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Krajskí poslanci budú mesačne dostávať 550 eur
notebooky a telefóny im kraj neposkytne   
V poradí druhé zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v tomto 
volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 20. novembra 2017 o 13.00 h v budove župného 
úradu v Trenčíne. Zasadnutia, ktoré možno označiť aj ako kreačné, sa zúčastnilo 45 poslancov. 

slancami NR SR alebo starostami (pri-
mátormi) obcí (miest), budú poberať 
odmenu za prácu poslanca TSK vo 
výške minimálnej mzdy v národnom 
hospodárstve.
  Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa uskutoční v pondelok 11. decem-
bra 2017.

Zdroj: TSK, foto: archív TSK

ci za výkon svojho mandátu dostanú 
odmenu 550€, predsedovia komisií 
600€. Benefity v podobe mobilných 
telefónov a  notebookov nebudú ži-
adať od samosprávneho kraja (ako 
tomu bolo doteraz), ale zadovážia si 
ich priamo z  poslaneckej odmeny. 
Za tento návrh hlasovalo 45 poslan-
cov z prítomných 45.   Ďalej platí, že 
poslanci TSK, ktorí sú zároveň aj po-

predsedníčkou Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verej-
nej funkcie sa stala Rudolfa Novotná, 
na čele Komisie pre rozpočet, financie 
a investície stojí Jozef Habánik, Komi-
siu školstva, kultúry, mládeže a špor-
tu povedie Richard Takáč, Komisia 
regionálneho rozvoja a  cestovného 
ruchu bude pracovať pod vedením 
Zuzany Máčekovej, Komisiu dopra-
vy bude riadiť Jozef Stopka, Komisiu 
zdravotníctva a sociálnej pomoci Eva 
Bočincová a Komisiu legislatívno-
-právnu Tomáš Merašický. Púchovskí 
poslanci sa stali členmi Komisie pre 
financie, rozpočet a investície (Rasti-
slav Henek), Komisie školstva, kultúry, 
mládeže a  športu (Roman Hvizdák) 
a Komisie regionálneho rozvoja a 
cestovného ruchu (Roman Hvizdák). 
   Odmeny krajských poslancov 
Trenčianskej župy v  uplynulom ob-
dobí patrili k  tým nižším spomedzi 
ostatných samosprávnych krajov. Po 
novom aj vzhľadom na niekoľkokrát 
zvyšovanú minimálnu mzdu poslan-

Aj na druhom zasadaní Z TSK sa skla-
dali slávnostné sľuby. Čestnú a  sve-
domitú prácu v prospech obyvateľov 
kraja dodatočne pred plénom sľúbili 
opätovne zvolení poslanci Zuzana 
Máčeková (za okres Bánovce nad 
Bebravou) a Pavel Halabrín (za okres 
Myjava). Následne krajské zastupi-
teľstvo schválilo prednesenú sprá-
vu Komisie mandátovej pri Z  TSK. 
   V  súlade so zákonom popri za-
stupiteľstve samosprávneho kraja 
pracujú aj jednotlivé komisie, ktoré 
slúžia ako poradný orgán krajské-
ho parlamentu. Uznesením Z  TSK 
z  roku 2014 bolo pri Z TSK zriade-
ných osem komisií. Ich členmi sú 
v  nadpolovičnej väčšine poslanci 
a na ich čele stojí predseda, zvolený 
taktiež z  radov poslancov. Na dru-
hom novembrovom rokovaní Z TSK 
sa rokovalo práve o zložení jednotli-
vých komisií, ako aj o menách pred-
sedov, ktorí sa postavia na ich čelo. 
   Za predsedu Komisie mandátovej 
bol zvolený poslanec Miroslav Žiak, 

Podľa poveternostných podmienok 
sú určené tieto stupne aktivity: 
  
I. stupeň – stav bdelosti
Začína zimnou pohotovosťou od 
15. 11. a končí 15. 3. Pri stave bdelos-
ti správca komunikácií – PTSM s. r. o. 
- uvádza do pohotovosti podľa po-
treby vlastné prostriedky a pracov-
né sily. V prípade potreby môže do 
pohotovosti uviesť aj pracovné sily a 
prostriedky zmluvných organizácií. 
II. stupeň – stav nebezpečia
PTSM s.r.o. nasadzuje všetky vlast-
né prostriedky, ako aj pracovné sily. 
Stav nebezpečia nastáva, pokiaľ 
pracovníci PTSM a zazmluvnené 
organizácie nedokážu zabezpečiť v 
plnom rozsahu zimnú pohotovosť. 
Stav nebezpečia vyhlasuje a odvolá-
va vedúci Oddelenia dopravy a slu-
žieb a stáva sa riadiacim orgánom 
OS, ktorú tvoria ním určení pracov-

Príprava na zimnú údržbu v Podniku technických služieb mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva nedávno schválili Operatívny plán zimnej údržby na sezónu 
2017 – 2018, ktorý je základným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych 
komunikácií v meste Púchov. 

níci MsÚ a riaditeľ PTSM s.r.o.
III. stupeň – stav ohrozenia
Správca komunikácií a MsÚ môže 
nasadiť všetky dostupné prostriedky 
a pracovné sily orgánov a organizácií 
v územnom obvode mesta Púchov. 
Stav ohrozenia nastáva v prípade mi-
moriadnych poveternostných, sne-
hových a povodňových kalamitných 
situáciách. Stav ohrozenia vyhlasuje 
a odvoláva na území mesta Púchov 
primátor, ktorý sa stáva riadiacim or-
gánom operatívnej skupiny.
Dispečing zimnej údržby: 
Sídlo dispečingu zimnej údržby je v 
priestoroch PTSM s. r. o., Športovcov 
890
V pracovnej dobe od 6:00 do 14:00 - 
sekretariát: 46 31 124, 0908 711 886, 
konateľ: 46 34 660, 0903 500 630.
Po pracovnej dobe od 14:00 do 18:00 
a počas soboty - vrátnik, informátor: 
46 31 784, konateľ: 0903 500 630.

