchovčania triumfovali aj v pia-
tom stretnutí v rade a patrí im v tabuľke prvá priečka.   
                           FOTO: Miroslav Mikáč

Muži MŠK Púchov sú aj po piatom kole bez straty bodu.            Ilustračná foto: Miroslav Mikáč

Ostatné výsledky 14. kola: Banská Bystrica – Nitra 
0:2, Liptovský Mikuláš – Žilina 5:1, Zvolen – Trna-
va 4:3, Michalovce – Slovan Bratislava 6:5, Trenčín 
– Spišská Nová Ves 4:5 pp, Poprad – Martin 1:4, Košice 
– Skalica 2:4
1. Trenčín  14 10 0 1 3 59:25 31
2. Skalica  14 9 0 1 4 50:32 28
3. Košice  14 8 1 1 4 55:37 27
4. Slovan  14 7 2 1 3 50:33 26
5. Nitra  14 7 1 2 4 57:40 25
6. L. Mikuláš  14 7 1 2 4 34:32 25
7. Poprad  14 7 1 1 5 46:37 24
8. Zvolen  14 6 2 1 5 43:42 23
9. MŠK Púchov  14 6 2 1 5 42:41 23
10. Sp. Nová Ves  14 6 2 0 5 55:44 22
11. Michalovce  14 5 1 2 6 39:50 19
12. B. Bystrica  13 4 2 0 7 39:42 16
13. Martin  14 5 0 1 8 41:51 16
14. Trnava  13 3 1 0 9 32:49 11
15. Žilina  14 3 0 2 9 37:58 11
16. Prešov  14 1 0 0 13 20:86 3
Kadeti
9. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:5 
(4:0, 1:2, 0:3), 7. Rusnák (Šmigura, Urban), 8. Pobežal 
(Kuriš, Halušková), 10. Moravanský, 16. Kuriš (Urban), 
29. Urban (Šmigura)
Ostatné výsledky 9. kola: Spišská Nová Ves – Zvolen 
5:2, MRTIN – Trnava 6:2, Žilina – Slovan 0:10, Poprad 
– Trenčín 1:3, Košice – Michalovce 7:2
1. Slovan 9 8 1 0 51:12 17
2. Trenčín  9 7 0 2 39:14 14
3. Poprad  9 7 0 2 54:31 14
4. Košice  8 6 0 2 44:22 12
5. Žilina  9 5 0 4 29:31 10
6. Martin  9 4 1 4 24:30 9
7. MŠK Púchov  9 2 4 3 32:36 8
8. Sp. Nová Ves  9 3 1 5 31:41 7
9. Trnava  9 3 1 5 29:41 7
10. B. Bystrica  9 1 1 7 20:45 3
11. Zvolen  9 1 1 7 22:51 3
12. Michalovce  8 1 0 7 17:38 2

I. liga starší žiaci
8. HT - 7. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:2 

(1:2, 0:0, 1:0), 16. Dudáš, 50. Dudáš

Ostatné výsledky 7. kola: Banská Bystrica – Brez-
no 4:6, Žilina – Lučenec 6:1, Liptovský Mikuláš – Mar-
tin 0:11
1. Martin 7 7 0 0 49:13 14
2. Zvolen 6 4 1 1 43:21 9
3. MŠK Púchov  7 4 1 2 23:17 9
4. B. Bystrica  6 3 0 3 33:22 6
5. Žilina  6 3 0 3 22:17 6
6. Brezno  6 3 0 3 30:36 6
7. Lučenec  7 1 2 4 30:45 4
8. P. Bystrica  7 0 2 5 21:49 2
9. L. Mikuláš  6 1 0 5 9:40 2

7. HT - 7. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 4:4 
(3:2, 1:0, 0:2), 4. Hajas (Vojtek), 13. Žondor (Vojtek), 
17. Vojtek (Vráblik), 28. Žondor (Kľučka)

Ostatné výsledky 7. kola: Banská Bystrica – Brez-
no 12:0,Žilina – Lučenec 2:5, Liptovský Mikuláš –Mar-
tin 2:5
1. MŠK Púchov  7 6 1 0 46:12 13
2. Martin 7 6 0 1 40:16 12
3. Zvolen  6 4 1 1 35:18 9
4. Lučenec  6 3 0 3 23:32 6
5. B. Bystrica  6 2 0 4 26:28 4
6. Žilina  6 2 0 4 21:27 4
7. L. Mikuláš  6 2 0 4 15:23 4
8. Brezno  6 1 1 4 14:48 3
9. P. Bystrica  6 0 1 5 25:41 1

I. liga mladší žiaci
6. HT
7. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:11 (1:7, 0:2, 

0:2), 4. Mikovič (Cebo), 10. Brežný (Hromada), 13. 
Pobežal (Mikovič, Vrtiel), 16. Pobežal (Palan, Hazala), 
17. Vrtiel (Cebo), 18. Palan (Hazala, Cebo), 19. Hazala 
(Ceno), 24. Pobežal (Hazala, Mikovič), 29. Pobežal, 43. 
Hazala, 48. Palan (Brežný)

Ostatné výsledky 7. kola: Brezno – Banská Byst-
rica 2:6, Lučenec- Žilina 2:14, Martin – Liptovský Mi-
kuláš 11:5

5. HT
7. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 6:2 (2:1, 3:1, 

1:0), 13. Červený (Seiler), 29. Janíček (Seiler)
Ostatné výsledky 7. kola: Brezno – Banská Byst-

rica 3:10, Lučenec- Žilina 4:8, Martin – Liptovský Mi-
kuláš 8:4

Rieši mesto dopravné 
problémy Púchovčanov?

Charitatívna zbierka pre 
Adamka vyniesla 1085 eur

 >>  str. 3

Začali premávať 
školské autobusy
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Marián Michalec v letáku píše, že sa 
nikto za uplynulé obdobie troch ro-
kov nevenuje problémovým situá-
ciám v  doprave a vedenie mesta na 
žiadnom významnom dopravnom 
projekte nepracuje. Či je to pravda, 
sme zisťovali u zodpovedných pra-
covníkov mestského úradu. Podľa 
informácií architektky mesta Dani-
ely Šicovej si mesto Púchov za po-
sledné roky dalo spracovať niekoľko 
dopravných štúdií, ktoré majú za 
cieľ optimalizovať dopravu na území 
mesta a  prímestských častí s  dôra-
zom na bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky a vychádzajú z návrhu 
dopravnej obslužnosti platnej ÚPD. 
Dopravné štúdie spracovala Žilinská 
univerzita, Fakulta prevádzky a  eko-
nomiky dopravy a  spojov, Katedra 
cestnej a  mestskej dopravy, na zá-
klade kolíznych situácií a požiadavok 
sumarizovaných oddelením dopravy 
a riešených v komisii dopravy. Štúdie 
navrhujú riešenia nielen uvedených 
cieľov, ale aj reálnu možnosť výstavby 
cestných objektov, dopravného zna-
čenia, autobusových zastávok a pod., 
a to nielen vo vzťahu k mestu Púchov, 
ale aj k integrovanej doprave. Jedna 
zo štúdií rieši kompletnú dopravnú 
situáciu, ako aj projektové zámery v 
lokalite Pod Lachovcom. V  blízkom 
čase sa v  tejto lokalite začne s  reali-
záciou v  zmysle doporučených do-
pravných riešení. Mesto sa zároveň 
zaoberá prípravou návrhu vhodného 
a  bezpečnejšieho dopravného rie-
šenia križovatky pri mliekárňach, na 
základe ktorej by bolo možné rokovať 
s vlastníkmi a správcami dotknutých 
komunikácií.
   Vedúci oddelenia výstavby, inves-
tícií, životného prostredia a staveb-
ného úradu MsÚ Púchov Miroslav 
Svorada tiež poprel, žeby sa vedenie 
mesta nezaoberalo riešením  pro-
blémov v doprave: „Pravdepodobne 

najvýznamnejším zámerom bude rie-
šenie kruhovej križovatky pri plavárni, 
ktorá vyrieši komplikované výjazdy 
z ulíc Gorazdova, Športovcov, z areálu 
MŠK a od plavárne. V priloženej štúdií 
je vidieť smerovanie jednotlivých 
dopravných trás. Ak majú byť štúdie 
realizovateľné, musí im predchádzať 
pomerne dlhé obdobie, kedy sa mo-
nitoruje dopravná zaťaženosť komu-
nikácie. Okrem štúdií, ktoré si vedenie 
mesta dalo vypracovať, má mesto 
ešte niekoľko ďalších vlastných návr-
hov. Spomeniem napríklad križovat-
ku pri Tatra banke, kde chceme zrušiť 
jednosmernú premávku na konci Ulice 
obrancov mieru, samozrejme, po nále-
žitých úpravách chodníkov a vozovky. 
Ďalej plánujeme vytvorenie odbočo-
vacieho prúdu smerom k  poisťovni 
Dôvera, zvýšenie kapacity križovatky 
ulíc Hollého a  Moravskej zriadením 

odbočovacieho pruhu na ceste v smere 
do Považskej Bystrice. Pripravujeme tri 
koncepty riešenia stacionárnej dopra-
vy, ktoré spočívajú v navýšení parkova-
cích kapacít v centrálnej časti mesta. Ta-
kýchto dopravných úprav zameraných 
na plynulosť a  bezpečnosť premávky 

máme v  pláne realizivať tento a  bu- 
dúci rok hneď niekoľko.“
  Ako vidieť, bývalý primátor Marián 
Michalec vo svojich tvrdeniach ne-
mal pravdu. Vedenie mesta inten-
zívne pracuje na riešení dopravných 
problémov občanov Púchova.       -sf-

Minulý týždeň dostali Púchovčania do schránok leták, v ktorom bývalý primátor Marián 
Michalec obviňuje súčasné vedenie mesta, že sa nestará o dopravné problémy mesta.

Rieši vedenie mesta dopravné problémy Púchovčanov?

Všetci súdni ľudia sa nad jeho le-
tákmi najskôr zasmejú. Potom, 
keď si uvedomia aké zlo, klamstvo 
a  negatívna energia je zhmotnená 
v  jeho vetách, pocítia  ľútosť nad 
pisateľom. Čo je to za človeka, kto-
rý neustále útočí na všetko dobré 
a prospešné, čo mesto pod vedením 
primátora Rastislava Heneka spravi-
lo pre svojich občanov za posledné 
3 roky? Možno žije v nejakom inom 

meste, keď nevníma okolitú realitu. 
Občanov už nebavili jeho naivné 
videá, tak začal vydávať letáky. Na-
ozaj si myslí, že mu niekto uverí? 
V  najnovšom letáku sa venuje aj 
mojej osobe. Som tomu rád, preto-
že to považujem za ocenenie mojej 
práce. Ak moju prácu kritizuje Mi-
chalec, viem, že robím pre občanov 
dobrú vec. V  letáku navyše neho-
rázne klame, keď tvrdí, že „za rok 

2016 Púchovčania služby za odpad 
preplatili o  cca 100.000 eur.“ Aká 
je pravda? Občania zaplatili za rok 
2016 za zber, manipuláciu, usklad-
nenie a separáciu odpadu sumu 
712.922 eur. Skutočné náklady však 
boli vo výške 1.048.389 eur. Takže 
nie, že občania niečo preplatili, ale 
mesto za občanov zaplatilo sumu 
335.467 eur!
Bývalý primátor Michalec vo svo-

jich letákoch vyzýva, aby sa „mes-
to pohlo dopredu“. V  tomto má 
pravdu vtedy, ak myslí na políciou 
začaté trestné stíhania a  vyšetro-
vania Národnej kriminálnej agen-
túry. Áno, mesto by malo iniciovať 
rýchlejší a  razantnejší postup po-
licajných orgánov, aby sa kauzy 
z  obdobia, keď bol primátorom 
Michalec, POHLI DOPREDU!

Ing. Daniel Lako, poslanec MsZ

Poslanec Daniel Lako o letákoch Mariána Michalca:

Ul. 1. mája

Ul. športovcov

Ul. Gorazdova

Ul. 1. mája
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Začali premávať školské autobusy
Na základe požiadavky primátora mesta Rastislava Heneka vydala spoločnosť Autobusová 
doprava Púchov, a. s. (ADP) cestovný poriadok novej školskej linky č. 7-Š. Linka premáva  
od 1. októbra v dňoch školského vyučovania.
Nová linka má slúžiť hlavne k bez-
platnej preprave žiakov zo základ-
ných škôl a  športovísk, ktoré sú v 
správe mesta Púchov. „Je to ďalší 
benefit zo strany mesta Púchov k 
umožneniu bezplatných športo-
vých aktivít detí, ktoré sa potre-
bujú dopraviť domov po návšte-
ve plavárne, zimného štadióna 
a ostatných športovísk v správe 
mestských organizácií,“ objasňuje 
zámer Rastislav Henek.
   Jozef Daniž z ADP vysvetľuje: „Ma-
terské školy a Základnú školu s ma-
terskou školou Slovanská budeme 
riešiť mimoriadnymi spojmi v  po-
žadovanom termíne. Ak nebude 
mať dieťa od 6 do 15 rokov, respek-
tíve študent do 26 rokov Púchov-
skú čipovú kartu, musí pri nástupe 
do autobusu zaplatiť hotovosť vo 
výške 0,30 eur. Deti z  materských 
škôl do šesť rokov Púchovskú čipo-
vú kartu nepotrebujú a prepravujú 
sa zadarmo spolu so sprievodnou 
osobou. Aj nulové lístky totiž pl-
nia funkciu poistenia cestujúceho 
počas prepravy a zároveň spĺňajú 
podmienku evidencie.“ 
   Formulár žiadosti o vydanie Pú-
chovskej čipovej karty nájdete na 
webovej stránke ADP www.mhd-
puchov.sk. Žiadosti podpísané ro-
dičmi alebo zákonnými zástupca-
mi detí sa môžu podať aj hromadne 
spolu s fotkami a poplatkom (3,50 
eur) priamo v predajni dopravných 
a parkovacích kariet v budove Di-
vadla Púchov na Hoenningovom 

námestí. „Takto vydaná čipová 
karta má ročnú platnosť (365 
dní) od jej vydania a platí aj v 
celej sieti mestskej autobusovej 
dopravy na území mesta Púchov 
na všetkých jej linkách, aj mimo 
školských a športových aktivít,“ 

dopĺňa J. Daniž.
   Mesto Púchov pod vedením pri-
mátora Rastislava Heneka je oproti 
ostatným mestám na Slovensku 
opäť v  niečom originálnejšie. 
Tentokrát sú to školské autobusy, 
ktoré vozia deti na športoviská 

v  rámci tréningov alebo v  rámci 
športových výcvikov. Autobusy sa 
v  budúcnosti môžu meniť v závis-
losti na kapacitné požiadavky škôl 
a budú mať označenie o preprave 
detí ako ŠKOLSKÝ AUTOBUS.                       
                                                         -red-

Charitatívna zbierka 
vyniesla 1.085 eur
Na Púchovskom jarmoku sa vyberali 
dobrovoľné finančné prostriedky pri 
stánkoch mesta, kde poslanci a hos-
tia z  družobných miest varili pre 
návštevníkov jarmoku rôzne dru-
hy polievok. Vyzbieralo sa  pritom 
1.085 eur, ktoré teraz viceprimátor 
mesta Roman Hvizdák odovzdal zá-

konným zástupcom malého Adam-
ka Kurtina. Peniaze budú použité na 
ortopedické pomôcky a operáciu 
nožičiek spojenú s  ďalšou liečbou. 
Adamko Kurtin sa potešil aj z plyšo-
vých hračiek a autíčka, ktoré pri tejto 
príležitosti dostal.

S. Flimmel

V  stredu 11.  októbra bol na púchovskej radnici odo-
vzdaný výťažok charitatívnej akcie, organizovanej mes-
tom Púchov, rodičom Adamka Kurtina.