Opýtali sme sa riaditeľa technických 
služieb Ing.  Miloša Svobodu ako je 
podnik pripravený na zimu: „Čo sa 
týka techniky aj ľudí, sme na toh-
toročnú zimu pripravení. Od 15. 
novembra máme zimnú pohoto-
vosť, ktorá potrvá až do 15. marca 
budúceho roku. Miestne komuniká-
cie, cesty a chodníky budú čistené a 
posypané kamennou drťou a soľou 
podľa kritérií dôležitosti, intenzity 
dopravy a dopravného významu 
komunikácie. Posypovú soľ súťa-
žime každý rok pred zimnou sezó-
nou. Aj keď sa kvalitatívne para-
metre nastavia zakaždým rovnako, 
realita býva odlišná. Najlepším prí-
kladom je tohtoročná dodávka soli, 
ktorá je  kvalitatívne o 100 percent 
lepšia ako minuloročná,“ odpove-
dal riaditeľ M. Svoboda.

S. Flimmel
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Prvým z podporených nápadov je 
návrh občianskeho združenia Hor-
nonitrianske stopy, ktorého cieľom 
je prepojiť krásy Bojníc s cyklistickou 
trasou single-trail. Autori projektu 
plánujú v rámci projektu vybudo-
vať výstupový trail s dĺžkou 1,5 km 
a prevýšením 110 m. K jazde dolu 
bude vybudovaný 1,5 km dlhý Tur-
zov flow trail plný klopených zákrut 
a vĺn s prevýšením 150 m, na ktorom 
si zajazdia rodiny s deťmi, ale aj skú-
sení jazdci. 
   Finančné prostriedky od Nadá-
cie VÚB putujú aj do Púchova, kde 
bude vďaka nim obnovený park na 
Kolonke. Najväčším pútačom v par-

Z nadácie banky obnovia park na Kolonke

ku bude zrekonštruované súsošie 
jediného púchovského akademic-
kého sochára Ivana Brečku, ktoré je 
symbolom púchovského priemyslu. 
Zrevitalizovaná výsadba, osadené 
lavičky a pingpongový stôl budú 
slúžiť na aktívny oddych pre všetky 
generácie. 
   Obyvatelia Trenčianskeho kraja svo-
jimi hlasmi posunuli do prvej trojky 
aj projekt Trenčín na Korze. Ide o 
jednodňové, kultúrno-predajné po-
dujatie, ktoré v Trenčíne opäť aj bud-
úci rok ponúkne priestor umelcom, 
hand-made tvorcom dizajnových 
výrobkov a tiež lokálnym kvalitným 
gastro predajcom. Samotná akcia sa 

Obyvatelia miest a obcí v Trenčianskom kraji svojimi hlasmi rozhodli, ktoré tri nápady na zlepšenie komunitného 
života v kraji dostávajú zelenú na svoju realizáciu. O ich finančnú podporu sa postará Nadácia VÚB v rámci pro-
gramu Komunitné granty. Tá prerozdelí takmer 80 000 eur medzi 24 víťazných projektov z celého Slovenska. 

V liste V. Tarabu sa píše: „Na teritó-
riu mesta Púchov je len jedna pošta, 
ktorá absolútne nezvláda vybavo-
vať poštové služby pre podnikateľov 
a  obyvateľov mesta. Pracovníčky 
pošty sú permanentne vystavované 
kritike až ostrým slovným invektí-
vam, ktorých bývam dennodenne 
svedkom. Čakacie doby sa pohy-
bujú v  desiatkach minút. Pred pre-
pážkami sa vytvárajú rady, ktoré 
mávajú viac ako 30 ľudí... Vážený 
pán generálny riaditeľ, na základe 
horeuvedených skutočností si Vás 
dovoľujem požiadať o prijatie účin-
ných opatrení, ktoré pomôžu kritic-
kú situáciu na pošte v Púchove riešiť 
z  hľadiska krátkodobého i  dlhodo-
bého, obdobnou formou ako v oko-
litých mestách otvorením expozitú-
ry, napr. v  niektorom z  nákupných 
centier...“ List adresovaný vedeniu 
Slovenskej pošty s  podobným 
obsahom poslal už pred dvoma 
rokmi primátor mesta Mgr.  Rasti-
slav Henek, podobne sa so sťaž-
nosťou 2. októbra 2017 obrátil na 

vedenie pošty poslanec MsZ Ing. 
Daniel Lako.
Generálny riaditeľ Slovenskej poš-
ty Ing. Róbert Gálik, MBA vo svo-
jom liste vysvetľuje, že v Púchove 
je zabezpečené poskytovanie poš-
tových služieb v  rámci požiada-
viek na kvalitu univerzálnej služby, 
ktoré stanovil Úrad pre reguláciu 
elektronickej komunikácie a  poš-
tových služieb. Mesto Púchov by 
malo podľa týchto požiadaviek 
nárok na druhú poštu až vtedy, 
keď by počet jeho obyvateľov 
vzrástol nad 20.000, pričom 
v  súčasnosti je ich menej ako 
18.000. Napriek poklesu počtu 
obyvateľov Púchova Slovenská 
pošta zaznamenala mierne stú-
pajúci trend v  počte obslúžených 
zákazníkov. Preto s účinnosťou od 
1. októbra 2017 zriadila nové 
pracovné miesto priehradkové-
ho zamestnanca a  sprístupnila 
ďalšiu priehradku zákazníkom 
v čase od 10:30 do 17:30 hod. Slo-
venská pošta pri porovnaní počtu 

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty 
odpovedal na žiadosť Púchovčanov
Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. sa 26. sep-
tembra 2017 obrátil v mene dvadsiatich podnikateľských subjektov, ktorých zastupuje, listom 
na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty. Minulý týždeň dostal na svoju žiadosť odpoveď.

bude konať na Ulici 1. mája, čím sa 
oživí „zabudnutý“ verejný priestor. 
Súčasťou akcie bude bohatý kultúr-
ny program v podobe workshopov, 
tvorivých dielničiek, prednášok, inš-
talácií, koncertov, diskusií a divadiel. 
   Prehľad všetkých víťazných pro-

jektov v rámci jednotlivých krajov 
Slovenska, ich anotácie ako aj bližšie 
informácie o podpore a plánovanej 
realizácií nájdete na stránkach www.
nadaciavub.sk a  www.komunitneg-
ranty.sk 

Zdroj: VÚB, ilustr. foto Kolonky

obyvateľov na počet pôšt v  rámci 
71 krajských a okresných miest zis-
tila, že mesto Púchov je na 3. mies-
te so zabezpečením poštových 
služieb s najvyšším počtom obyva-
teľov na jednu poštu. V tomto roku 

Slovenská pošta zriaďuje novú 
poštu v Žiari nad Hronom, v nasle-
dujúcom období sa bude venovať 
situácii v meste Senec a až násled-
ne príde na rad mesto Púchov.

-sf-
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a výslednom poradí. Nie teda len počet bodov 
dosiahnutých v súťažiach, ale i body, ktoré udeľu-
je porota, ktorá zohľadňuje zmysel pre fair play a 
športové správanie.
Tohtoročný, už XVIII. ročník súťaže „Zlínsky vor-
vaň“ sa uskutočnil v stredu 22. novembra v špor-
tovej hale EURONICS v Zlíne. Oficiálnu púchovskú 
delegáciu viedol viceprimátor Roman Hvizdák s 
poslankyňou Irenou Kováčikovou a vedúcou od-
delenia školstva MsÚ Renátou Holákovou, ktorá 
pracovala aj ako členka poroty súťaže. Samotnej 
súťaže sa zúčastnili žiaci 26 základných škôl zo Zlí-
na, Vsetína, Kroměříže, Horního Lidča, Valaských 

Klobouk, Slušovic a  päť škôl z  nášho okresu: ZŠ 
Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Slo-
vanská, ZŠ Gorazdova a ZŠ a MŠ Záriečie.
Krásne tretie miesto v celkovom hodnotení získa-
la púchovská ZŠ J. A. Komenského, ktorú repre-
zentovalo družstvo: Miško Mynař (8. B), Natálka 
Čviriková (7. B), Terezka Srogončíková a Sofia Bod-
janová (6. A), Jakub Brindza a Dominik Kováč (4. 
A). Za prípravu detí patrí vďaka pani učiteľke Petre 
Pozníkovej. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu 
školy a mesta Púchov patrí aj pre Romanku Ha-
luškovú, ktorá vystupovala za školu v kultúrnom 
programe.                           Zdroj: vorvan.zlin.cz, FB

Pravidelne sa zúčastňuje základných škôl z Pú-
chova a okolia. Kto iný by mal medzi sebou začať 
viac komunikovať a spolupracovať, než práve 
generácia, ktorá už vyrastala v dvoch samostat-
ných susedných štátoch? Táto súťaž im dáva 
príležitosť nielen zoznámiť sa, ale aj navzájom 
lepšie poznať. Súťaž sa stala jednou z foriem 
pravidelnej spolupráce so Slovenskej a Českej 
republiky na úrovni žiakov základných škôl z hra-
ničných regiónov.
Motto súťaže je: „Vorvaň nie je v končinách 
zvieraťa príliš obvyklým, ale ako symbol na-
šej súťaže je viac než vhodný. Vorvaň patrí k 
veľrybám, ktoré sa vo voľnej prírode pohy-
bujú v mnohopočetných húfoch. Nie je to teda 
v žiadnom prípade tvor samotársky. Naviac 
sa prejavuje silným sociálnym cítením. Medzi 
lovcami veľrýb koluje veľa historiek o tom, ako 
sa vo chvíľach ohrozenia ich obeti pokúšali 
jedna druhej pomôcť. Vorvani často v snahe o 
útek pomáhali harpunovaným kusom udržať 
sa nad hladinou a snažili sa ich zachrániť aj 
za cenu vlastného života. Nie je nič neobvyklé, 
keď vodca stáda obetuje sám seba, aby ostatní 
mohli uniknúť.“
Vorvaň sa tak stal symbolom a maskotom sú-
ťaže, pretože by všetkým mohol byť pre svoje 
vlastnosti vzorom. V deťoch súťaž chce vzbudiť 
nielen konkurencieschopnosť v športových dis-
ciplínach, ale aj kolektívneho ducha. Nejde iba 
o to, kto je najrýchlejší. Celé zápolenie a jeho 
výsledok je postavený aj na súdržnosti, kamarát-
stve a pomoci jednotlivých členov družstva, kto-
ré tvoria rovnakým dielom chlapci a dievčatá a 
naviac je vekovo veľmi rozmanité. Jeho zomknu-
tosť, schopnosť vzájomnej dôvery, ale aj pod-
pora a povzbudzovanie spolužiakov z  hľadiska 
rozhoduje o konečnom počte získaných bodov 

Súťaž „Zlínsky vorvaň“ vznikla v roku 2000 ako súťaž žiakov základných škôl v Zlínskom kraji v 
netradičných športových disciplínach. Od svojho tretieho ročníka je aj medzinárodnou súťažou. 

Úspech ZŠ J. A. Komenského v súťaži Zlínsky vorvaň

Základná umelecká škola v Púchove usporiadala 23. novembra 
v Malom župnom dome verejný žiacky koncert, ktorý bol pred-
zvesťou blížiacich sa ďalších - benefičných i tých vianočných.