 

7-Š  Penzión - Jednota C - Gorazdova - Nást.MŠK
Platí od: 1. 10. 2017

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod
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Cestovný poriadok školského autobusu
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Akcia sa konala v piatok 13. októbra 
v priestoroch firmy Mikona. Zúčast-
nilo sa jej okrem členov aj hostia 
- poslankyňa mestského zastupi-
teľstva Irena Kováčiková a vedúca 
oddelenia školstva a sociálnych vecí 
Renáta Holáková. V úvode akcie pri-
pravila kultúrny program Základná 
škola s materskou školou Slovanská, 
v ktorom deti zarecitovali a zaspie-
vali a zatancovali prítomným rodi-
čom, starým rodičom a  ostatným 
členom Jednoty dôchodcov. Po kul-
túrnom programe nasledovalo malé 
občerstvenie a oslavujúci dôchod-
covia pokračovali v družnej zábave.
                                                                  -sf-

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach pod vedení predsedníčky 
Eleny Gelnarovej zorganizovala stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

Mesiac úcty k starším v Horných Kočkovciach

Púchov). Vystúpenie sa konalo v 
Mesiaci úcty k starším a preto nás 
potešila bohatá účasť bývalých 
zamestnancov, penzistov, ktorých 
sme si radi uctili. Spolu sme strávili 
príjemné popoludnie plné spevu a 
radosti.

Ing. Anna Horváthová, 
riaditeľka CSS

Kultúrne pásmo známej speváčky 
a muzikálovej herečky Gizely Oňo-
vej a herečky Bibiany Ondrejkovej 
malo názov „Zastavme čas“. Spev, 
prívetivé a láskavé slová účinkuj-
úcich veľmi potešili nielen našich 
klientov, ale aj pozvaných hostí 
z okolitých zariadení (CSS-Lednic-
ké Rovne, CSS Kolonka Púchov, 
DSS Púchov-Nosice a Senior Klub 

Gizka Oňová: Zastavme čas!
Centrum sociálnych služieb (CSS) Chmelinec 
zorganizovalo v utorok 10. októbra kultúrnu 
akciu k Mesiacu úcty k starším.

nu rozvodov kúrenia a vyregulo-
vanie sústavy, výmenu radiátorov, 
dostavbu rampy pre imobilných 
s novou strieškou nad vstupom, 
rekonštrukciu bleskozvodu, solá-
rne elektrárne 10 kw na streche a 
novú fasádu celej budovy. 
Zmenil sa aj interiér, kde boli vlo-
žené kazetové stropy s  kazeto-
vými svietidlami a  rekuperácia 
vzduchu vo všetkých triedach. 
Z  dotácie  Obecného úradu Led-
nické Rovne a z finančných darov 
od sponzorov a ZRŠ boli zrekon-
štruované kúpeľne a WC, zakúpe-
né nové podlahoviny a koberce 
do tried. Rekonštrukcia trvala celý 
minulý školský rok a prebiehala 
počas prevádzky MŠ, takže všetci 
zamestnanci pracovali v sťažených 
podmienkach. Za ich trpezlivosť 
im patrí veľká vďaka. 

Zdroj: MŠ Lednické Rovne

V školskom roku 2017/2018 Mater-
ská škola Lednické Rovne privítala 
svojich škôlkarov v novom šate. Ško-
la, ktorej zriaďovateľom je obec Led-
nické Rovne, je samostatný právny 
subjekt s kapacitou 96 detí a sídli 
v samostatnej budove. Slávnostné 
otvorenie bolo 6. októbra. Budovu 
materskej školy sa podarilo v tom-
to roku zrekonštruovať v  rámci 
projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy Materskej ško-
ly Lednické Rovne“. Projekt obsa-
hoval sanáciu základov po celom 
obvode budovy a  vytvorenie no-
vej hydroizolácie, rekonštrukciu 
jestvujúcej vonkajšej kanalizácie 
v areáli, zateplenie základov, stro-
pu pivnice, stien v  areáli, novú 
hydroizoláciu strechy so zmenou 
odvodnenia a  sklonu, výmenu 
okenných vyplní, rekonštrukciu 
elektrických rozvodov v celej bu-
dove s vysprávkou omietky, výme-

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej 
materskej školy v Lednických Rovniach 
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Na kurz s karimatkami a so spacákmi 
nás prišlo 48 detí a štyri pani učiteľ-
ky. Večer sme si prichystali „spanie“, 
hrali sme sa spoločenské a zábavné 
hry a prešli sme si aj cestu odvahy. 
Pani kuchárky nám pripravili chutné 
jedlo a ešte lepší čaj a džús. V sobo-
tu prišli s nami robiť rôzne zábavné 
aktivity aj výchovná poradkyňa a 
špeciálny pedagóg. Na záver sme na 
lístky pre učiteľov napísali naše hod-
notenia, z ktorých vyberáme:
Bolo tu super, dobré aktivity aj keď 
večer bol hluk a bolo ťažké zaspať. 
Páčilo sa mi spanie v škole, hry, ho-
rorové príbehy a prechádzka tma-
vou školou v noci. Bolo tu bombovo, 

prešli sme sa po zhasnutej škole a 
bola tu zábava. Bolo tu super lebo 
každý vyjadril svoj cit k ostatným. 
Páčilo sa mi, že sme boli všetci 
spolu a aj celý program a že sme v 
noci v škole. Bola tu úžasná zábava 
a chcela by som tu ešte spať aj keď 
bola tvrdá zem. Super pobyt, do-
konalá zoznamka, viem o spolužia-
koch viac. Páčila sa mi prechádzka 
po škole v noci a noc s naj učiteľ-
kou, ktorá mala z nás nervy, že sa 
nám stále nechce spať.
My sme sa dobre zabavili, rodičia 
si od nás trošku oddýchli a učitelia 
nás lepšie spoznali.

Žiaci 5. A a 5. B

Kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt EXIT–TOUR na ZŠ Mládežnícka

Na začiatku všetkých rozhýbala a roz-
tancovala hudobná skupina z USA 
Rokstedy. Potom sa žiaci presunuli do 
tried podľa ročníkov, kde absolvovali 
sériu prednášok. Témy boli zvolené 
primerane k veku žiakov. Dozvede-
li sa viac o zdravom životnom štýle, 
facebooku a jeho pravej tvári, nepri-
aznivom vplyve tlaku okolia. Žiaci 
5. ročníka sa pod názvom Road trip 
veselou, zábavnou a hlavne poučnou 
formou pomocou hier dozvedeli nie-
čo o sebe, o kamarátoch, o životných 
hodnotách. Prednášky boli zaujíma-
vé, pretože lektori pútavo rozprávali 
aj o svojich životných skúsenostiach, 
prehrách a o tom, ako sa vyhnúť ná-

strahám dnešného sveta. Rôznymi 
hrami, interaktívnymi cvičeniami a 
diskusiami sprístupnili deťom aj ná-
ročné témy ako sú domáce násilie, 
AIDS a rôzne závislosti. Kamarátskym 
prístupom k deťom dokázali vytvoriť 
atmosféru, v ktorej sa žiaci cítili natoľ-
ko uvoľnene, že dokázali prezentovať 
svoje názory a vlastné skúsenosti aj k 
citlivým témam. 
Na záver sa všetci znova zišli v telo-
cvični, kde sa s nimi rozlúčili lektori 
i hudobná skupina svojím krátkym 
koncertom. Naši žiaci vďaka nim 
prežili príjemné a zmysluplné dopo-
ludnie.

Ing. Janka Jakubíková

10. októbra ZŠ Mládežnícka absolvovala deň plný zaujímavých kultúrno-vzdelávacích zážitkov pod  
názvom „Exit–Tour“. Tento program pomáha žiakom s problémami, ktoré sa dotýkajú každého tínedžera.  

točné... Tak opisovali svoje pocity z 
miesta moji spolužiaci.
Bol to veľmi silný zážitok a to, čo sa 
tam dialo, sa v dnešnej dobe nedá 
ani predstaviť. No aj tak sa to stalo. A 
z histórie to nevymažeme. Aby sme 
prišli na iné myšlienky a aspoň troš-
ku zabudli na to, čo sme videli a po-
čuli v Osvienčime, postupovali sme 
do Auchanu - obchodného centra, 
ktoré sme si nemohli odpustiť a na-
späť do sladkého domova. Ďakujem 
za seba a všetkých spolužiakov pani 
učiteľkám, ktoré mali odvahu s nami 
niekam ísť, sprievodkyniam, ktoré sa 
nás snažili zaujať a tiež pánovi šofé-
rovi, že sa z nás nezbláznil, neutiekol 
z autobusu a neodišiel bez nás. Bolo 
to veľmi zaujímavé a poučné. Dú-
fam, že tento svet nebude pokračo-
vať v takýchto veciach, ale naopak 
sa zmení k lepšiemu. 

Natália Ďurčeková, 9. B

Keď sa povie Osvienčim, každého 
hneď napadne koncentrák, veľa 
mŕtvych, židia... No a tam sme sa 
my, deviataci zo Základnej školy J. A. 
Komenského 9. októbra vybrali.
Autobus nás doviezol na miesto ur-
čenia. Spočiatku to vyzeralo úplne 
normálne, ako obyčajné tehlové 
budovy. To, čo bolo vo vnútri sa ale 
vôbec nezhodovalo s  vonkajším 
výzorom. Jednak, keby som sa na 
takéto miesto dostala sama, tak by 
to bolo pre mňa hotové bludisko, 
ale ľudia tu žili a trpeli. Vyzerali ako 
živé mŕtvoly, na ktorých sa rebrá dali 
rátať. Najstrašnejšie bolo, v akých 
podmienkach žili, či umierali. Sprie-
vodcovia to opisovali neskutočne 
reálne. Význam týmto slovám do-
dali vtedy, keď na dvoch miestach 
absolútne nerozprávali. Slzy na kra-
jíčku mal nejeden z nás. Depresívne, 
hrozné, ťažko predstaviteľné, nesku-

Exkurzia smer Osvienčim„Noc v škole“ na ZŠ Gorazdova
V dňoch 13. a 14. októbra sa konal v Základnej 
škole na Gorazdovej ulici Adaptačný kurz piata-
kov. Aby sme sa lepšie spoznali, stmelili kolektív, 
vytvorili nové kamarátstva a miesto učenia v ško-
le sme spali v „bojových“ podmienkach. 
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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

ŠPECIALISTA 
NA CHOVATEĽSTVO
A AKVARISTIKU

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

  OBLOŽENÉ MISY
JEDLÉ a NEJEDLÉ OZDOBY NA TORTY

  TOVAR NA PEČENIE A ZDOBENIE

          lg-pomockyprecukrarov.sk
                0904 133 481     

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup
Pozývame na nákup kvalitnej koženej obuvi do novootvorenej predajne 

na Moravskej ulici č.682

Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok:  9,00 – 12,00  13,00- 17,00 hod
                        sobota :      9,00 – 11,00 hod

VEGA obuv

RIEŠITE NEJAKÝ KONFLIKT ALEBO SPOR?
...  v rodine, so susedom, v práci ...

Nesúďte sa, pokúste sa dohodnúť!

MEDITÁCIA
je cesta k vašej dohode

Kontakt: Mgr. Pavol Orgoník – mediátor
0904 653 445

www.mediatorpuchov.sk
paloorgonik@centrum.sk

PRENÁJOM 
OBCHODNÝCH 
PRIESTOROV
Tel. 0911 825 725

Nový tovar

ALUSOLID,s.r.o.

Slovenský výrobca
plastových 

a hliníkových
okien a dverí.

Ponúkame :
výrobu plastových 
a hliníkových dverí 

a okien

zameranie,doprava 
a montáž

parapety, žalúzie, 
sieťky

-záručný,pozáručný servis
www.alusolid.eu

puchov@alusolid.sk
0918 187 842

Tatiana Štefániková
manažér obchodnej skupiny
tel.: +421 917 522 823

Andrea Michalíková
tel.: +421 905 602 927

Generali Poisťovňa, a.s.
Moravská 682/3
020 01 Púchov
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Pohoda pre Váš nákup
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Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

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

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

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

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

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

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

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

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

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

2,95 

1,99 €

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.
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OTVÁRACIE HODINY 
po - pia: 8.00 - 17.30
sobota:  8.00 - 12.00

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

4,49 

2,39 €   

1,39

0,89 €

 

 

 

2,39 

 1,19 €  

2,29

0,99 €

 

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

 

5,69

3,59 €

BREF
power aktiv gulička na WC

SILAN
avivážny 
prostriedok 
2l,1,2l

ARIEL
prací 
prostriedok 20 
praní

2,39 €
3,19

2,59 €
1,20

0,95 €

JAR
450ml 
prostriedok na 
umývanie riadu

DOMESTOS
čistiaci 
prostriedok na 
WC 750ml 

LULA
detské 
vlhčené 
vreckovky 
72ks 

Akcia platí od 17.10. do 31.10. alebo do vypredania zásob Akcia platí od 17.10. do 31.10. alebo do vypredania zásob 

3,20

SENSODYNE
zubná pasta 75ml

SIDOLUX
čistič náhrobných 
kameňov 

TOP PONUKA KAHANCOV
kahanec náhrobný 
25g/10ks 
0,99 
0,69 €

kahanec 
náhrada 
biela 100g 
0,39 

0,29 €

kahanec sklo LA 300 70g 

kahanec večné 
svetlo 88dní

1,89 

1,29 €

1,20
0,75€

kahanec 
náhrada 
olejová 
200g

kahanec sklo guľa malá 40g 

0,69 

0,45 

0,55 €

0,30 €

kahanec 
náhrada 
olejová 110g
0,39 

0,29 €
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Vážim si, že môžem pre vás pracovať
ĎAKUJEM

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT NA POSLANCA DO VÚC

Roman HvizdákRoman HvizdákRoman Hvizdák

99
Podporujem oblasti:

školstva
kultúry, umenia a športu
sociálnych vecí a rodiny
dobrovoľníctva a charity
zmysluplného trávenia voľného času
cestovného ruchu a turizmu
podpora talentovaných detí a mládeže
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Slovensko-moravská hasičská liga

Ľ. Kamenický: SMHL bola kvalitnejšia 
Tohtoročný jubilejný 15. ročník Slovensko-morav-

skej hasičskej ligy mal opäť vyššiu kvalitu, ako tie 
predchádzajúce. Pre Púchovské noviny to uviedol 
šéf SMHL Ľuboš Kamenický. I napriek tomu, že vo 
finálových pretekoch v Ďurďovom sa v oboch kate-
góriách o víťazstvo bili už len ženské družstvá, súťaž 
mala dôstojné vyvrcholenie. Prispeli k tomu nielen 
tradiční účastníci, ale aj nové družstvá a aj nové súťa-
že, ktoré do kalendára tento rok pribudli. V mužskej 
kategórii potvrdili úlohu favoritov všetci traja medai-
listi, príjemným prekvapením boli podľa Kamenické-
ho výkony a výsledky (štvrté miesto) Visolají. Medzi 
ženami bola oživením účasť nováčika z Kocurian. 
„Veľmi potešujúci bol počet ženských družstiev, kto-
ré sa do ligy zapojili. Tucet ženských družstiev sme 
tu ešte nemali. Nebolo to však iba o kvantite, tieto 
družstvá priniesli kvalitu a ženské súboje boli preto 
tento rok poriadne nabité,“ skonštatoval šéf nadná-
rodnej hasičskej súťaže. 

Jubilejnému ročníku sa nevyhli ani nepríjemnos-
ti, najväčšou boli podľa Kamenického problémy so 
štartom pretekárov za dve družstvá v jeden deň, 
ktorú museli riešiť  hneď na začiatku súťaže. „Cesta k 
odstráneniu týchto problémov vedie jedine cez do-
ladenie, prípadne sprísnenie pravidiel a samozrejme 
ich dodržiavanie od všetkých zúčastnených strán,“ 
zdôraznil. 