Verejný koncert žiakov ZUŠ Púchov

V ZUŠ dostávajú priestor rozvíjať svoj talent deti 
od najútlejšieho veku a vďaka nadšeným a kva-
lifikovaným pedagógom vyrastajú z nich mladí 
umelci. Profesionálni muzikanti z nich síce ešte 
nie sú, ale ich výkony si radi vypočujú nielen ich 
rodičia, ale aj širšia púchovská verejnosť. 
Na koncerte vystúpili žiaci I. Sadloňa (M. Jurašík, 
K. Morávková, T. Behrová - husle), D. Sadloňovej 
(G. Kubiritová, E. Mošková - klavír), D. Sadloňovej 
ml. (N. Repková, V. Kubenová - husle), J. Olšáka 
(E. Martikáňová, J. Jammeh, N. Pecíková - kla-
vír), J. Marmanovej (R. Henek, N. Klobučníková 
- husle), M. Hecegovej (Ch. Strýčková - klavír), P. 
Strapáča (J. Dírer, N. Smatanová - gitara), M. Ol-
šákovej (L. Repková – klavír), V. Gajdoša (L. Bere-

tová – klavír) a  P. Jurisu (A. Čvirik – altsaxafón). 
Koncert moderovala Mária Olšáková.

-r-

Najbližšie koncerty ZUŠ Púchov:
29. 11. (streda) o 15.30 hod. - Koncert pre 
kúpele Nimnica 
3. 12. (nedeľa) o 15.00 hod. v Evanjelickom 
kostole Púchov - Benefičný koncert, hosť: Pe-
ter Cmorík
14. 12.  (štvrtok) o 18.00 hod. v Malom župnom 
dome  - Hudobný večer
20. 12. (streda) o 17.00 hod. v Rím.-kat. kostole 
Púchov - Vianočný koncert
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O aký zdroj pitnej vody ide v prípade horských 
alebo lesných studničiek?
Ide o zdroje vody, ktoré sú využívané na pitné 
účely len príležitostne a nie sú určené na hromad-
né zásobovanie pitnou vodou. Starostlivosť o ne 
nevykonáva žiaden subjekt, nie sú zabezpečené 
(nemajú vytvorené ochranné pásmo), sú voľne 
prístupné a teda aj ľahko zraniteľné. Používanie 
vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prame-
ňov vzhľadom na to, že nemajú ochranné pásma 
možno považovať za rizikové. A to z toho dôvodu, 
že každý zdroj pitnej vody má určené ochranné 
pásmo - územie so stanoveným režimom hos-
podárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k 
ovplyvneniu kvality podzemnej vody.

Do akej miery je bezpečné piť vodu z lesných 
studničiek?
Používanie vody z neznámych zdrojov, lesných 
studničiek aj prameňov je rizikové, pretože kon-
taminovaná pitná voda môže byť faktorom pre-
nosu infekčných ochorení (najmä črevných a 
hnačkových). Odporúčame preto používať lesné 
studničky a pramene s označením „Pitná voda“ 
a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich 
celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z 
hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyho-
vujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez 
zákalu zápachu a má ,,dobrú chuť“, však nemusí 
byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným 
spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti 
vody je jej laboratórne vyšetrenie.
Pokiaľ je pri objektoch označenie, že ide o pitnú 
vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdra-
votnú bezpečnosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

Užitočné otázky a odpovede: Je voda z lesnej studničky vždy nezávadná?

neskorších predpisov. Ukazovatele kvality pitnej 
vody a ich limity, rozsah a početnosť kontroly 
ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe moni-
torovania a manažmente rizík pri zásobovaní 
pitnou vodou.

Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo studničky 
s kontaminovanou vodou?
Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predo-
všetkým pôvodcovia črevných nákaz, v našich 
podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej 
dyzentérie; z vírusových ochorení sú to najmä 
ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom 
hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť 
nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a 
zvracania, teploty až triašky a pod.

Najužívanejšou legálnou drogou na svete je alko-
hol. Všeobecne je vnímaný ako spoločensky ak-
ceptovaná legálna droga, aj napriek tomu, že patrí 
medzi rizikový faktor úmrtia a poškodenia zdravia 
v populácií. Podľa údajov Štatistického úradu Slo-
venskej republiky klesla spotreba čistého alkoholu 
konzumovaného v alkoholických nápojoch na jed-
ného obyvateľa za jeden rok z 10,4 l (r. 1990) na 8,7 
l (r. 2015). Klesajúci trend bol zaznamenaný aj pri 
spotrebe čistého alkoholu vo vekovej kategórii 15+ 
rokov a 18+ rokov. Spotreba alkoholických nápojov 
(pivo, víno, liehoviny) na jedného obyvateľa za je-
den rok klesla z 125,7 l (r. 1990) na 99,5 l (r. 2015).
    Vplyvom škodlivého užívania alkoholu vznikajú 
nielen chronické ochorenia ale aj akútne poškode-
nia zdravia napr. úrazy, utopenie, dopravné nehody. 
Alkohol u vodiča ovplyvňuje stratu sebakontroly, 
spôsobuje impulzívnejšie a riskantnejšie správanie 

Európsky týždeň boja proti drogám

najmä u mladých vodičov, zhoršuje reakčný čas, 
koordináciu pohybov a v neposlednom rade zmen-
šuje zorné pole vodiča. Podľa Európskej komisie 
približne 25 percent všetkých úmrtí na cestách v 
Európe súvisí s alkoholom. Vláda Slovenskej repub-
liky v rámci tejto problematiky schválila Národný 
akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 
- 2020. Hlavným zámerom je zvýšiť zdravotné uve-
domenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociál-
nych a ekonomických účinkov škodlivého užívania 
alkoholu.