Čo sa týka úrovne jednotlivých podujatí tohtoro-
čnej edície SMHL, tradične veľmi dobre bola pripra-
vená opäť súťaž v Tŕsti, veľmi milo prekvapili Visolaje, 
nad priemer mierne vyčnievalo aj Krásno, Podhorie 
či Brumov. Dnes je ešte predčasné hovoriť o 
novinkách v budúcom ročníku. „V tejto chví-
li neviem povedať, či nejaké budú. Nápady 
na zlepšenie a nové myšlienky väčšinou 
prichádzajú od družstiev na Sneme SMHL. 
Ten však ešte len plánujeme, takže uvidíme. 
Zo strany výboru SMHL však budeme opäť 
chcieť skvalitniť spoluprácu s družstvami, 
priniesť možno nových sponzorov, či ešte 
viac vylepšiť informačný servis,“ doplnil Ka-
menický. 

Rovnako otáznikom je aj počet účastní-
kov v budúcom roku. „Toto z mojej pozície 
ovplyvniť neviem. Družstvá sa slobodne 
môžu do SMHL prihlásiť a v akom počte sa 
tak stane, sa vždy dozvieme až počas 1. kola 
nového ročníka, kedy sa väčšina družstiev 

prihlasuje. Nemáme povinnosť avizovať záujem sú-
ťažiť v SMHL vopred v nejakom časovom predstihu,“ 
uzavrel Kamenický s tým, že Snem SMHL sa uskutoč-
ní pravdepodobne v novembri, o mieste ešte roz-
hodnuté nie je.

Aj v jubilejnom ročníku potvrdili v Slovensko-mo-
ravskej hasičskej lige dominanciu družstvá z Púchov-
ského okresu. Medzi mužmi sa okrem víťazného 
Podhoria prebojovali v konečnom poradí do elitnej 
desiatky ďalšie štyri mužstvá (Visolaje, Zbora, Nosice, 
Ihrište). V ženskej súťaži sa až do samého záveru o 
striebornú priečku bili Nosice a Ihrište. 

Celkové poradie 15. ročníka SMHL:
Muži: 1. Podhorie – 222 bodov, 2. Brumov B – 206 

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

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

Ženy z Ihrišťa prišli o celkové striebro až v poslednom podujatí v Ďurďovom.                 FOTO: Archív SMHL

Muži DHZ Visolaje patrili k najpríjemnejším prekvapeniam SMHL.

V 40. kalendárnom týždni sa na cestách Púchov-
ského okresu stali dve dopravné nehody. Nikto pri 
nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. 
Prvá sa stala ešte 2. októbra na Keblianskej ulici 
v Streženiciach. Po miestnej komunikácii  tam 
smerom na Keblie jazdil doteraz neznámy vodič. 
Pravdepodobne v dôsledku nevenovania pozor-
nosti vedeniu motorového vozidla poškodil vedľa 
cesty zaparkované osobné vozidlo značky BMW 
435. Neznámy vodič si následne nesplnil povin-
nosti vodič, nehodu neohlásil a z jej miesta ušiel.

K druhej nehode došlo na ceste I/49 medzi ob-
cami Záriečie a Lúky. Vodič automobilu Kia Ceed 
prešiel v dôsledku mikrospánku mimo krajnicu 
a narazil do kovového zábradlia nad vodným 
tokom Biela voda. Vzápätí narazil do dopravnej 
značky a zostal stáť na ceste. Skúška na alkohol 
bola negatívna.          KR PZ Trenčín 

Polícia informuje
Na cestách Púchovského 
okresu bol relatívny pokoj

Umravnili ich...
Hliadka mestskej polície zasahovala na zákla-

de telefonického oznámenia personálu pivárne 
na Štefánikovej ulici, kde mali problémy s dvomi 
zákazníkmi. Hliadka na mieste zistila, že dvaja 
zákazníci sa dopustili priestupku vzbudzovania 
verejného pohoršenia tým, že vzájomne do seba 
narážali a vulgárne si nadávali. Mestskí policajti 
oboch mužov upokojili, priestupok vyriešili napo-
mínaním a z pivárne ich vykázali. 

Psa takmer zrazila
Nemeckého ovčiaka hnedočiernej farby prinies-

la na oddelenie mestskej polície žena z Lazov pod 
Makytou. Policajtov informovala, že pes behal po 
diaľničnom privádzači smerom na Belušu. Keďže 
jej pes vbehol pred automobil, odchytila ho a pri-
viezla na oddelenie. Priestupok je v riešení.  

Cudzích neberú...
Rovnako so psom prišiel na oddelenie mestskej 

polície muž, ktorý hnedého psa stredného vzra-
stu chytil v Lednických Rovniach a žiadal mest-
ských policajtov o použitie čítačky na čipy. Pes 
nebol začipovaný, mestskí policajti muža poučili, 
že psa nemôžu umiestniť do koterca v Podniku 
technických služieb mesta Púchov, pretože nebol 
odchytený v Púchove. Odporučili mu, aby psa za-
viezol do obce odkiaľ ho priviezol a tam upozornil 
obecnú políciu, prípadne vedenie obce. 

Hádku ventilovala v Púchove
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, že pri podchode k železničnej stanici 
v Horných Kočkovciach leží na zemi opitá žena. 
Hliadka našla na mieste neznámu ženu, ktorú v 
stabilizovanej polohe udržiaval muž, ktorý hli-
adku privolal. Mestskí policajti zistili, že ide o Pú-
chovčanku, momentálne žijúcu v Rajci, kde sa po-
hádala s priateľom, opila sa a prišla do Púchova za 
kamarátom. Žena odmietla s hliadkou spolupra-
covať, rovnako odmietla ponuku, že ju umiestnia 
u jej známych v Púchove. Prípad hliadka vyriešila 
napomenutím.  

Príliš hlasná reklama
Hliadka zasahovala na Ulici obrancov mieru, kde 

nový majiteľ prevádzky v rámci propagácie pod-
niku dával guláš a pivo zadarmo a okoloidúcim 
prekážala hlasná hudba. Hliadka muža upozornila 
na hlasnú produkciu, vzápätí zvuk stlmil.  
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Stredná odborná škola obchodu a služieb v Pú-
chove je známa prípravou špecializovaných 
odborníkov v oblasti služieb a gastronómie, re-
gionálneho cestovného ruchu, stredného a ma-
lého podnikania v mestách i na vidieku. Osem 
rokov je známa aj ako organizátor súťaže Naj-
krajšia torta Slovenska, ktorá sa koná pod zášti-
tou Klubu cukrárov Slovenského zväzu kuchá-
rov a cukrárov Slovenska. V tohtoročnej súťaži si 
zmeralo svoju zručnosť a kreativitu 32 cukrárov. 
Hodnotila sa originalita, nápaditosť, precíznosť, 
ale hlavne chuťové a farebné doladenie toriet. 
Tým najlepším bolo udelených niekoľko cien 
v štyroch kategóriách. Súťažiaci boli podľa po-
čtu pridelených bodov zaradení do hodnotia-
cich pásiem - zlaté, strieborné a bronzové. Sme 
veľmi hrdí na to, že medzi ocenenými boli aj 
cukrári z Púchova a okolia, a to aj študenti a ab-
solventi SOŠOS Púchov. Absolútnym víťazom 
súťaže o najkrajšiu tortu Slovenska 2017 sa stala 
Veronika Jurkovičová z Čadce. 

Mgr. Adriana Pavlacová,
 SOŠOS Púchov

8. ročník súťaže 
Najkrajšia torta 
Slovenska

Výtvarné sympózium zavŕšila vernisáž

V ateliéri tvorili maliari z Čiech: akad. mal. a soch. 
Elzbieta GROSSEOVÁ, Ladislav HODNÝ, akad. mal. 
Jiří KUBELKA a akad. mal. Zdeněk NETOPIL; z Poľska 
akad. mal. Iwa KRUCZKOWSKA a akad. mal. Anna 
SCHUMACHER; zo Slovenska: Ladislav DEMKO a 
Iveta SLOBODNÍKOVÁ. V exteriéri pracovali traja 
slovenskí sochári: Pavol HAJDÚK, Jaroslav MARTIŠ a 
Mgr. art. Martin NAVRÁTIL.
   Okrem výbornej tvorivej a priateľskej atmosféry 
počas sympózia sa stalo toto sympózium výnimoč-
né tým, že záverečná vernisáž výstavy zúčastne-
ných umelcov sa uskutočnila v priestoroch Divadla 
Púchov, kde zostane do 14. novembra. Obyvatelia 
a návštevníci mesta Púchov tak dostali možnosť 
uvidieť zaujímavú výstavu, ktorá prezentuje tvorbu 
rekordných 11 umelcov. 
   Milou súčasťou vernisáže bolo ocenenie Jarosla-

va Martiša Ďakovným listom mesta 
Púchov za prácu na kultúrnom rozvoji 
mesta. Ocenenie mu odovzdal zástup-
ca primátora Roman Hvizdák. Ďalší 
nadšený potlesk si vyslúžil beat box 
freestyle Dana Doana, ktorý obohatil 
vernisáž svojím vystúpením. V pro-
grame nechýbala ani báseň Jaroslava 
Martiša v podaní Mirky Frankovskej. 
Záujem návštevníkov, ktorý sa dlho 
zdržali po oficiálnej časti vernisáže, 
svedčí o úspešnosti tejto akcie a neutí-
chajúcom záujme o kvalitné umenie na 
pôde okresného mesta.

Ing. Eva Zábrodská

V termíne 1. až 7. októbra 2017 sa konalo ďalšie (XIV.) medzinárodné výtvar-
né sympózium v Belušských Slatinách. Organizátori ART Belušské Slatiny – 
Jaroslav Martiš a Eva Zábrodská spolu so spoločnosťou ALFA reklama po-
zvali 11 umelcov – maliarov a sochárov z Čiech, Poľska a Slovenska. 

Vo štvrtok 12. októbra sa v pries-
toroch púchovského divadla ko-
nala súťaž Najkrajšia torta Sloven-
ska, ktorú organizovala Stredná 
odborná škola obchodu a služieb 
v Púchove.
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VÝTVARNÉ RIEŠENIE: PRE KOHO:VÝTVARNÉ RIEŠENIE: PRE KOHO:

V piesňach je ukryté všetko. Príbehy, emócie, chute, vône.... Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Naša bolesť, láska, sklamanie, nádej, hrdosť... 
Ktorá pieseň (na výtvarné stvárnenie) Vám  napadne ako prvá? Slovenská ľudová alebo inojazyčná populárna? Známy hit alebo pieseň, ktorá nebola 
svetovým hitom, no Vaším súkromným určite áno? Jej názov, kúsok textu, posolstvo... Pomenujte a namaľujte. Alebo stvárnite iným spôsobom v 
rámci propozícií našej súťaže. Je to na Vás.

Ľubovoľné, môže ísť o jednoduchý obraz na plátne (nie 
výkresy!), dreve, sochu či plastiku s ľubovoľnou výtvarnou 
technikou a kombináciami. 

Pre súťažiacich z mesta a okresu Púchov v kategóriách:
1. Deti a mládež: 10 -17rokov
2. Dospelí: 18- 99rokov 

Podmienky: ocenenia:
Prihlášky do súťaže (nájdete v pokladni kina, na vrátnici alebo 
v kanceláriách DK) a diela odovzdať do 28.11. 2017 v niektorej 
z kancelárií Divadla Púchov.
Práce budú vystavené vo vestibule Divadla Púchov od 
4.12.2017 do 8. 1. 2018.  Vyhodnotenie: 14.12. 2017 o 18:00 
hod. spolu s odovzdávaním cien výherným dielam.

a) Porota bude zložená s profesionálnych výtvarníkov, zástup-
cov mesta a spolupracujúcich organizácií. 
b) Vyhodnotené budú aj divácke ceny. Hodnotiace kupóny 
získajú návštevníci našich podujatí zdarma, ako súčasť 
zakúpenej vstupenky na podujatia v čase od  11.11. do 11.12. 
2017 a kupóny budú uverejnené aj v Púchovských novinách.

Zoznam cien a sponzorov bude uverejnený do 1.12.2017 na stránke www.kultura.puchov.sk, 
na facebooku Divadla Púchov a vo vývesných skrinkách pri divadle, na pešej zóne. 

0905 428 290, 
042/46 31 302

Prajeme Vám veľa pekných nápadov a úspech 
v súťaži! Tešíme sa.    

Výtvarné diela treba odovzdať 
do 28.11. 2017

Divadlo Púchov, 
Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov

.
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19. 10. (štvrtok) o 17:30 hod.
Kreatívny workshop: Dekoračné stojany
Nožnice, lepidlo, farebné papiere, nálepky na kra-
biciach, krabičkách či rolkách z toaletného papie-
ra. Čo všetko sa dá z tohto vyčarovať? Stojan na 
perá či zošity? Alebo veselá krabička pre dopisy? 
Príďte na náš ďalší kreatívny workshop a nechajte 
uletieť fantáziu.

21. 10. (sobota) o 19:00 hod. 
Posedenie pri živej hudbe:  „Džem-
ka“ 
Milovníci hudby pozor! Máte jedinečnú 
príležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný barón. Každý, 
kto má chuť sa zapojiť alebo len tak si po-
sedieť pri živej hudbe, je vítaný! 

26. 10. (štvrtok) o 18:00 hod.
Filmový kvíz: Slávne adaptácie 
literárnych diel
Máte radi filmy? Príďte si preveriť vedo-
mosti o slávnych filmových adaptáciách 
literárnych diel a zároveň si zahrať o pek-
nú cenu. 

OKTÓBER
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

Folklór, rock, pop, klasika...
po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov

cimbalová 
HUDBA IVANA SADLONA 

Predpredaj vstupeniek od 19.9. 2017
v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk

Vstupné: 5 €

Sobota 28.10.´17
Veľká sála, 19:00 hod.
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11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM
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11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KINO

11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
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11.11. o 17:00 hod., pešia zóna

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia – Vítanie zimy v Púchove. Bližšie info na osobitných 
plagátoch.  

Sobota 18.11. od 15:00 do 01:00 hod.

NOC V DIVADLE 2017
Celoslovenské podujatie, s programom domácich súborov i hostí. Divadlo kombinované s hudbou, 
výstava bábok a divadelných kulís. Viac na osobitných plagátoch.

Štvrtok 23.11. od 15:00 do 18:00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Bližšie info na osobitných plagátoch. Vstupné 3 €. Predpredaj vstupeniek od 3.11.2017.

26.11. o 15:00 hod., veľká sála

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Viac na osobitných 
plagátoch. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 27.10.2017. 

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

október 2017 

Pondelok  2.   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 : A. Hajdu, L. Hurajová, Z. Mauréry, K. Mikulčík, R. Stanke, Réžia: J. Nvota. Vstupné: 14 €/13 
€. Vstupenky v predaji v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk .

Piatok 6.   galéria vestibulu divadla  18.00 hod.  

VERNISÁŽ:XIV. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNÉ 
SYMPÓZIUM
Vernisáž spoločnej výstavy 11-ich autorov: Zuzana BOBOVSKÁ-BOŠKOVÁ (SR), Ladislav DEMKO (SR), 
akad. mal. a soch. Elzbieta GROSSEOVÁ (ČR), Pavol HAJDÚK (SR), Ladislav HODNÝ(ČR), akad. mal. Iwa 
KRUCZKOWSKA(PL), akad. mal. Jiří KUBELKA (ČR), Jaroslav MARTIŠ (SR), Mgr. art. Martin NAVRÁTIL(-
SR), akad. mal. Zdeněk NETOPIL (ČR), akad. mal. Anna SCHUMACHER (PL) Vstup voľný. Výstava potrvá 
do 14.11. 2017. Info aj  na osobitnom  plagáte.

Štvrtok 12.  veľká sála  10.00-17.00 hod.  

NAJKRAJŠIA TORTA SLOVENSKA 2017
VII. ročník celoslovenskej súťaže. Pre verejnosť od 12:00 hod. Vyhodnotenie súťaže o 17:00 hod. 
O Cene diváka môžu návštevníci rozhodnúť svojím hlasom. Info aj na osobitných plagátoch. 

Sobota 14.    veľká sála   19.00 hod.

KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Premiéra komédie Divadelného súboru Makyta 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/Ka-
tarína 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.  Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na 
www.kultura.puchov.sk od 25.9.2017. Info aj na osobitných plagátoch. 