Droga je akákoľvek prírodná (alkohol, hašiš, tabak) 
či syntetická (extáza, pervitín, heroín) látka, ktorá 
po vpravení do živého organizmu (p.o., inhaláciou, 
nazálne, i.v., i.m) mení jednu alebo viac psychických 
(eufória, intenzívnejšie vnímanie farieb, zvukov) či 
fyzických funkcií (porucha reči, motoriky, TK, dý-

Európsky týždeň boja proti drogám, ktorý pripadá na tretí novem-
brový týždeň, bol vyhlásený z iniciatívy Európskej únie, prvýkrát  
v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých člen-
ských štátoch. 

chania). Za drogy môžeme teda považovať všetky 
prírodné, polosyntetické a syntetické látky, ktoré 
akýmkoľvek spôsobom vpravené do organizmu 
môžu za určitých okolností vyvolať chorobný stav – 
závislosť, psychickú alebo fyzickú tým, že účinkujú 
priamo alebo nepriamo na centrálny nervový sys-
tém. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva PB

Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor 
nad niektorými lesnými studničkami?
Monitorovanie lesných studničiek a prameňov, 
ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie, 
orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú. Na 
základe spolupráce s obcami, občianskymi zdru-
ženiami alebo štátnymi lesmi vyšetrujú niektoré 
RÚVZ kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách 
aspoň orientačne a to najmä na lokalitách, ktoré sú 
turisticky využívané. Ide však o sporadické vyšetre-
nia. Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné 
riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov in-
formovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia 
miest, obcí a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ 
tiež prostredníctvom svojich webových stránok. 
Bezplatné orientačné vyšetrenia vody zo studničiek 
sa vykonáva napr. aj pri príležitosti Svetového dňa 
vody (22. marca - napr. na Úrade verejného zdravot-
níctva SR a vybraných regionálnych úradoch verej-
ného zdravotníctva po celej SR).

K niektorým studničkám sa viažu legendy a 
ľudia veria, že ich voda je zázračná. Najzná-
mejšou je zrejme studnička v Marianke ne-
ďaleko Bratislavy. Monitorovali pracovníci 
orgánov verejného zdravotníctva predmetnú 
studňu?
Kontrolu kvalitu vody v studničke v Marianke za-
bezpečuje pre jej vyhľadávanie návštevníkmi ma-
riánskeho údolia preventívne miestny farský úrad. 
Analýzu kvality vody vykonáva akreditované labo-
ratórium Západoslovenskej vodárenskej spoloč-
nosti. V roku 2016 overovali kvalitu vody zo studne 
na základe podnetu aj pracovníci RÚVZ Bratislava 
hl. mesto. Kvalita vody vyhovovala požiadavkám 
pre pitnú vodu.

Zdroj: uvzsr.sk, foto: pixabay.com
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OTVORENÉ: 
Pondelok - Štvrtok
9:30 - 21:30

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

Kontakt: 0948 489 223

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!

MEDIÁCIA
je cesta k vašej dohode

Kontakt: Mgr. Pavol Orgoník – mediátor
0904 653 445

www.mediatorpuchov.sk
paloorgonik@centrum.sk

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

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

Pohoda pre Váš nákup

Obchodná pasáž na rohu ulíc 
Moravská a Hollého

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

Garnier
deodorant

150 ml

2,99    

1,95€

10,95 

6,69 €
Jar 

prostriedok 
na umývanie  

riadu
  900 ml

2,29  

1,69 € 

Fructis 
šampón na vlasy 
250 ml 

2,89 

1,69 €

Ajax    
univerzálny čistiaci 
prostriedok 
1 l

1,95 

1,49 €

Dove
sprchový gél 

750 ml

 
4,99

3,49 €

Nivea
pena 
na holenie
200 ml

3,49 

2,79  €

Sanytol
čistiaci dezinfekčný 
prostriedok  
500 ml 

3,45  

2,69 €

Nivea
pánsky pleťový 
krém 
150 ml
NOVINKA
4,19 

2,89 €

Palmex
prací postriedok
55 praní 

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

Coccolino
avivážny 
prostriedok    
1 l

2,49 

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

9,99 

5,99 €

Domestos 
čistiaci 
prostriedok 
na WC
750 ml
1,89 

1,29 €

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

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

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

DROGÉRIADROGÉRIA
PAPIERNICTVOPAPIERNICTVO

HRAČKYHRAČKY

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

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

SUPER
CENY

aj ostatných 
výrobkov!

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

PULIRAPID     
čistiaci prostriedok 
na vodný kameň     
750 ml 

2,95 

2,29  €

SURF        
prací 
prostriedok
60 PD  

9,90 

6,99 €

PERSIL 
prací 
prostriedok 
20 PD  

5,95 

3,89 €

FA  
sprchový gél   
250 ml 

2,79  

1,29 €

BREF WC
6 efect

čistiaci gél  
na vodný kameň 

750 ml 
2,49 

 1,79 € 

4,19 

2,99 €

MITIA
BIO telové mlieko 
400 ml 

3,19 

2,59  €

COREGA
čistiace tabletky 
na zubné protézy 
30 ks 

CILLIT BANG   
DUO balenie 
čistiaci prostriedok 
na kuchyne, kúpeľne  

6,19 

3,29 €

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

ELMEX  
zubná pasta
DUO balenie   

5,99 

4,39 €

SENSI  
avivážny 

prostriedok 
1 l 

2,19 

1,59 €
ALEX 

čistiaci prostrie-
dok na podlahy 

(rôzne druhy)
750 ml

3,95 

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

2,95 

1,99 €

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

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

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

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Poisťovňa Generali,a.s  
patrí do prvej trojky 
najsilnejších poisťovní 
na slovenskom trhu. 
Ponúkame kvalitné 
produkty a kvalitný servis.

Poskytujeme:
- poistenie občanov a podnikateľov
- poistenie motorových vozidiel
- životné poistenie, rizikové poistenie osôb
- cestovné poistenie
- všeobecná zodpovednosť

inzerát stonožka 88x132 mm .indd   1 12. 10. 2017   13:47:05

Poisťovňa Generali,a.s  
020 01 Moravská 682/3, Púchov
Kontakt: 0948717303, 0905602927, 0904181746
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Rozhovor s Jozefom Duháčkom o jeho galérii na ulici:
Vždy ma bavilo niečo vytvárať, či už v práci alebo vo voľnom čase
Jozef Duháček je 70-ročný dôchodca, ktorý už druhý rok skrášľuje mozaikami a maketami chod-
ník a parčík pri obytnom dome na Ulici obrancov mieru č. 1085. Navštívili sme ho v jeho pivničnej 
dielni, kde sme sa ho opýtali na jeho zaujímavý koníček:

Odkiaľ beriete materiál na svoje 
výtvory?
Viacerým ľuďom chcem poďako-
vať za to, že mi prinesú veci, ktoré 
nepotrebujú. Nemusím takmer 
nič kupovať, nakupujem len farbu 
a lepidlo. Naviac mi pomáhajú sta-
vebniny Rivan a predajňa farieb Re-
vák, ktoré sčasti sponzorujú moju 
prácu. Ďakujem tiež vedeniu mesta 
za nedávne ocenenie mojich dob-
rovoľníckych aktivít, ktoré ma po-
vzbudzuje do ďalšej práce. Veľmi sa 
teším, že nové vedenie mesta veľmi 
dbá na čistotu a poriadok v meste. 
Často chodím s manželkou po Slo-
vensku, ale také pekné a čisté mes-
to ako je Púchov, nenájdete.

Spracoval: S. Flimmel

márňach alebo vo voľnom čase. 
Ako mladý som vytvoril niekoľko 
modelov z drevených špajdlí (napr. 
Eiffelovu vežu). Okrem makiet ma-
ľujem kamienky – už som ich vy-
maľoval asi 500 a všetky rozdávam 
deťom, ktoré sa zastavia pri  mojej 
galérii. Častokrát netreba drahé 
veci, aby mali deti radosť. Chcel by 
som tiež pochváliť deti, čo chodia 
okolo, že galériu neničia.

je maják a  pirátska skrinka pokla-
dov. Nedávno som vytvoril make-
tu Župného domu a momentálne 
som dokončil maketu púchovskej 
synagógy, ktorá bola zbúraná pred 
rokom 1989. Pravdepodobne ešte 
urobím maketu Marczibányiho kaš-
tieľa, ktorý bol tiež zbúraný.  Večer 
som objekty osvetlil 16-imi solárny-
mi LED-svietidlami. Vždy ma bavilo 
niečo vytvárať, či už v  práci v  gu-

Ako to všetko začalo?
Po odchode do dôchodku som 
spolu so susedmi začal s  aktivi-
tami na skrášlenie našej bytovky 
a  jej okolia. Po obnovení fasády 
bytovky sme sa zamerali na dvor, 
kde sme orezali dreviny a  upravili 
trávnik. V  roku 2016 som požiadal 
riaditeľa  technických služieb Mi-
loša Svobodu, aby nám vymenili 
staré dosky na lavičkách. Pracovníci 
PTSM nám veľmi promptne lavičky 
zrenovovali, podobne ako aj  sto-
jany na bicykle. Z PTSM som si vy-
pýtal starú dlažbu, z ktorej som na 
jeseň 2016 začal vytvárať mozaiku. 
Potom som dostal nápad spraviť 
odvodňovací kanálik, do ktorého 
som vkladal rôzne veci, ktoré mi 
podonášali ľudia. Urobil som v ňom 
aj tabuľku na uctenie pamiatky 
Pavla Demitru, ktorého som poznal 
v  Dubnici už ako malého chlapca. 
To bol začiatok vznikajúcej Galé-
rie na ulici, ako ju nazvali okoloid-
úci Púchovčania. Najväčšiu radosť 
z galérie majú malé deti, keď idú do 
blízkej základnej a materskej školy. 

Kedy ste začali vytvárať makety 
stavieb?
Bolo to v  zime 2016/17, kedy som 
vytvoril maketu bruselského Ató-
mia. Ako druhú maketu som spravil 
pyramídu. Potom som začal robiť 
makety púchovských historických 
budov. Na jar tohto roku som urobil 
maketu katolíckeho kostola a  ne-
skôr som vytvoril maketu evanje-
lického kostola. Vytvoril som tiež 
makety objektov pre deti – ako 

V tejto dielni vznikli  všetky exponáty galérie pod holým nebom. Pirátska skrinka pokladov.
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Polícia pátra po Branislavovi Smatanovi 
Polícia informuje

Chorobnosť v okrese klesla pod krajský priemer

Polícia žiada verejnosť o  pomoc pri pátraní po 
nezvestnom 43-ročnom 
Branislavovi Smatanovi z 
Partizánskeho, momentálne 
klientom Centra sociálnych 
služieb Púchov. 

Nezvestného Branislava 
Smatanu naposledy videli 
v Centre sociálnych služieb 
Púchov, odkiaľ odišiel na do-
posiaľ nezistené miesto. Od 

tej doby nie je známy jeho súčasný pobyt, prípadne 
styky s inými osobami. Nezvestnosť Branislava Sma-
tanu bola nahlásená zamestnankyňou Centra sociál-
nych služieb Púchov. 

Vysoký je asi 170 cm, strednej postavy, má zelené 
oči,  krátke hnedé vlasy. Naposledy mal oblečenú 
čiernu bundu a modré rifle.  

Akékoľvek informácie o pohybe či pobyte nezvest-
ného oznámte na najbližší policajný útvar alebo na 
bezplatnú policajnú  linku 158. 

KR PZ Trenčín

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese minulý týždeň mierne klesla na 
úroveň 1477 ochorení na 100.000 obyvateľov. Cho-
robnosť sa po piatich týždňoch dostala pod úroveň 
priemernej chorobnosti v Trenčianskom samospráv-
nom kraji a bola štvrtá najnižšia spomedzi deviatich 
okresov Trenčianskeho kraja.  

V Trenčianskom kraji lekári v minulom týždni nahlá-
sili 5120 akútnych respiračných ochorení, priemer-
ná chorobnosť dosiahla úroveň 1522 ochorení na 
100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom chorobnosť v kraji stúpla o 13,12 percenta. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochore-

nia bola minulý týždeň v Trenčianskom kraji v okrese 
Bánovce nad Bebravou, kde stúpla na úroveň 1807 
ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorob-
nosť (1236 ochorení na 100.000 obyvateľov) bola v 
okrese Považská Bystrica. 