Štvrtok 19.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú ná-
ladu sa postará: KORA BAND známy zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.10. 2017 v pokladni kina 
alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3 €. 

Nedeľa 22.   veľká sála   15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: PRINCEZNÁ FRMFULÍNA
 Nezbedná, vrtošivá, namyslená princezná… Dokáže nahnevať a uraziť každého – hoc aj Čarovnú 
Vílu…Tá jej to však nedaruje a pošle ju za trest do služby k Drakovi! 
A ako to len môže dopadnúť?! Ste zvedaví? Príďte sa pozrieť a pomôcť rozlúsknuť túto rozprávku... 
Veselé bábkovo-činoherné predstavenie divadla JAJA (Bratislava). Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 
rokov. Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 
od 2.10. 2017.

KULTÚRA

Sobota  28.   veľká sála   19.00 hod. 

CIMBALOVÁ HUDBA IVANA SADLOŇA
Folklór, rock, pop, klasika... po 4 rokoch opäť v Divadle Púchov. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek 
od 19.9. 2017 v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Nedeľa 29.   veľká sála   14.30 hod. a 17:00 hod.

GALAPROGRAM K 20. VÝROČIU 
PÚCHOVSKÝCH MAŽORETIEK
CVČ Včielka Vás srdečne pozýva na výročný galaprogram mažoretkového súboru NELLY. Hosť: spe-
vácky zbor Be Happy ZUŠ.  Vstupné: 1 €. Predpredaj vstupeniek od 4.10. 2017 v pokladni alebo online 
na www.kultura.puchov.sk . Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 

Pondelok 2.     tanečná sála     10.00 hod.

LATINO STYLE PRE MAMIMČKY NA MATERSKEJ
Daj deti na hodinku k babičke a príď sa s nami unášať na vlnách latinsko-americkej hudby. 1 hod./1x 
v týždni ,kurzovné 20 €/8 lekcii. Prihlášky, info: č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 2.     pešia zóna     16.00 hod.

NOSENIE DETÍ...
Medzinárodný týždeň nosenia detí. Prechádzka nosiacich rodičov mestom... Spoločné stretnutie na 
pešej zóne pred Bilou. Bližšie info  na osobitnom plagáte.

Utorok 3.     tanečná sála     17.00 hod.

LATINO STREET DANCE
Pre dievčatá, ženy od 15 do 25 rokov. Máš rada tanec? Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Prídi medzi 
nás! 1 hod./týždenne, kurzovné 20 €/10 lekcii. Prihlášky, info:č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 3.     veľká sála     18.30 hod.

JOGA
Zahájenie kurzu a prvé cvičenie. 1x v týždni 2 vyuč. hod., 10 lekcií, cena kurzu 25 €. Prihlášky, info: 
č.t.0908 718 662, 042-285 2401.

Pondelok 9.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
Enkaustika pre začiatočníkov – netradičná technika maľovania voskom. Pletenie z papiera pre za-
čiatočníkov – využitie novín v našich domácnostiach a užitočný relax počas dlhých zimných večerov. 
Paverpol – technika s úžasným výsledným efektom. Servítková technika – zdobenie predmetov z rôz-
nych materiálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h 5 €. Info 0908 718 662, 042-285 2401.
 
Utorok 10.     kinosála     16.00 hod.

TALIANČINA
Zahájenie kurzu. 1x v týždni 2 hod., kurzovné 100 €. Prihlášky a info 0908 718 662,  042-285 2401.

Utorok 10.     Gymnázium-knižnica     16.00 hod.

MADAGASKAR
Cestovateľské zážitky za prírodnými krásami a po stopách Mórica Beňovského. Niektoré oblasti tohto 
ostrova boli pre svoju mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervá-
cie. Bol dokonca medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Viac 
na stretnutí s profesorkou Mgr.Pavlou Marákovou.

Štvrtok 12.     učebňa č.1     16.00 hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
Vyrobíme si rôzne dekorácie, obrazy, pexeso ...ktoré si dieťa hneď odnesie domov. Vhodné pre deti od 
5 do 10 rokov, 1 h/3,30 €, spolu 20 hod., t.j. 10 lekcii. Do kurzu je nutné prihlásiť sa na kino.kurzy@
puchovska.sk,  alebo č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.

Štvrtky 12. a 18.    zasadacia miestnosť           18.00 hod.  

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

Piatok 20.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
PRE RODIČOV A DETI
Ebru – tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela. Kurz 
je určený pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Každý má k dispozícii vaničku s roztokom, farby, 
štetce, pomôcky. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.
sk, 0908 718 662, 042-285 2401.

Utorok 24.     kinosála     16.00 hod.

AKÁ SOM BABIČKA ?
O tom ako sa zúčastňovať výchovy našich vnúčat, čo robíme dobre a čo nesprávne, v čom sa musí-
me aj my babičky poučiť, čo môžeme odovzdať svojim vnúčatam. Máme právo poučovať, alebo len 
láskať? Viac s Mudr.Evou Cígerovou. 
                                                                      
Streda 25.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
Civilizačné ochorenia sú priamym dôsledkom nesprávneho životného štýlu – nadbytočný príjem jedla, 
nedostatok pohybu, stres... Ako im predchádzať, ako poskytnúť predlekársku prvú pomoc... Viac  na 
prednáške s Mudr.Bršiakom.

Nedeľa 1. 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 €.

Nedeľa 1. 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 €.

Streda  4.  19.30 h

KŘIŽÁČEK (dráma, historický)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený rozprávaním o detských križiackych výpravách. Jeho otec, 
skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Otcova výprava je cestou do jeho vlastného pove-
domia, v ktorom sa stretáva so svojím najväčším strachom. Nachádza svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskladať osud svojho syna. A nájsť ho. Film odohrávajúci sa 
v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. 
Film v rámci PROJEKTu 100! MN 12  rokov – Česko, Slovensko – ASFK –  90´ – česky. Vstupné 3 €, 
člen FK 2 €.

Piatok 6.  17.30 h   Nedeľa  8.  17.30 h

AMITYVILLE:PREBUDENIE (horor)
Každý dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, 
sa s mamou presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť peniaze, aby 
mohli platiť nákladnú lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. V dome sa začnú diať rôzne 
desivé nadprirodzené veci… žijú v nechválne známom dome Amityville, o ktorom sa už dlhé roky 
rozprávajú strašidelné a krvavé príbehy. Teraz sa potvrdzuje, že to nie sú len legendy a boj o prežitie 
v dome plnom zla práve začína. MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 85´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 6.  19.30 h    Sobota 7.   17.30 h

BLADE RUNNER 2049 (akčný sci-fi thriller)
Blade Runner 2049 sa odohráva tridsať rokov po prvom filme. Na scénu prichádza nový blade runner 
menom K (Ryan Gosling), aby odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spoločnosti do chaosu. 
Jeho pátranie ho privedie až k bývalému blade runnerovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať rokov ne-
zvestný... MN 15 rokov – USA – CinemArt  – 163´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 7.  15.30 h    Nedeľa  8. 15.30 h

ESÁ Z PRALESA (animovaný rodinný)
Keď partia zvieratiek zažíva bojové dobrodružstvá Mauric vyzerá síce ako obyčajný tučniak,ale vo 
vnútri jeho hrude bije statočné srdce tigra. Veď bol vychovaný hrdou a silnou tigricou. Mauricovým 
snom je, stať sa najlepším bojovníkom kung-fu na svete. To však nebude vôbec ľahká úloha, pretože 
vyniká skôr neohrabanosťou a nemotornosťou. So svojimi zvieracími priateľmi tvorí bandu známu  
ako Esá z pralesa, ktorá sa snaží udržiavaťv džungli poriadok a spravodlivosť. Presne tak, ako to ke-
dysi robila jeho matka tigrica... MN 7 rokov – Fr. – Magic Box   – 97´- slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  11.  19.30 h

BRAZIL (čierna komédia, sci-fi)                                                                                                                                   
Podobne, ako v Dvanástich opiciach, aj tu Gilliam umiestnil svoj príbeh do ťažko definovateľného 
obdobia okolo Vianoc „niekde v dvadsiatom storočí“, keď armády bezmenných úradníčkov striktne 
dodržiavajúcich kancelársku etiku. Groteskné prostredie dopĺňajú rovnako groteskné postavy – hlav-
ný hrdina Sam, ktorý sa postupne zbližuje s naivnou Jill, pre ktorú je najväčším potešením sauna a 
filmy bratov Marxovcov; Jack v podaní Michaela Palina, ktorému bola táto rola napísaná na telo a 
ktorého postava prechádza vo filme premenou z príjemného chlapíka až k typickému produktu ob-
ludného systému. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov – braz. – ASFK –  131´ – titulky. Vstupné 
3 €, člen FK 2 €.

Piatok 13.   17.30 h    Sobota 14.  17.30 h

ALIBI NA MIERU (komédia)
Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme! Bláznivá komédia prináša to najlepšie, čo francúzske komédie 
kedy divákom ponúkli. Zábavnú tému, divokú zápletku, bláznivé situačné gagy, skvelé postavy a 
samozrejme kvalitný francúzsky humor. Hlavný hrdina prevádzkuje kanceláriu zameranú na zabez-
pečenie alibi na zákazku. Zamiluje sa ale do dievčaťa, ktoré nenávidí klamstvá a čoskoro zistí, že jej 
otec je jeho dobrý klient... MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 90´- titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 13.   19.30 h    Nedeľa  15.  17.30 h

SNEHULIAK (thriler)
Elitný detektív so slabosťou pre alkohol pátra po sériovom vrahovi, ktorý vraždí vždy v čase, keď na-
padne prvý sneh. Dokáže Harry Hole prekabátiť génia zla, než znovu nasneží? Adaptácia svetového 
bestselleru Jo Nesbøa. MN 15 rokov – USA – CinemArt – 125´- titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 14. 15.30 h    Nedeľa  15. 15.30 h

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
(hudobná rodinná komédia)
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby 
sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba 
akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia 
preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať 
a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. MP  – SR – Itafilm  – 70´ - originálne znenie. 
Vstupné 4 €. 

Pondelok 16.19.30 h – KTORÝ JE TEN PRAVÝ ?  - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2 €
Info na osobitných plagátoch. 

Streda  18.  19.30 h

ODRAZY (dráma)                                                                                                                                  
Posledný film legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu, portrét zachycujúci vášnivý boj ne-
závislého umelca so stalinskými doktrínami, boj na život a na smrť. Film v  rámci PROJEKTu 100!          
MN 15  rokov – Poľ.. – ASFK –  98´ – titulky  – . Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 20.  17.30 h    Nedeľa  22.  17.30 h

GEOSTORM (scifi, dráma)                                                                                                                                    
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého 
sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bez-
pečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, 
začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomag-
netická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. MN 12  rokov – USA  – Continental-
film  – 108´ – titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 20.   19.30 h    Nedeľa  22.  19.30 h

MATKA ! (psychologický thriller)                                                                                                                                    
Nikdy nezabudnete, kedy ste prvýkrát videli tento film.Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je 
zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú manželský pár. Ich idylické spolužitie 
v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá. 
Nezaraditeľný a originálny thriller, ktorý svojich divákov prekvapí, aj keď budú akokoľvek pripravení... 
MN 18  rokov –USA – CinemArt  –  115´ – titulky. Vstupné 4 €.

KURZY, KLUBY:

NOC V KINE:
Sobota 21.   17.00 h EMOJI FILM   
                    19.00 h  PO STRNIŠTI BOS
                     21.00 h ČIARA
                     23.00 h ANNABELLE 2 :STVORENIE ZLA
Vstupné 2 €/1 film. Info na osobitných plagátoch. 

Streda  25.  19.30 h

PLECHOVÝ BUBIENOK (dráma)                                                                                                        
Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Rozprá-
vačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému 
svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Pred-
stieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely 
plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Film v rámci PROJEKTu 100! MN 15  rokov 
– Nem., Fr. – ASFK – 164´ – titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 27.  17.30 h    Nedeľa  29. 17.30 h

BAJKERI (hudobná romanca)
Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Vzťahy pre neho predstavujú chaty s virtuálnymi dievčatmi, ktoré nikdy nevideli, obživu 
falošná módna šou, v ktorej sa predstiera niečo, čo nie je a najväčším životným problémom – vybitý 
mobil lebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej 
„macochy“ Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný 
svet, v ktorom život znamená viac, než status na facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie, než 
kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske patrí tiež sex... MN 12 rokov – ČR  – Continentalfilm 
– 109´- originálna verzia. Vstupné 4 €.

Piatok 27.   19.30 h    Sobota 28.   17.30 h

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá sa, že 
rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele toho druhého. 
Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov – Tal. – Itafilm – 100´ – titulky. 
Vstupné 4 €.

Sobota 28.  15.30 h    Nedeľa  29. 15.30 h

MY LITTLE PONY VO FILME (animovaný)
PRIATEĽSTVO MÁ MNOHO FARIEB. Śestica obľúbených farebných koníkov, ktorých na veľkom plát-
ne čaká najzaujímavejšie a najkrajšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný Búrkový kráľ na-
padne Canterlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich čarovnú moc. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu. Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez magické hory, tajomnú 
podmorskú krajinu a dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi! MP  – USA  – Fórumfilm – 99´ – 
slovenský dabing. Vstupné 4 €.

Streda  1.11.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o  kríze medziľudských 
vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej.  Happy End je filmom o tom, že už nevnímame 
jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov – Fr.,Nem.,Rak. – ASFK – 107´ – titulky. 
Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK
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Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Minestrone    
Kulajda  
Hovädzí vývar, pečeňové halušky 

Hlavné jedlá:   
1. Brav. diabolská, chlieb vo vajíčku
2. Rybie filé v trojobale, zemiaková 
kaša, čalamáda
3. Kuracie soté s kari a zeleninou, 
jasmínová ryža
4. Bravčový černohorský rezeň, 
americké zemiaky, cesnakový dresing 
5. Americký hovädzí guláš s fazuľou, 
cibuľový chlieb
6.  Hovädzí stroganov, tarhoňa
7. Morčacie spodné stehno v úprave 
sous vide, zeleninové fusilli

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 17. 10.
Tekvicová s mandľami, pečivo
Cesnaková číra, chlebové krutóny
1. Morčací steak, suš. paradajka,  
nivový preliv, dusená ryža, obloha
2. Bravčový plátok „Cafe de Paris“, ope-
kané zemiaky, zeleninové obloženie
3. Fliačky s kapustou a slaninkou
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, syr)

Streda: 18. 10.
Liptovská kapustnica s klobáskou
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Pečené kur. stehno, ryža, kompót
2. Hovädzia roštenka na dubákoch, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka
3. Parené buchty s čučoriedkami
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Štvrtok: 19. 10.
Karotkový krém, krutóny
Slepačia so zeleninou a rezancami

1. Hydinová diabolka, chlieb vo vajci
2. Divinový tokáň na čer. víne, halušky
3. Grécky šalát (rajčina, uhorka, kápia, 
cibuľa, feta syr, čierne olivy), bagetka
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, artičoky, syr)

Piatok: 20. 10.
Demikát s rezancami
Hovädzí vývar so špenát. haluškami
1. Hydinové soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža
2. Sviečková na smotane, dom. knedľa
 3. Cestovin. šalát s kuracím mäskom
4. Pizza Coloseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 17. 10.
Hrachová s párkom, chlieb
1. Hovädzí roastbeef, dus. zelenina, 
opekané zemiaky
2. Bravčová fašírka, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka
3. Špargľové rizoto s kuracím mäsom 

Streda: 18. 10.
Pštrosí vývar s rezancami
1. Údené v zemiakovom cestíčku, var. 
zemiaky, tatárska
1. Kurací perkelt s opečenými haluška-
mi s pažítkou
2. Cisársky trhanec s hrozienkami, 
jablková presnidávka

Štvrtok: 19. 10.
Paradajková s cestovinou
1. Hovädzie na čer.víne,baby mrkva s 
brokolicou, zem. kaša
2. Kuracia diabolská pochúťka,chlieb 
a syr
3. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky

Piatok: 20. 10.
Cviklová s kyslou smotanou a krutóny
1. Bravčový steak s hubovými 
haluškami

2. Kuracie chrumkavé s restovanou 
čínskou zeleninou, ryža
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 17. 10.
Zeleninová s haluškami   
1. Kuracie soté na červenom víne, 
dusená ryža 
2. Holandský mletý rezeň, zemiaková 
kaša, kompót

Streda: 18. 10.
Hovädzí vývar s domácou mrveničkou 
1. Špenát. halušky so syr. omáčkou 
2. Hovädzie dusené v paradajkovej 
omáčke, varená knedľa

Štvrtok: 19. 10.
Z hlávkovej kapusty so zemiakmi  
1. Kuracie závitky plnené bryndzou a 
slaninou, dusená ryža 
2. Vyprážaný rezeň  s bravčovej krko-
vičky, pučené zemiaky, kyslá uhorka 

Piatok: 20. 10.
Šampiňónová 
1. Gril. kurací steak, cestovinový šalát
2. Bravčové karé na prírodno s 
volským okom, ½ dusená ryža, ½ 
americké zemiaky

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 17. 10.
Fazuľová s klobásou
1. Hovädzia pečienka budejovická, 
knedľa
2. Kuracie soté na kari korení s pórom 
a kukuricou v zemiakovej placke

Streda: 18. 10.
Čínska
1. Domáca zabíjačka, kyslá kapusta, 
zemiaky
2. Kurací závitok s hermelínom a 
broskyňou, ryža

Štvrtok: 19. 10.
Držková
1. Srbské bravčové ražniči, pučené 
zemiaky
2. Lasagne bolognese z bravčového 
mäsa

Piatok: 20. 10.
Strúčková na kyslo
1. Vyprážaný „púchovský“ br. rezeň, 
zemiaková kaša, uhorka
 2. Morčacie záhradnícke soté, ryža, 
zeleninový šalát

Alexandra Hotel
Cena menu: 4,20 Є 
Utorok: 17. 10.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami
1. Morčacie soté so šunkou a šampi-
ňónmi, dusená ryža, obloha
2. Hovädzí plátok na zelenine, tarho-
ňa, zeleninové obloženie 
3. Cestoviny s domácim pestom
Dezert: Kiwi rezy

Streda: 18. 10.
Špenátová s vajíčkom
1. Kuracie prsia s broskyňou a syrom, 
dusená ryža, zeleninové obloženie 
2. Slovenské bravčové rizoto, červená 
repa
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
Dezert: Medový krémeš

Štvrtok: 19. 10.
Hovädzí vývar so zeleninou a bylinko-
vou strúhankou
1. Morčací steak s brokolicovou omáč-
kou, varené zemiaky, obloha
2. Boloňské špagety so syrom
3. Šošovicový prívarok s vareným 
vajíčkom
Dezert: Banánové pod snehom

Piatok: 20. 10.
Špargľový krém
Kuracie kocky s citrónovou omáčkou, 
papardelle 

2. Pečená krkovička, dusená kapusta
varená knedľa
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky
tatárska omáčka 
Dezert: Čokoládový trojuholník

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 17. 10.
Šošovicový guláš s údeninou 
Zeleninová 
1. Vinárska brav. krkovička s hroznom 
a nivou, ½ dus.ryža, ½ hranolky 
2. Kuracie prsia v kráľovskej zelenine, 
varené zemiaky s maslom 
3. Kočkovská krúpová baba s údeným 
mäsom, zakysanka 
4. Cézar šalát s restovaným kuracím 
mäsom/bez (celý týždeň)

Streda: 18. 10.
Cesnaková s korbáčikom
Brokolicová krémová 
1. Kuracie soté ,,Bambino“, ½ dus. ryža, 
½ batátové mriežky
2. Pečený plnený bôčik, pučené  
zemiaky, kyslá uhorka, bar. rohy 
3. Pappardelle s dubákovou omáčkou 
a parmezánom

Štvrtok: 19. 10.
Richtárska hovädzia
Cuketová 
1. Pečená brav. roláda, ½ dus. ryža, ½ 
opek. zemiaky 
2. Kurací ,,Gordon bleu“ so zemiako-
vou kašou, šalát z čínskej kapusty 
3. Zapekané tvarohové palacinky  
s lesným ovocím

Piatok: 20. 10.
Hrachová s párkom
Zeleninová s kelom 
1. Americké kurča (volské oko, kečup, 
slanina), pečené zemiaky 
2. Mexický guláš s kyslou uhorkou 
3. Zeleninové rizoto s morskými plod-
mi a grilovanými šampiňónmi

- otvorené už od 7.30 hod. do 24.00 hod.
- exkluzívna káva
- príjemná obsluha
- fajčiarska a nefajčiarka časť
- organizovanie �remných aj súkromných uzavretých akcií
- rezervácie na tel. č.: 0903 448 686
  Priestory bývalej Victorky, kúsok od hotela Alexandra. CAFÉ   BAR

..................................................................
................ .............. ............ .......... ........ ......

Pozývame vás do novootvorenej kaviarne 
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SWAN CENTRUM, 
Dvory č. 1933 / 20 
priestor č. 7
Púchov
puchov@swan.sk

rýchly  
LTE INTERNET  
pre váš domov

Vyberte si sVoju rýchlosť!

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

9,99 €
mesačne

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

14,99 €
mesačne

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

19,99 €
mesačne

K službe lte  

doma L
WiFi router  

iba za 1 €
(pri 24-mesačnej 

viazanosti)

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

   

Oblasť Miesto pristavenia Termín od - do 

Horné Kočkovce na pôvod. mieste, Hurbanova ul. 16. 10. - 22. 10.

Horné Kočkovce na pôvod. mieste, Kukučínova ul. 16. 10. - 22. 10.

Horné Kočkovce na pôvod. mieste, Hečkova ul. 16. 10. - 22. 10.

Horné Kočkovce Vŕšok (pod býv. zbernými surovinami) 16. 10. - 22. 10.

Horné Kočkovce ul. Železničná - parkovisko 16. 10. - 20. 10.

Horné Kočkovce pri cintoríne 25. 09. - 01. 10.

Kolonka Kpt. Jaroša (oproti obchodu cez cestu) 25. 09. - 01. 10.

Hrabovka dolný koniec 23. 10. - 29. 10.

Hrabovka pri Rivane 23. 10. - 29. 10.

Vieska pri nádobách na separovaný odpad 09. 10. - 15. 10.

Vieska na pôvodnom mieste - pri pálenici 09. 10. - 15. 10.

Ihrište pod autobusovou zástavkou 23. 10. - 29. 10.

Hoštiná pri požiarnej zbrojnici 23. 10. - 29. 10.

Hoštiná pri zastávke pri DK 23. 10. - 29. 10.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov
pre rodinné domy na objemný odpad (jeseň 2017)



politická inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY16



šport  I  politická inzercia 17

Súťažná sezóna CrossGym Unbroken opäť úspešná
Aj toto leto sa členovia telocvične 
CrossGym Unbroken zúčastnili via- 
cerých súťaží, kde predviedli svo-
ju všestrannú fyzickú kondíciu, 
ktorá je podstatou ich celoročnej 
prípravy a tréningu. 
   Začiatok leta otvorili oravskou súťa-
žou Unbroken Trstená, v ktorej mali 
v kategórii zmiešaných dvojíc dva 
tímy: Katarína Drábiková s Martinom 
Moškom a Mária Luliaková s Milanom 
Mičudom. V súťaži sa objavilo okrem 
typických silovo-vytrvalostných disci-
plín aj niekoľko menej tradičných, na-
príklad ťahanie sánok so závažím ale-
bo posúvanie dreveného hranolu s 
pomocou 20-kilogramového kladiva. 
   Veľkou výzvou bola aj medzinárod-
ná súťaž CrossFit Redoubt Summer 
Challenge v Nových Zámkoch, na 
ktorú sa v kategórii jednotlivcov kvali-
fikovali Martin Moško a Martin Pagáč. 
    Ďalším dôležitým dátumom v ka-
lendári bol augustový víkend (19. 
- 20. 8.), kedy sa atléti CrossGym Un-
broken zúčastnili najväčšieho vytr-
valostného behu na Slovensku - Od 
Tatier k Dunaju. Dvanásťčlenný tím 
z  Púchova zdolal trať, ktorá začínala  
v Jasnej a končila v Bratislave, s celko-

vou dĺžkou 345 kilometrov za 31 ho-
dín a 51 minút. 
   Popularita prekážkových behov 
na štýl Spartan Race prerazila aj do 
Nemšovej, kde sa už po tretíkrát ko-
nal Champions Race s podtitulom 
najťažšieho preteku na Považí. V ka-
tegórii s názvom “Rotvajler” nás re-
prezentoval Jozef Pavel, ktorý si tento 
rok odniesol striebornú medailu za 
zdolanie trate s dĺžkou približne 10 
kilometrov s viac ako 60 prekážkami. 
  Dlhoočakávaným podujatím na 
CrossFitovej scéne bola medzinárod-
ná súťaž Colliery Made Games v Ost-
rave, na ktorú sa kvalifikovala trénerka 
CrossGym Unbroken Mária Luliaková. 
Do hlavného preteku do Ostravy bolo 
2. septembra pozvaných 77 atlétov  
z ôsmich krajín v štyroch kategóriách. 
Po štyroch súťažných disciplínach 
nasledovalo finále, kam postupovali 
iba 4 ženy, medzi nimi z 2. miesta aj 
Mária. Ako jediná reprezentantka zo 
Slovenska finále s prehľadom vyhra- 
la, keď za sebou nechala súperky  
s viac ako minútovým náskokom. 

Milan Mičuda, tréner CrossGym 
Unbroken (red. krátené, celý článok 

na www. puchovskenoviny.sk)
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vého charakteru UCI pre mládež/  z 
Dánska, ktoré sa konali 4. až 6. 8. vo 
Viborgu.  Jakub  stál na stupni víťazov  
napriek tomu, že v kateg. Benjamin je 
prvý rok, teda pretekal so staršími a 
skúsenejšími jazdcami.
Takmer všetci cyklotrialisti odštarto-
vali nedávno  na  Majstrovstvách ČR v 
Blansku - 7.10.2017, na ktorých účasť 
finančne podporil Trenčiansky samo-
správny kraj.
Úspešná reprezentantka, Kristína 
Sýkorová,  v tomto roku pre zrane-
nie vynechala  takmer celú sezónu, 
pokusne odštartovala až  v spomína-
nom Blansku.

Anna Šidlíková, CK Záriečie 

Pretekárska sezóna cyklotrialu sa 
pomaly končí. Cyklotrialisti  z Cyklo-
trialového klubu Záriečie absolvovali 
približne 30 pretekov na  Slovensku, 
v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Česku  
i Svetové hry mládeže v Dánsku. Za- 
čiatkom novembra ich čakajú ešte 
ME. Medaily na M SR vybojovali:  
zlatú -  Jakub Mudrák v kat. Benja-
min, v kat. Minime získal striebro Se-
bastián Sieklik a zlato v kateg. Kadet 
obhájil  Pavol Cíbiček.
Talentovaný Jakub Mudrák z Púcho-
va, nosí zo zahraničia takmer zo všet-
kých pretekov  medaily.
Striebornú priniesol   aj zo Svetových 
hier mládeže  /najvyššia súťaž sveto-

Aj v tomto roku putovala medaila 
zo svetového podujatia do Záriečia!

Púchovčan Jakub Mudrák na Svetových hrách mládeže v Dánsku.
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Vedúce trio zaváhalo, Kvašov prehral doma s Udičou

5. liga muži
N. Dubnica C – TTC PB C 12:6, Košík, Vinczeová, I. 
Machciníková po 3, Lászlová 2, 1 štv. – J. Bačík, Mar-
taus po 2, Lieskovský 1, 1 štv., Ladce B – N. Dubnica 
B 6:12, Hromek, Jankovský ml. po 2, Gajdošík, V. Po-
pelka po 1 – M. Pšenka, Hufnágel po 4, Oravec, Pre-
kop po 1, 2 štv., Pruské A – Dubnica 11:7, Joz. Šatka, 
Kopačka po 3, Ľ. Šatka, Jakúbek po 2, 1 štv. – Topák 
4, Gereg 2 1 štv., Pružina A – Sedmerovec B 3:15, 
Krupa 2, Behro 1 – Galko 4, M. Šelinga ml. 3, Štefa-
nec, Mazán, M. Šelinga st. po 2, 2 štv., Slovan PB A 
– Dol. Kočkovce B 15:3, P. Gálik, Žilinčík, Zemančík 
po 4, P. Kvaššay 2, 1 štv. – R. Škrabko, P. Majdán po 1, 
1 štv. Medeko PB – D. Moštenec 3:15, Lauš 2, Herco 
1 – Kmecík, M. Višenka po 4, Podmaník st. 3, I. Bírošík 
2, 2 štv.
1. D. Moštenec   2 2 0 0 29:7 6
2. N. Dubnica B  2 2 0 0 25:11 6
3. Pruské   2 2 0 0 23:13 6
4. N. Dubnica C  2 1 1 0 21:15 5
5. Sedmerovec B  2 1 0 1 21:15 4
6. Slovan PB   2 1 0 1 19:17 4
7. Ladce B  2 1 0 1 18:18 4
8. Pružina   2 1 0 1 14:22 4
9. Medeko PB   2 0 1 1 12:24 3
10. Dubnica   2 0 0 2 13:23 2
11. TTC PB C  2 0 0 2 11:25 2
12. D. Kočkovce B  2 0 0 2 10:26 2

6. liga muži
Dohňany – TTC PB D 11:7, M. Baška, Junga po 3, R. 
Baška, Hološko po 2, 1 štv. – Wallenfelsová 3, Dujsí-
ková 2, Kulichová 1, 1 štv., Červ. Kameň – JoLa Dub-
nica 7:11, Ľ. Dohňanský 3, Ľ. Bajzík 2, P. Dohňanský, 
Rydlo po 1 – Rojkovič 4, Kminiak 3, Zajac 2, 2 štv., 
Pruské B – Dol. Mariková 12:6, Černej, Burdej, Cibík 
po 3, Beránek 2, 1 štv. – Belás 3, Striženec, Žiačik po 
1, 1 štv., Sedmerovec C – Milochov A 11:7, Galko 4, 
Miloš Šelinga 3, Mazán 2, Mišík 1, 1 štv. – Benko, Ku-
novský po 2, Lutišan, B. Mihálik po 1, 1 štv., Slovan 
PB B – Zliechov 6:12, Hlubina, Tabaček po 2, Cedzo 
1, 1 štv. – J. Vicen, M. Vicen po 4, D. Mišík st. 2, 1 štv., 
Nozdrovice A – Ladce C 9:9, J. Kalus, Didek po 3, Ot-
ruba, J. Letko po 1, 1 štv. – Sňahničan, Kvasnica, Pišta, 
Jankovský st. po 2, 1 štv.
1. Zliechov  2 2 0 0 27:9 6
2. Pruské B  2 2 0 0 27:9 6
3. JoLa DCA  2 1 1 0 20:16 5
4. Nozdrovice   2 1 1 0 19:17 5
5. Dohňany  2 1 0 1 19:17 4
6. D. Mariková   2 1 0 1 18:18 4
7. Ladce C  2 0 2 0 18:18 4
8. Sedmerovec C  2 1 0 1 14:22 4
9. TTC PB D  2 0 1 1 16:20 3
10. Slovan PB B  2 0 1 1 15:21 3
11. Č. Kameň   2 0 0 2 13:23 2
12. Milochov   2 0 0 2 10:26 2