Z celkového počtu ochorení bolo 484 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom stúpla o 61,3 %. Chrípka 
minulý týždeň trápila najmä deti do päť rokov. Pre 
chrípku nemuseli v minulom týždni prerušiť školskú 
dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v 
kraji. 

RÚVZ Trenčín 

   Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v 
Púchovskom okrese klesla v októbri o 0,33 percenta 
na úroveň 3,06 percenta. Nižšia nezamestnanosť ako 
v okrese Púchov, bola v októbri v Trenčianskom kraji 
hneď v štyroch okresoch. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval kon-
com októbra spolu 894 uchádzačov o zamestnanie, z 
nich bolo 484 žien. V októbri sa prihlásilo do eviden-
cie úradu práce 132 ľudí z okresu Púchov, z evidencie 
ich vypadlo 148. 

Až 274 uchádzačov o zamestnanie v okrese Púchov 
bolo mladších ako 30 rokov, čo predstavuje viac ako 
30 percent zo všetkých nezamestnaných. Bez práce 
bolo v Púchovskom okrese v októbri tiež 329 ľudí 

starších ako 55 rokov. 
Priemerná nezamestnanosť v Trenčianskom kraji 

klesla v októbri na úroveň 3,60 %. Najvyššia v kraji 
bola v okrese Prievidza (5,18 percenta). Nasledovali 
okresy Považská Bystrica (4,12 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (4,10 percenta), Partizánske (3,76 per-
centa), Púchov (3,06 percenta), Myjava (2,79 percen-
ta), Nové Mesto nad Váhom (2,70 percenta) a Ilava 
(2,63 percenta) a Trenčín (2,60 percenta).

Na Slovensku klesla miera nezamestnanosti v ok-
tóbri na 6,14 percenta. Najvyššia bola v okrese Ri-
mavská Sobota (19,83 percenta), najnižšia v okrese 
Trnava (2,16 percenta). 

(r)

Nezamestnanosť v Púchovskom okrese 
klesá, atakuje trojpercentnú hranicu

Na Moravskej ulici takto skončila dopravná značka označujúca hlavnú cestu. Nevedno, či je to dielo vandalov 
alebo nepozorného vodiča.                       FOTO: MsP Púchov

Z východu do púchovských kontajnerov
Na oddelenie mestskej polície v Púchove nahlá-

sili, že po chodníku pri ZŠ Gorazdova v Púchove 
sa pohybuje niekoľko osôb, ktoré sa prehrabávali 
v odpadkových nádobách na komunálny odpad. 
Hliadka na mieste našla štyri osoby z obce Kurov v 
okrese Bardejov, ktoré sa priznali, že sa prehrabá-
vali v nádobách na komunálny odpad. Priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
vyriešila hliadka v prípade všetkých štyroch na-
pomenutím.

Komu prekážala?
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého bola na Moravskej ulici 
oproti kostolu zvalená dopravná značka. Mestskí 
policajti našli na mieste dopravnú značku vyzna-
čujúcu hlavnú cestu, ktorá bola ohnutá bližšie 
nezisteným spôsobom. Hliadka na mieste urobila 
fotodokumentáciu a poškodenie značky nahlásili 
na Podnik technických služieb mesta Púchov, kde 
poškodenie písomne zaevidovali.   

Kone boli tam kde treba...
Hliadku mestskej polície zavolali telefonicky 

do Kolonky, kde sa podľa oznámenia mali voľ-
ne pohybovať kone. Mestskí policajti na mieste 
kone naozaj našli, nepohybovali sa však voľne po 
verejnom priestranstve, ale pásli sa mimo areálu 
Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka na ohradenom sú-
kromnom pozemku pod dohľadom majiteľa. 

Dve pokuty Rumunovi
Na oddelenie mestskej polície nahlásili po-

škodenie dopravnej značky na Okružnej ulici. 
Pomocou kamerového systému policajti zistili, že 
značku poškodilo nákladné vozidlo - ťahača kami-
ónu firmy Ravitex, zn. Mercedes nezisteného evi-
denčného čísla dňa 18. 11. 2017 asi v čase 15.00 
hod. pri cúvaní. Ďalším šetrením policajti zistili, že 
uvedené vozidlo parkuje v areáli súkromnej firmy
na Trenčianskej ulici. Hliadke sa podarilo stotožniť 
rumunského vodiča, ktorý sa dňa 18.11. dopustil 
priestupku na Nimnickej ulici. Priestupok poli-
cajti vyriešili 309-eurovou pokutou. Mestskí po-
licajti ďalej zistili, že ten istý vodič sa dopustil aj 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, za čo dostal ďalšiu pokutu vo výške 20  
eur.

Psíka mu bolo ľúto...
Túlavého psíka stredného vzrastu priniesol 

na oddelenie mestskej polície v Púchove muž z 
Lednických Rovní. Policajtov informoval, že psí-
ka našiel v Púchove pri odhánkach bez obojka 
a vôdzky, a keďže mu ho bolo ľúto, priniesol ho 
mestským policajtom. Hliadka psa prevzala, vy-
konala kontrolu čipovania (s negatívnym výsled-
kom). Keďže pes nemal žiadne viditeľné zranenia, 
umiestnili ho mestskí policajti do záchytného ko-
terca v areáli Podniku technických služieb mesta 
Púchov. Priestupok proti verejnému poriadku je 
v riešení.   