7. liga muži: TTC PB E – Nozdrovice B 13:5, Babčan 
4, Sádecký, Hrubo po 3, Bohunský 2, 1 štv. – Zemano-
vič 3, Blažíček 1, 1 štv., Dol. Kočkovce C – 3. ZŠ Dub-
nica 13:5, Hudec, M. Majtán po 4, Crkoň 3, Ptáček 1, 
1 štv. – P. Fatrsík 2, Herda, P. Čilek ml. po 1, 1 štv., Mi-
lochov B – Beluša 9:9, Lutišan 3, M. Mihálik, Duško 
po 2, Gazdík 1, 1 štv. – Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš 3, Ochot-
nícky 1, 1 štv., Miracles Dubnica – Pružina B 11:7, 
Jakuš 4, Trenčan, Halgoš po 2, M. Dohňanský 1, 2 štv. 
– Vrábel, Topor po 3, J. Petrovič 1, Púchov A – Udiča 
6:12, Juriga st. 3, Sitár 2, Lefko 1 – P. Ignácik ml. 4, 
Šuška, Harvánková, Beník po 2, 2 štv., Šebešťanová 
– D. Moštenec B 12:6, Mitaš 4, Zaukolec, K. Petrík st. 
po 2, Šesták, Krasňan po 1, 2 štv. – Ľ. Melicherík 3, Ľ. 
Višenka 2, I. Melicherík 1.
1. D. Moštenec B  4 3 0 1 49:23 10
2. Šebešťanová   4 3 0 1 48:24 10
3. Nozdrovice B  4 3 0 1 45:27 10
4. Miracles DCA   4 3 0 1 38:34 10
5. TTC PB E  4 2 1 1 38:34 9
6. Udiča   4 2 1 1 38:34 9
7. D. Kočkovce C  4 1 1 2 37:35 7
8. Pružina B  3 1 1 1 33:21 6
9. Beluša   3 1 1 1 28:26 6
10. Milochov B  4 0 2 2 23:49 6
11. ZŠ Dubnica   3 1 0 2 23:31 5
12. Púchov A  4 0 1 3 18:54 5
13. Púchov B  3 0 0 3 14:40 3

OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

6. liga muži
1. Košeca 10 8 1 1 32:5 25
2. Kvašov 10 7 1 2 32:17 22
3. Podmanín 10 7 1 2 21:16 22
4. H. Poruba 10 6 1 3 31:17 19
5. K. Podhradie 10 5 1 4 24:22 16
6. Jasenica 10 5 1 4 15:13 16
7. Bolešov 10 4 2 4 14:13 14
8. Streženice 10 3 4 3 12:15 13
9. Papradno 10 4 0 6 21:18 12
10. Udiča 10 3 3 4 11:16 12
11. Tuchyňa 10 3 2 5 19:22 11
12. Lysá 11 2 3 6 18:30 9
13. D. Kočkovce 11 2 2 7 15:27 8
14. Dulov 10 1 0 9 13:47 3

Podmanín – Lysá pod Makytou 2:2 (2:2)
Predposledné mužstvo tabuľky cestovalo na tráv-

nik jedného z ašpirantov na postup v úlohe outside-
ra, napokon si však Lysania prekvapujúco odvážajú 
spod Manína bod. Favorizovaní domáci futbalisti sa 
síce ujali vedenia už v 18. minúte po góle Miroslava 
Kostelanského  - 1:0. Päť minút pred prestávkou vsie- 
til Hedlík vyrovnávajúci gól hostí – 1:1. O ďalšie dve 
minúty domáci opäť viedli, do streleckej listiny sa 
zapísal Martin Gardian – 2:1. Keď sa už zdalo, že Pod-
manín pôjde na prestávku s jednogólovým vedením, 
prišiel pre domácich šok v podobe vyrovnávajúceho 
gólu Martina Janíčka z priameho kopu – 2:2. A keďže 
v druhom polčase Lysania aj s dávkou šťastia odolali 
domácemu tlaku, vezú si z Podmanína prekvapujúci 
bod. 

D. Kočkovce – Jasenica 0:1 (0:0)
Dolnokočkovania sú v kríze a potvrdili to aj v do-

mácom stretnutí s Jasenicou. Začali ustráchane a v 
úvode sa iba bránili behavému súperovi. Ten si vypra-
coval aj dve šance. Šterdas a Pavlík starší však nemali 

presnú mušku. O biede Dolnokočkovanov svedčí 
skutočnosť, že počas celého stretnutia trafili iba raz
medzi žrde. V 24. minúte Kučíkovu strelu zneškodnil 
hosťujúci brankár. Garaj ešte do prestávky zneškod-
nil strely hosťujpceho Kňažka a Pavlíka. Druhý polčas 
progres v domácom výkone nepriniesol. Naopak, do-
máci si vypracovali jedinú šancu, Fedor však mieril do 
oblakov aj z piatich metrov. O výsledku tak rozhodol 
štvrť hodinu pred koncom po naoko nevinnej akcii 
Moravík – 0:1. Tlak Dolných Kočkoviec už na ďalšej 
domácej strate nič nezmenil... 

Streženice – Košeca 2:0 (1:0)
Streženičania konečne v takmer kompletnej zosta-

ve favorizovaného lídra šiestej ligy zaskočili a olúpili 
ho o všetky body. Do vedenia šli už v štvrtej minú-
te, kedy hosťujúceho brankára prekonal z priameho 
kopu Šprta – 1:0. Po štvrť hodine mohli viesť Streže-
nice už dvojgólovým rozdielom, brankár Kostka však 
vytlačil spod brvna krásnu strelu Miloša Šestáka po 
milimetrovej prihrávke Loduhu. Sedem minút pred 
koncom opečiatkoval Loduha brvno hosťujúcej 
bránky. Hostia mali v prvom polčase jedinú šancu 
– Mozolíkovu strelu zneškodnil domáci brankár Hri-
šo. O zaslúženom víťazstve Streženíc rozhodol v 53. 
minúte Loduha po peknej prihrávke Šprtu – 2:0. 

Košecké Podhradie – Dulov 7:0 (2:0)  
Domáci aj v nekompletnej zostave zdecimovali po-

sledné mužstvo tabuľky. V úvode to tak síce nevyzera-
lo, Košecké Podhradie začalo opatrne a dlho sa neve-
delo dostať do šance. Vedenia sa domáci ujali až v 23. 
minúte gólom M. Štefáneka – 1:0. Ten istý hráč zvýšil 
o dve minúty neskôr na 2:0. Gólostroj domácich sa 
tak rozbehol až v druhom polčase. V 48. minúte zvýšil 
utešenou strelou z priameho kopu Suchomel na 3:0, 
v 54. minúte trafil Burdej z prvej do šibenice – 4:0. O
tri minúty po vyšachovaní hosťujúcej obrany usmer-
nil Suchomel loptu do prázdnej bránky – 5:0. V 68. 
minúte sa do streleckej listiny zapísal ďalekonosnou 

strelou P. Staňo – 6:0. Zaslúžené víťazstvo domácich 
spečatil desať minút pred koncom Suchomel – 7:0.  

Kvašov – Udiča 1:3 (1:1)
Udičania sa postarali o najväčšie prekvapenie kola, 

keď o body pripravili druhých Kvašovčanov. Domáci 
boli v kŕči, ktorý ešte umocnil nepremenený pokuto-
vý kop Bielika v 21. minúte. O dve minúty neskôr síce 
Kvašov poslal do vedenia Kováč, no ešte do prestávky 
Drblík vyrovnal – 1:1. Šok pre domácich prišiel po ob-
rátke, keď hneď po troch minútach poslal Udiču do 
vedenia svojim druhým gólom Drblík – 1:2. Domáci 
tlačili, hostia vzdorovali a podnikali rýchle protiúto-
ky. Po jednom z nich zavŕšil svoj strelecký koncert päť 
minút pred koncom hetrikom Drblík – 1:3. 

Tuchyňa – Horná Poruba 4:1 (3:1)
V derby Ilavského okresu ťahali prekvapujúco 

hostia za kratší koniec povrazu. Domáci začali ako z 
partesu a už v druhej minúte sa ujali vedenia gólom 
kanoniera Štefulu – 1:0. Už o päť minút Horná Poruba 
kontrovala vyrovnávajúcim gólom Jánoška – 1:1. Ešte 
do prestávky však útočne naladení Tuchynčania strhli 
vedenie na svoju stranu, v 20. minúte sa do streleckej 
listiny zapísal Hrehuš – 2:1. Keď ten istý hráč tri minú-
ty pred koncom prvého polčasu zvýšil z pokutového 
kopu na 3:1, bolo prakticky rozhodnuté. V druhom 
polčase si domáci strážili dvojgólové vedenie a štvrť 
hodinu pred koncom ho ešte zveľadili. Adamovič pe-
čatil na konečných 4:1. 

Papradno – Bolešov 2:1 (1:1)
Už po necelých desiatich minútach využil domáci 

Tóth zaváhanie súperovho brankár a poslal domá-
cich do vedenia – 1:0. V 34. minúte potrestal Šimák 
chybu domáceho brankára a vyrovnal na 1:1. O víťaz-
stve domácich rozhodol hneď po obrátke J. Galko, 
ktorý si nabehol za obranu a prekonal brankára hostí 
– 2:1. Tieňom stretnutia boli dve červené karty – do-
mácemu Černošíkovi a Bolešovčanovi Kvasnicovi v 
57.  minúte. 
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Futbalistom MŠK v okresnom derby opäť ruže nekvitli 
FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

1. Borčice 12 9 1 2 27:13 28
2. Dubnica 11 8 3 0 17:2 27
3. L. Rovne 12 8 2 2 19:11 26
4. N. Zámky 12 8 1 3 20:14 25
5. Gabčíkovo 11 6 4 1 25:12 22
6. D. Streda B 12 6 2 4 21:13 20
7. Zl. Moravce B 12 6 1 5 24:26 19
8. Trnava B 12 6 0 6 19:11 18
9. Nitra B 12 5 1 6 19:16 16
10. Šaľa 12 5 1 6 17:20 16
11. MŠK Púchov 12 4 2 6 17:17 14
12. V. Ludince 12 4 2 6 20:23 14
13. Beluša 12 3 4 5 19:19 13
14. Galanta 12 3 4 5 14:16 13
15. Nemšová 12 4 0 8 13:24 12
16. Prievidza 12 2 2 8 12:26 8
17. Bánovce 12 2 2 8 9:26 8
18. Topoľčany 12 2 0 10 8:31 6

Púchov – Led. Rovne 1:2 (0:1) 
Ani v ďalšom derby Púchovksého okresu sa fut-

balistom MŠK Púchov nepodarilo sklárov poraziť. V 
zaujímavom a kvalitnom stretnutí si prvú gólovú prí-
ležitosť vypracovali domáci futbalisti. Presný Pilátov 
center našiel v pokutovom území Kopiša, ten však 
nemieril presne. Na druhej strane sa do veľkej šance 
dostali aj Lednické Rovne, domácim zadákom unikol 
Buček, jeho strelu však domáci brankár Pilát vytlačil 
na roh. O chvíľu sa pokúšal Piláta v domácej bránke 
prehodiť oblúčikom Lipták, spolu s brankárom však 
preloboval aj bránku. Vzápäti sa do šance dostal 
aj domáci kanonier Gajdošík, brankár Lednických 
Rovní Bačík si však s jeho pokusom poradil. Pilný sa 
potom ešte vyznamenal po strelách Kištofa a Detka. 
V 32. minúte zázračne zachránil hosťujúci brankár 
Bačík po peknej Hrnkovej hlavičke. Opäť sa potvrdilo 
otrepané nedáš – dostaneš a o dve minúty sa hostia 
ujali vedenia gólom Detka – 0:1. Zveľadiť hosťujúce 
vedenie mohol M. Buček, no nedočiahol na centro-
vanú loptu do voľného priestoru. Vzápätí z protiúto-
ku mohol vyrovnať Gajdošík, Bačík v bránke sklárov 
však bol na mieste. 

Odhodlanie Púchovčanov streliť vyrovnávajúci gól 

Po druhom góle Lednických Rovní vytvorili sklári pred svojim brankárom nepreniknuteľný obranný val. Prekonať 
sa ho Púchovčanom (v červených dresoch) nepodarilo ani v tomto prípade.       FOTO: Milan Podmaník

zmrazil už po pár minútach druhého polčasu Chme-
lík, ktorý vrátil do siete loptu vyrazenú po strele M. 
Bučeka – 0:2. Hostia sa potom stiahli do defenzívy 
a postavili futbalistov MŠK pred nepreniknuteľný 
obranný val. Prekonať sa ho podarilo až päť minút 
pred koncom Gajdošíkovi, ktorý sa na ľavej strane 
pokutového územia pohral s obrancom hostí a krás-
nou strelou do horného rohu znížil – 1:2. Druhému 
podobnému prieniku zabránila o dve minúty obrana 
hostí, a tak Púchovčania prišli na domácom trávniku 
o všetky body. Futbalisti MŠK Púchov tak klesli na je-
denástu priečku treťoligovej tabuľky. 

Góly: 86. Marek Gajdošík – 35. Detko, 52. Chmelík.
Rozhodoval Pecek, ŽK: Zavadzan – T. Púček, Híreš, 

250 divákov.
Zostava MŠK Púchov: Pilný – Riška, Haviar (72. 

Kvaššay), Marek Gajdošík, Kopiš (78. Gáborík), Siban-
da, J. Pilát, Vanák, 
Hrnko, Zavadzan, 
Brezničan. Tréner E. 
Pagáč. 

L. Rovne: Bačík – 
Kollár, Ďurovec (89. 
Pokorný), Chmelík, 
Pišta, Detko (90. 
Kováč), Lipták (85. 
Červený), T. Púček, 
Híreš, M. Buček (80. 
Tomana), Krištof. 
Tréner M. Púček.
Ostatné výsledky 
10. kola: Bánov-
ce – Borčice 0:3, 
Nemšová – Nit-
ra B 1:0, Dubnica 
– Galanta 2:0, Nové 
Zámky – Gabčíkovo 
1:0, Prievidza – Du-
najská Streda B 1:0, 
Trnava B – Zlaté 
Moravce/Vráble B 
2:0, Beluša – Šaľa 
0:2, Veľké Ludince 
– Topoľčany 3:2.

V záverečnej štvrťhodine sa v okresnom derby tretej ligy hralo v podstate na jednu bránku. 
Obrana Lednických Rovní s výnimkou jedného prípadu dokázala vždy zastaviť útočnú sna-
hu Púchova. I preto futbalisti MŠK Púchov prišli doma o všetky body. 

FOTO: Milan Podmaník 

7. liga muži

8. liga muži

10. kolo: Praznov – Sverepec 0:5, Podvažie – Dohňa-
ny 0:2 (0:0), Jánoško, Behro, Dolná Breznica – Dolná 
Mariková 2:2 (0:2), Peter Gabriš, Rác, Pruské – Šebeš-
ťanová 2:3, Lazy pod Makytou – Kolačín 5:1, (4:0), 
Kmošena 2, Maslák, Ciesar, Riško, Mikušovce – Viso-
laje 3:1 (1:1), Kujaník, Fan Club Púchov – Pružina 2:0 
(0:0), Remiš, Pavlis
1. Mikušovce 9 7 0 2 25:9 21
2. Pruské 9 7 0 2 28:13 21
3. Visolaje 10 6 1 3 34:20 19
4. Šebešťanová 9 6 1 2 24:18 19
5. D. Mariková 9 5 3 1 21:11 18
6. Lazy 9 6 0 3 23:17 18
7. Sverepec 10 5 2 3 20:12 17
8. FC Púchov 9 4 1 4 22:24 13
9. Dohňany 8 3 1 4 13:17 10
10. Podvažie 10 3 1 6 14:20 10
11. Kolačín 9 2 3 4 14:29 9
12. D. Breznica 10 1 3 6 15:25 6
13. Praznov 9 1 0 8 18:33 3
14. Pružina 10 1 0 9 7:30 3

8. kolo: 
Lednica – Tŕstie 2:2 (1:2), Ilavský, Osrman, Orlové – Ka-
meničany 1:5, Prejta – Vrchteplá 2:1, Lumax Horovce 
mal voľno
1. Kameničany 7 6 1 0 20:8 19
2. Prejta 6 5 0 1 15:7 15
3. Bodiná 5 4 0 1 26:4 12
4. Lendica 7 3 1 3 12:9 10
5. Horovce 7 3 0 4 15:19 9
6. Vrchteplá 6 2 1 3 14:12 7
7. Orlové 6 2 0 4 8:24 6
8. Tŕstie 6 1 1 4 9:20 4
9. Č. Kameň 6 0 0 6 2:18 0

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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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

I. liga žiaci - U14

4. liga st. žiaci - JUH
10. kolo: ŠK 1923 Gabčíkovo – MŠK Púchov 3:1 
(2:0), Klučka, Skalica – Petržalka 3:0, Topoľčany – Bá-
novce 4:0, Inter Bratislava – Prievidza 2:2, Lokomotíva 
Trnava – Myjava 3:1, Malacky – Karlova Ves 2:4, Nové 
Zámky – Devínska Nová Ves 5:0, Dubnica nad Váhom  
– Považská Bystrica 7:0, Komárno – Zlaté Moravce 
0:3
1. Dubnica 12 10 2 0 51:9 32
2. Skalica 11 10 0 1 28:8 30
3. Zl. Moravce 12 9 0 3 37:15 27
4. Myjava 12 7 2 3 25:12 23
5. Karlova Ves 12 6 4 2 30:18 22
6. Loko. Trnava 12 7 1 4 24:19 22
7. Inter 12 6 2 4 29:25 20
8. N. Zámky 12 5 2 5 20:23 17
9. MŠK Púchov 12 5 2 5 22:27 17
10. Prievidza 11 5 2 4 18:23 17
11. Petržalka 12 4 4 4 34:24 16
12. Gabčíkovo 12 5 1 6 19:15 16
13. Malacky 12 5 0 7 20:26 15
14. Topoľčany 12 3 1 8 18:31 10
15. Komárno 12 3 1 8 12:27 10
16. Dev. Nová Ves 12 2 0 10 11:40 6
17. P. Bystrica 12 1 2 9 11:30 5
18. Bánovce 12 1 0 11 8:45 3

8. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 4:2 (3:1), Ku-
rej, Gaňa, Nitra – Levice 1:0, Slovan – Karlova Ves 3:1, 
Zl. Moravce/Vráble – Inter Bratislava 2:1, Senica – Tr-
nava 1:0, Skalica – Petržalka 1:0, Trenčín – Dunajská 
Streda 7:0
1. Trenčín 7 7 0 0 45:6 21
2. Slovan 7 6 1 0 33:3 19
3. Trnava 7 5 1 1 20:8 16
4. Nitra 7 5 0 2 24:11 15
5. Petržalka 8 4 0 4 20:13 12
6. D. Streda 8 4 0 4 13:17 12
7. Zl. Moravce 8 3 1 4 11:12 10
8. Karlova Ves 8 2 3 3 13:11 9
9. Inter  8 3 0 5 13:22 9
10. Skalica 7 2 2 3 10:22 8
11. Senica 8 2 1 5 8:23 7
12. Domino 8 2 0 6 9:42 6
13. MŠK Púchov 8 1 2 5 9:30 5
14. Levice 7 1 1 5 5:13 4

10. kolo: ŠK 1923 Gabčíkovo – MŠK Púchov 1:2 
(1:1), Jandušík, vlastný, Skalica – Petržalka 0:0, Topoľ-
čany – Bánovce nad Bebravou 0:0, Komárno – Zlaté 
Moravce/Vráble 0:1, Inter Bratislava – Prievidza 6:2, 
Lokomotíva Trnava – Myjava 1:0, Malacky – Karlova 
Ves Bratislava 0:0, Nové Zámky – Devínska Nová Ves 
5:1, Dubnica nad Váhom – Považská Bystrica 8:1
1. Petržalka 12 10 1 1 35:8 31
2. Loko. Tranava 12 9 1 2 31:7 28
3. Dubnica 12 8 2 2 43:12 26
4. Zl. Moravce 12 7 3 2 48:15 24
5. Inter 12 7 3 2 37:14 24
6. Myjava 12 7 2 3 24:7 23
7. Komárno 12 7 1 4 25:23 22
8. P. Bystrica 12 7 0 5 18:32 21
9. Gabčíkovo 12 6 1 5 27:22 19
10. Karlova Ves 12 5 3 4 19:14 18
11. MŠK Púchov 12 5 2 5 18:22 17
12. Skalica 11 3 3 5 9:22 12
13. Malacky 12 3 1 8 18:33 10
14. N.Zámky 11 3 1 7 14:29 10
15. Prievidza 11 3 0 8 10:23 9
16. Bánovce 11 0 4 7 9:32 4
17. Topoľčany 12 1 1 10 11:41 4
18. Dev. Nová Ves 12 0 1 11 9:49 1

8. kolo: SDM Domino – MŠK Púchov 3:1 (1:0), Klú-
čik, Nitra – Levice 14:0, Slovan Bratislava – Karlova 
Ves Bratislava 2:0, Zlaté Moravce/Vráble – Inter Brati-
slava 0:1, Senica – Trnava 1:1, Skalica – Petržalka 1:4, 
Trenčín – Dunajská Streda 3:0
1. Trenčín 7 7 0 0 38:1 21
2. Slovan 7 7 0 0 34:0 21
3. Trnava 7 5 1 1 19:6 16
4. Inter 8 5 1 2 16:11 16
5. D. Streda 8 5 0 3 17:9 15
6. Nitra 7 4 1 2 26:4 13
7. Senica 8 3 2 3 18:12 11
8. Karlova Ves 8 2 2 4 11:11 8
9. Zl. Moravce 8 2 1 5 7:14 7
10. MŠK Púchov 8 2 1 5 6:24 7
11. Petržalka 7 2 0 5 10:16 6
12. Domino 8 2 0 6 5:33 6
13. Levice 7 1 1 5 7:26 4
14. Skalica 6 0 0 6 3:50 0

6. kolo: D. Kočkovce – Dohňany 0:1 (0:1), Jánoško, 
Plevník – Pružina 1:1 (0:0), Tuchyňa – Jasenica 0:10 
(0:2), Horovce – Bolešov 2:0 (2:0), Figur 2, Streženice 
mali voľno.
1. Plevník 6 5 1 0 36:6 16
2. Dohňany 5 5 0 0 12:4 15
3. Streženice 4 3 0 1 13:7 9
4. Lumax Horovce 6 3 0 3 11:10 9
5. Jasenica 4 1 1 2 15:11 4
6. Tuchyňa 6 1 1 4 10:39 4
7. D. Kočkovce 4 1 0 3 13:14 3
8. Pružina 4 0 2 2 6:9 2
9. Bolešov 5 0 1 4 7:23 1

8. kolo: Papradno – Prečín 7:0 (4:0), D. Kočkovce – D. 
Mariková 2:2 (2:1), vlastný, Kučiak, Domaniža – Sve-
repec 2:1 (1:0), Plevník – Pružina 2:4 (1:3), Jasenica 
– Udiča 0:4 (0:3).
1. Udiča 8 8 0 0 50:3 24
2. Domaniža 8 7 0 1 68:7 21
3. Sverepec 8 6 0 2 39:13 18
4. Papradno 8 5 1 2 32:18 16
5. Plevník 8 4 0 4 23:30 12
6. D. Mariková 7 2 2 3 12:22 8
7. Pružina 8 2 0 6 15:27 6
8. D. Kočkovce 8 1 2 5 8:44 5
9. Jasenica 8 1 1 6 18:32 4
10. Prečín 7 0 0 7 4:73 0

8. kolo: Ilava – Dohňany 10:0 (5:0), Beluša – Košeca 
1:2 (1:1), vlastný, Lednica – N. Dubnica 5:0 (4:0), Má-
rio Matúš 3, Hochla, Bielik, Lazy – Borčice 13:1 (4:0), 
Ondrička 3, Matúš 3, Hybký 2, Martinko 2, Janoško, 
Veteška, Luliak, Ladce – H. Poruba 2:3 (1:1).
5. kolo: H. Poruba – Beluša 1:2 (1:2), Rybanský, Lamač-
ka, N. Dubnica – Košeca 1:1 (0:1). 
1. Hr. Lednica 8 7 1 0 73:3 22
2. Košeca 8 7 1 0 45:7 22
3. Beluša 8 5 2 1 35:11 17
4. Ilava 8 5 0 3 42:25 15
5. Lazy 8 4 1 3 33:19 13
6. N. Dubnica 8 4 1 3 28:18 13
7. H. Poruba 8 3 0 5 22:25 9 
8. Ladce 8 1 0 7 13:61 3
9. Borčice 8 1 0 7 13:78 3
10. Dohňany 8 0 0 8 2:59 0

4. liga mladší žiaci
8. kolo: FC Púchov /Lúky – Horovce 1:4 (0:4), Cabú-
ková – Rexa 3, Bartošek, Praznov – Kolačín 0:10 (0:7), 
Lysá – Ilava 1:6 (1:2), Satinová.
1. Tatran Horovce 8 7 1 0 45:6 22
2. Kolačín 7 6 1 0 39:2 19
3. FC Púchov /Lúky 7 3 1 3 28:20 10
4. Ilava 8 3 1 4 26:23 10
5. Praznov 7 1 0 6 11:48 3
6. Lysá 7 0 0 7 2:52 0

Prípravky
Skupina C 
4. a 9. kolo: FC Púchov /Lúky – MŠK Púchov 1:2 (0:1), 
Bednár – Cabúková, Satinová a 2:3 (1:1), Bednár, Kat-
reňák - Mišúnová, Cabúková, Satinová.
1. MŠK Púchov 8 7 1 0 37:7 22
2. Beluša 8 3 2 3 14:23 11
3. FC Púchov 8 2 3 3 15:14 9
4. Ladce 8 2 2 4 15:25 8
5. Visolaje 8 2 0 6 17:29 6
Skupina E 
5. a 10. kolo: Domaniža – Prečín 4:0 (3:0) a 4:2 (1:1).
1. Domaniža 8 8 0 0 47:4 24
2. Praznov 8 5 0 3 33:21 15
3. Prečín 8 3 1 4 18:21 10
4. Plevník 8 3 0 5 16:25 9
5. Podmanín 8 0 1 7 1:44 1

3. liga muži
Už v druhom kole najvyššej krajskej stolnotenisovej 

súťaže si stolní tenisti Slovana Dolné Kočkovce zakni-
hovali prvé dve výhry. Za domácimi stolmi porazili 
rezervy Partizánskeho a Veľkých Uheriec. 

Výsledky: Slovan Dolné Kočkovce – TEVOS Par-
tizánske B 13:5 (Blaško 4, Janiš 4, J. Škrabko 2, R. 
Škrabko 1, 2x štvorhra), Slovan Dolné Kočkovce 
– Veľké Uherce B 12:6 (Janiš 4, Blaško 3, R. Škrabko 
2, J. Škrabko 1, Michalec 1, štvorhra)

Ostatné výsledky: Lazany – Drietoma 18:0 kontu-
mačne, STK Prievidza – Prusy 5:13, Karpatia Prievidza 
– Stará Turá 15:3, Bošany B – Nové Mesto nad Váhom 
B 3:15, Ladce – Partizánske B 15:3, Trenčín B – Sedme-
rovec 10:8, Lazany – Prusy 6:12, STK Prievidza – Drie-
toma B 18:0 kontumačne, Bošany B – Stará Turá 13:5, 
Karpatia Prievidza – Nové Mesto nad Váhom B 11:7, 
Ladce – Veľké Uherce A 14:4
1. Karpatia PD 4 4 0 0 48:24 12
2. Prusy  4 4 0 0 46:26 12
3. N.Mesto B 4 3 0 1 46:26 10
4. Ladce 3 3 0 0 45:9 9
5. Lazany 4 2 0 2 41:31 8
6. STK PD 4 2 0 2 40:32 8
7. Trenčín B  3 2 0 1 36:18 7
8. D. Kočkovce 3 2 0 1 27:27 7
9. Bošany B  4 1 0 3 32:40 6
10. V. Uherce B 4 1 0 3 29:43 6
11. Partizánske B 4 1 0 3 28:44 6
12. Sedmerovec 3 1 0 2 33:21 5
13. Stará Turá 4 0 0 4 17:55 4
14. Drietoma B  4 0 0 4 0:72 0

Stolný tenis



šport 21šport    21

Víťaznú sériu natiahli Púchovčania na päť zápasov
HOKEJ

2. liga muži
5. kolo: MŠK Púchov – HC Dynamax Nitra 6:1 

(0:0, 4:0, 2:1), 24. Pšurný (Bajtala, Paliesek), 25. Bran-
dís (Zemko, Miro), 35. Mikuš (Hrušík, Zúbek), 36. Baj-
tala (Panáček, Furo), 41. Pšurný (Hrušík, Zúbek), 56. 
Hrušík (Miro, Mikuš)

Strely na bránku: 41/37, Presilovky: 3/0 – 2:0, 237 
divákov, Rozhodovali: Vido, Hodoň, Rehák

Púchovčania napriek hernej prevahe nedokázali v 
prvej tretine prelomiť obranný val spúera. Odpor Ni-
trančanov zlomili hokejisti až v úvode druhej tretiny, 
keď dvomi zlepenými gólmi Pšurného a Brandisa v 
rozpätí necelých dvoch minút zlomili odpor súpera. 
Keď v 35. a 36. minúte zvýšili ďalšími dvomi gólmi 
Mikuš a Bajtala už na 4:0, bolo o víťazovi prakticky 
rozhodnuté. Gólovú poistku pridal hneď v úvode 
záverečnej tretiny Pšurný a víťazné ťaženie druhou 
ligou spečatil šiestym gólom Hrušík. 

Zostava MŠK Púchov: Baštuga – Mikuš, Flašík, Mi-
hula, Haluška, Kollárik – Hrušík, Pšurný, Zúbek, Bran-
dis, Paliesek, Furo, Zemko, Panáček, Bajtala, Stanislav, 
Luhový, Miro, tréner: Branislav Okuliar

Ostatné výsledky 5. kola: Levice – Prievidza 8:2, 
Osmos Bratislava B – Partizánske 1:2 sn, Senica – Bu-
dapešť 4:5, Ružomberok – Dolný Kubín 2:3
1. MŠK Púchov  5 5 0 0 0 32:9 15
2. Levice 5 4 0 1 0 26:8 13
3. Partizánske 5 2 2 0 1 21:11 10
4. Dynamax NR  5 3 0 0 2 17:21 9
5. Osmos BA B 5 2 0 2 1 17:16 8
6. D. Kubín 5 2 1 0 2 12:19 8
7. D. Kubín 5 2 0 0 3 20:29 6
8. Budapešť 5 1 0 0 4 19:23 3
9. Ružomberok  5 1 0 0 4 12:16 3
10. Senica  5 0 0 0 5 13:37 0
Extraliga dorast
   13. kolo: MŠK Púchov – HK Spišská Nová Ves 5:2 
(1:2, 0:0, 4:0), 20. Ladecký (Húska), 49. Hudík (Pe-
tras), 49. Bielousov (Putala), 57. Smolka (Deneš), 58. 
Deneš
Ostatné výsledky 13. kola: Liptovský Mikuláš – Mar-
tin 5:2, Zvolen – Nitra 3:4 pp, Banská Bystrica – Trnava 
3:2 sn, Trenčín – Prešov 2:3, Michalovce – Skalica 2:5, 
Poprad – Žilina 7:3, Košice – Slovan Bratislava 3:4 sn
14. kolo: MŠK Púchov – PHK Prešov 5:2 (1:0, 3:0, 
1:2), 18. Bielousov (Putala, Húska), 26. Deneš (Ur-
ban), 30. Ladecký (Hudík, Urban), 39. Putala (Bielou-
sov), 59. Korčák (Deneš, Petras)

Obranca MŠK Púchov Filip Flašík si svoj post zastal 
zodpovedne. I preto Púchovčania triumfovali aj v pia-
tom stretnutí v rade a patrí im v tabuľke prvá priečka.   
                           FOTO: Miroslav Mikáč

Muži MŠK Púchov sú aj po piatom kole bez straty bodu.            Ilustračná foto: Miroslav Mikáč

Ostatné výsledky 14. kola: Banská Bystrica – Nitra 
0:2, Liptovský Mikuláš – Žilina 5:1, Zvolen – Trna-
va 4:3, Michalovce – Slovan Bratislava 6:5, Trenčín 
– Spišská Nová Ves 4:5 pp, Poprad – Martin 1:4, Košice 
– Skalica 2:4
1. Trenčín  14 10 0 1 3 59:25 31
2. Skalica  14 9 0 1 4 50:32 28
3. Košice  14 8 1 1 4 55:37 27
4. Slovan  14 7 2 1 3 50:33 26
5. Nitra  14 7 1 2 4 57:40 25
6. L. Mikuláš  14 7 1 2 4 34:32 25
7. Poprad  14 7 1 1 5 46:37 24
8. Zvolen  14 6 2 1 5 43:42 23
9. MŠK Púchov  14 6 2 1 5 42:41 23
10. Sp. Nová Ves  14 6 2 0 5 55:44 22
11. Michalovce  14 5 1 2 6 39:50 19
12. B. Bystrica  13 4 2 0 7 39:42 16
13. Martin  14 5 0 1 8 41:51 16
14. Trnava  13 3 1 0 9 32:49 11
15. Žilina  14 3 0 2 9 37:58 11
16. Prešov  14 1 0 0 13 20:86 3
Kadeti
9. kolo: MŠK Púchov – HC 05 Banská Bystrica 5:5 
(4:0, 1:2, 0:3), 7. Rusnák (Šmigura, Urban), 8. Pobežal 
(Kuriš, Halušková), 10. Moravanský, 16. Kuriš (Urban), 
29. Urban (Šmigura)
Ostatné výsledky 9. kola: Spišská Nová Ves – Zvolen 
5:2, MRTIN – Trnava 6:2, Žilina – Slovan 0:10, Poprad 
– Trenčín 1:3, Košice – Michalovce 7:2
1. Slovan 9 8 1 0 51:12 17
2. Trenčín  9 7 0 2 39:14 14
3. Poprad  9 7 0 2 54:31 14
4. Košice  8 6 0 2 44:22 12
5. Žilina  9 5 0 4 29:31 10
6. Martin  9 4 1 4 24:30 9
7. MŠK Púchov  9 2 4 3 32:36 8
8. Sp. Nová Ves  9 3 1 5 31:41 7
9. Trnava  9 3 1 5 29:41 7
10. B. Bystrica  9 1 1 7 20:45 3
11. Zvolen  9 1 1 7 22:51 3
12. Michalovce  8 1 0 7 17:38 2

I. liga starší žiaci
8. HT - 7. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 2:2 

(1:2, 0:0, 1:0), 16. Dudáš, 50. Dudáš

Ostatné výsledky 7. kola: Banská Bystrica – Brez-
no 4:6, Žilina – Lučenec 6:1, Liptovský Mikuláš – Mar-
tin 0:11
1. Martin 7 7 0 0 49:13 14
2. Zvolen 6 4 1 1 43:21 9
3. MŠK Púchov  7 4 1 2 23:17 9
4. B. Bystrica  6 3 0 3 33:22 6
5. Žilina  6 3 0 3 22:17 6
6. Brezno  6 3 0 3 30:36 6
7. Lučenec  7 1 2 4 30:45 4
8. P. Bystrica  7 0 2 5 21:49 2
9. L. Mikuláš  6 1 0 5 9:40 2

7. HT - 7. kolo: MŠK Púchov – HKM Zvolen 4:4 
(3:2, 1:0, 0:2), 4. Hajas (Vojtek), 13. Žondor (Vojtek), 
17. Vojtek (Vráblik), 28. Žondor (Kľučka)

Ostatné výsledky 7. kola: Banská Bystrica – Brez-
no 12:0,Žilina – Lučenec 2:5, Liptovský Mikuláš –Mar-
tin 2:5
1. MŠK Púchov  7 6 1 0 46:12 13
2. Martin 7 6 0 1 40:16 12
3. Zvolen  6 4 1 1 35:18 9
4. Lučenec  6 3 0 3 23:32 6
5. B. Bystrica  6 2 0 4 26:28 4
6. Žilina  6 2 0 4 21:27 4
7. L. Mikuláš  6 2 0 4 15:23 4
8. Brezno  6 1 1 4 14:48 3
9. P. Bystrica  6 0 1 5 25:41 1

I. liga mladší žiaci
6. HT
7. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 1:11 (1:7, 0:2, 

0:2), 4. Mikovič (Cebo), 10. Brežný (Hromada), 13. 
Pobežal (Mikovič, Vrtiel), 16. Pobežal (Palan, Hazala), 
17. Vrtiel (Cebo), 18. Palan (Hazala, Cebo), 19. Hazala 
(Ceno), 24. Pobežal (Hazala, Mikovič), 29. Pobežal, 43. 
Hazala, 48. Palan (Brežný)

Ostatné výsledky 7. kola: Brezno – Banská Byst-
rica 2:6, Lučenec- Žilina 2:14, Martin – Liptovský Mi-
kuláš 11:5

5. HT
7. kolo: HKM Zvolen – MŠK Púchov 6:2 (2:1, 3:1, 

1:0), 13. Červený (Seiler), 29. Janíček (Seiler)
Ostatné výsledky 7. kola: Brezno – Banská Byst-

rica 3:10, Lučenec- Žilina 4:8, Martin – Liptovský Mi-
kuláš 8:4
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• Predám drevenú, podpivničenú chatu v záhrad-
kárskej oblasti Skala - Lúka, s  vysporiadaným po-
zemkom v  OV. Vhodnú na záhradkárčenie. Cena 
dohodou, rýchle jednanie = výrazná zľava. Kontakt: 
0949 494 413. 

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 1-izbový byt v Púchove, priamo od maji-
teľa. RK nevolať. Kontakt: 0907 80 33 36.

SLUŽBY
• Sme tu pre Vás. TAXI PIŠTA, 0907 07 94 94. Nonstop 
Púchov. Doprava na letiská.
• POZOR! Akcia -20 % do 31. 12. 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.           
• METROVÝ TEXTIL - Pešia zóna - matrace pre kaž-
dého - výroba byt. textilu na mieru - overená kvalita. 
Akcia na poťahoviny a koženky. www.textilrehak.sk.
• Hľadám opatrovateľku pre 3-ročné a 9-mesačné 
dieťa, pravidelne a príležitostne. Kontakt: 0907 554 
230.

PONUKA PRÁCE
• Firma Tatra-Gold s. r. o. Beluša prijme do pra-
covného pomeru mužov a ženy do výroby. Pra-
covné pozície: Obsluha konfekčného zariadenia, 
Nastavovač konfekčného zariadenia, Obsluha 
extrúzneho zariadenia, Údržbár výrobných zari-
adení. Firma ponúka: príspevok na DDS, mesač-
ný príspevok na dochádzku 45 eur, príspevky 
zo SF, mzdové zvýhodnenia nad rámec Zákonn. 
práce, možnosť stravovať sa vo firemnej jedálni. 
Bližšie informácie na tel. č.  042/4651521 alebo 
osobne: Továrenská 422, Beluša.
• DSS Púchov – Nosice prijme do trvalého pracov-
ného pomeru k postihnutým klientom pracovníka/ 
pracovníčku na pozíciu „sanitár/sanitárka“. Poža-
dované vzdelanie: opatrovateľský kurz. Práca na 
3 zmeny. Dátum nástupu 1. 11. 2017. Kontakt:  
ludmila@cssnosice.sk Tel. 042/4641 433.
• Kočkovská pekáreň prijme zamestnancov na na-
sledujúce pozície (m/ž): expedient, vodič, skladník, 
pekár, pomocník pekára, miesič cesta a obsluha 
linky na jemné pečivo, upratovanie. Miesto práce: 
Pekáreň Kopek, Dolné Kočkovce. Viac informácií:  
kopek@kopek.sk, 0905 655 119, www.kopek.sk.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka alebo nejakú pra-
cu na 1 – 2 hod. doobeda. Kontakt: 0944 341 880.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 23. 10. 2017 od 14:45 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster Námestie Slobody). Právne po-
radenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne pro-
blémy zdravotne postihnutých a  starších občanov 
mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, môže sa 
prihlásiť do 18. 10. 2017 na adrese: Ján Petro, Obran-
cov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709. K prípadu si pri-
neste už existujúce podklady.

• Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v  Považskej 
Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v čase 
od 2. októbra 2017 do 30. novembra 2017 bude na 
ceste I. triedy č. 49 v obci Dohňany v km 57,600 až 
58,350, čiastočné dopravné obmedzenie v obidvoch 
jazdných pruhoch z dôvodu realizácie opravy chod-
níka a dažďovej kanalizácie v chodníku (úsek cesty od 
križovatky s cestou III/1940 do časti Mostište po loka-
litu Základnej školy v Dohňanoch). Doprava bude ve-
dená v  obidvoch protismerných jazdných pruhoch, 
s  krátkodobým šírkovým obmedzením ľavého jazd-
ného pruhu v smere staničenia od ČR do Púchova. 

POĎAKOVANIE
• Ďakujem všetkým známym i neznámym, Vám 
občania, ktorí ste mi svojím podpisom na petičný 
hárok dali šancu uchádzať sa o kandidatúru na 
poslanca do zastupiteľstva TSK v roku 2017. 
Cyril Crkoň

STRATY - NÁLEZY
• Našla sa strieborná retiazka s príveskom. Info: 0905 
750 121.

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

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 

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám jednoizbový byt v Lednických Rovniach v 
osobnom vlastníctve v pôvodnom stave o výmere 
57,99 m². Kontakt:  0905 740 172.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

SPOMIENKA
7. 10. mali sme smutný 
deň, láska naša, je tomu 
už 5 rokov, čo si od nás 
navždy odišla. 
Tvoje krásne tri vnúčatá 
sa nás často pýtajú, pre-
čo už neprídeš a mávajú 
Ti do nebíčka hovoriac, 
ako Ťa všetci ľúbime. 
Na svoju drahú Vierku GABČOVÚ z  Horných 
Kočkoviec spomína manžel Vilo, dcérky Miri-
am, Radka s partnermi a vnúčatká Christianko,  
Liliemka a Natálka.

SPOMIENKA
So smútkom v  srdci-
ach si pripomenieme  
18. októbra prvé smut-
né výročie, čo nás na-
vždy opustil manžel, 
otec a  starý otec Jozef 
Marian ČVIRIK. 

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

SPOMIENKA
Čas plynie ako rieky
prúd, kto ťa poznal a 
mal rád, nevie zabud-
núť. Tak teda tichučko 
snívaj svoj večný sen. 
Myslíme na Teba každý 
deň. Dňa 13. 10. sme 
si pripomenuli siedme  
výročie úmrtia nášho
syna a brata Petra TORÁŇA z Púchova.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.
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BLAHOŽELANIE
Dňa 6. októbra  sa  Ján CHROMČÁK dožil krásne-
ho životného jubilea 80 rokov. 
Drahý náš otec, dedko 
a pradedko, pri tvojom   
krásnom výročí, slzy sa 
nám   tisnú do očí, srdce 
sa láskou rozbúši, radosť 
nám vchádza do duší, 
bozky sa snúbia s objatím 
a pery šepkajú dojatím.  
Ži dlho medzi nami, kým 
Teba máme, nie sme sami. 
Všetko najlepšie k narodeninám, želáme  zdravie, 
Božiu pomoc, radosť a spokojnosť. 

Synovia Ján a Ľubomír s manželkami, 
vnúčence a pravnúčence.

Redakcia PN sa úprimne ospravedlňuje za nesprávne uve-
rejnenú fotografiu pri tejto spomienke v minulom čísle. 
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Našiel sa zatúlaný vlčiak...
Púchovskí mestskí policajti odchytili túlavého 
psíka a umiestnili ho do koterca v areáli Pod-
niku technických služieb mesta. Viac infor-
mácií získate v sídle Mestskej polície Púchov 
na ul. Ferka Urbánka a na bezplatnom tele-
fónnom čísle 159 alebo sa obráťte na hliadku  
v teréne: 0903 132 333.

Hradisko - bar
príjemné posedenie, pizza, občerstvenie

Hradisko - reštaurácia
denné menu, oslavy, posedenia, kary

Hradisko - sála
stužkové, svadby, plesy, spoločenské akcie
kapacita 150 - 200 osôb

Hradisko - Horné Kočkovce
tel.: 0905 757 225

Dôležitou kompetenciou župy je riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Považujeme za potrebné, aby 
okres Púchov mal v tomto úrade lekára, ktorý bude presadzovať záujmy občanov nášho okresu. MUDr. Igor Hurta,  
ako obvodný lekár pre dospelých a organizátor Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) má záujem na župnej úrovni 
pracovať v oblasti, ktorej rozumie - zdravotníctvu. 

Ako lekár mám s mojimi kolegami 
a s našimi pacientmi spoločný záujem 
na tom, aby v okrese Púchov zostalo 
zachované poskytovanie kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti , vrátane LSPP.  
S kolegami lekármi sme sa v minulosti 
neraz presvedčili, že dosiahnuť 
akékoľvek zlepšenie „zvonku“, ak 
nie ste priamo v ,,kuchyni’’, kde sa 
pripravujú príslušné zákonné normy 
a predpisy, je veľmi obtiažne. Preto sme 

sa  zhodli na tom, že bude vhodné, ak 
bude mať okres Púchov v krajskom 
zastupiteľstve v Trenčíne lekára, 
ktorý sa bude priamo  zúčastňovať na 
riadení zdravotníctva. VÚC je orgán, 
ktorý má v kompetencii riadenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v kraji a je jeho kľúčový riadiaci orgán. 

MUDr. Igor Hurta
nezávislý kandidát do VÚC za obvod Púchov8

Títo púchovskí lekári podporujú kandidatúru MUDr.Igora Hurtu na poslanca VUC za okres Púchov:

MUDr. Polacká Oľga   MUDr. Peružeková Jana   MUDr. Peružek Juraj   MUDr. Kolník Vladimír   MUDr. Talafová Hana   MUDr. Ďurkechová Lucie   
MUDr. Hanes Milan   MUDr. Andelová Jana   MUDr. Provazníková Anna    MUDr. Galajda Milan   MUDr. Pogány Gustáv   MUDr. Vician Vladimír       

Ak vás trápia hlodavce na verejnom 
priestranstve, nahláste ich
Na základe pripravovanej jesennej deratizá-
cie v meste Púchov, ktorá bude realizovaná 
odbornou firmou v termíne od 23. 10. 2017 
do 13. 11. 2017, samospráva žiada občanov o 
spoluprácu formou oznámenia miesta výsky-
tu hlodavcov (najmä potkanov) na plochách 
verejnej zelene, stojísk smetných nádob, 
v zeleni a v okolí bytových domov.
Výskyt hlodavcov môžete nahlásiť na tele-
fónnych číslach: 
4650 845, 0905815376.
Kontaktná osoba: 
Mgr. Martina Knížatová, 
odborná referentka ŽP, MsÚ Púchov.

Centrum voľného času Včielka a mažoretko-
vý súbor NELLY vás srdečne pozývajú na 

GALAPROGRAM
pri príležitosti 20. výročia založenia 

púchovských mažoretiek.

Čaká na vás bohatý kultúrny program,  
v ktorom vystúpia deti všetkých vekových ka-
tegórií mažoretkového súboru NELLY, uvidíte 
tie NAJ choreografie, ktoré získali tituly maj-
strov Slovenska, Európy a sveta. Spestrením 
bude detský spevácky zbor Be Happy (ZUŠ 
Púchov) a teší sa na vás moderátor Palino 
Hrobárik.

Kedy: 29. 10. 2017
Dve predstavenia: 14.30 a 17.00 hod.
Kde: Divadlo Púchov
Vstupné: 1 euro
Vstupenky si môžete kúpiť v Divadle Púchov.
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