Na mol...
Púchovskí mestskí policajti preverovali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého sa pred bytov-
kou váľa neznámy opitý muž. Hliadka na uvede-
nom mieste nikoho nenašla, pri ZŠ Mládežnícka 
však našla opitého muža z Námestia slobody, ako 
sa váľa po chodníku. Muž bol evidentne pod vply-
vom alkoholu, nevládal stáť na nohách. Hliadka 
ho preto previezla do miesta trvalého bydliska, 
kde si ho prevzal jeho syn. Priestupok proti vše-
obecne záväznému nariadeniu mesta Púchov je 
v riešení. 
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Na našej škole sa pravidelne konajú 
rovesnícke vzdelávania, kde sa žia-
ci vyšších ročníkov venujú žiakom 
z prvého stupňa. Tak tomu bolo aj 
v novembri. 
Žiaci 8.B triedy sa rozhodli, že zá-
bavno-výchovnou formou sprístup-
nia novým spolužiakom (prvákom) 
tému „Dažďové lesy.“ Veľmi sa tešili 
deti i  starší spolužiaci. Fantázia ne-
chýbala a  spolu ako jeden kolektív 
ôsmaci vymýšľali aktivity pre prvá-
kov. Dobré nápady si spísali a začali 
s rozdeľovaním úloh. Každý mal svo-
ju výnimočnú úlohu a nechýbali ani 
maskoti. Tí sa premenili na Indiána 
a  Indiánku z dažďového lesa. Dali si 
veľmi záležať na tom, aby ich kostým 
vyzerá čo najpresvedčivejšie a  nao-
zaj deti uverili, že k nim prišli Indiáni 
z Brazílie.
8. novembra nadišiel deň, kedy 
ôsmaci zasvätili prvákov do tajov 
lesa. V úvodnej hodine sa zábavnou 
formou dozvedeli o  podnebí, rastli-
nách, živočíchoch i o spôsobe života 
v  dažďovom lese. Počas nasledujú-

cich hodín si prešli stanovištia. Starší 
žiaci dievčatám vytvorili naozajstné 
indiánske účesy, chlapci si vyrobili 
čelenky. Vyrábali náhrdelníky z  ces-
tovín, ktoré si predtým namaľovali 
farbami podľa svojich predstáv. Pre-
menili sa na zvieratká z lesa maľova-
ním na tvár. Vyskúšali si lukostreľbu, 
streľbu z praku a „fúkačky.“ Nechýbal 
pralesný chodníček, kde so zavia-
zanými očami prechádzali bosí po 
kameňoch, pilinách, kôre, listoch 
i pôde. Vyskúšali si aj všetky svoje 
zmysly a  naučili sa, ako poskytnúť 
prvú pomoc s minimom zdravotníc-
kych pomôcok. 
Ôsmaci boli veľmi radi, že mohli deti 
niečo nové naučiť a  pritom im vy-
čarovať úsmev na tvári. Nechýbala 
zábava a  smiech. Veľká vďaka patrí 
pánovi učiteľovi Flaškárovi i všetkým 
pani učiteľkám, ktoré nás v našej sna-
he podporili. Tiež vďaka patrí pani 
riaditeľke Adnrei Kurtinovej za to, že 
nám umožnila túto akciu uskutočniť. 

Veronika Šulíková, 8. B, 
ZŠ Mládežnícka

Deň dažďových lesov 
V  máji sa naša škola prihlásila do 
projektu MŠVVŠ SR Zdravie na ta-
nieri 2017, ktorého hlavným cieľom 
bola prevencia obezity. Náš projekt 
niesol názov „Zdravší aj vďaka kon-
vektomatu“. 
Z konkurencie 147 podaných projek-
tov sa nám podarilo presadiť medzi 
pätnástku úspešných. To bolo radosti 
hneď na začiatku prázdnin, keď sme 
sa túto výbornú správu dozvedeli. 
Účelom projektu bol nákup konve-
ktomatu do školskej kuchyne, ktorý 

Zdravie na tanieri
zníži spotrebu tukov potrebných na 
prípravu jedál, obmedzí množstvo 
soli na minimum, umožní prípravu 
zeleniny v pare, zníži váhový úbytok 
mäsa, ušetrí spotrebu vody a ener-
gie a skráti prípravu jedla. 
Nákupu konvektomatu predchád-
zali aktivity žiakov: v septembri a ok-
tóbri sa konali odborná prednáška 
o  obezite a  nadváhe s  lekárom, 
beseda o  zdravej výžive a  príprave 
jedla s  vedúcou školskej jedálne, 
výstava ovocia a  zeleniny v  škole, 
s ktorou nám pomohli rodičia a starí 
rodičia našich žiakov. Záverom pro-
jektu bola výtvarná súťaž „Vymysli 
plagát do školskej jedálne na tému 
zdravého stravovania“, ktorú hlaso-
vaním vyhodnocovali rodičia, učite-
lia a žiaci školy. 
A ako to vyzerá dnes? Konvektomat 
nainštalovaný, žiaci o zdravej výžive 
poučení, víťazi plagátov ocenení. Na 
záver už len prianie, aby sa zdravie 
na tanieri presunulo do našich tiel 
a  zostalo tam čo najdlhšie a  aby si 
návyky na zdravé stravovanie pre-
niesli deti až do dospelosti.

Viera Flimmelová, 
riaditeľka ZŠ Gorazdova

Dňa 13.  novembra na Základnej 
škole Jana Amosa Komenského 
v  Púchove odštartoval jeden neo-
byčajný týždeň – týždeň plný hier, 
zážitkov, zábavy a farieb. Mohli sme 
sa učiť v divadle, v knižnici, v Žup-
nom dome, na úrade, na pošte či 
cévečku. Privítali sme zaujímavých 
hostí, diskutovali, tvorili a bádali.
My, najmenší, sme sa učili farebne 
a  rozprávkovo. Každý deň na nás 
čakala iná rozprávka a  iná farba na 
tričku. V  pondelok to odštartovala 
Červená čiapočka a  triedy boli plné 
červených tričiek s  rozžiareným ús-
mevom na tvári. Žltý ako zlaté vlasy 
Zlatovlásky bol utorok a  v  stredu 
nás učením sprevádzal zelený Janko 
Hraško. Vo štvrtok sme bielymi trič-
kami potešili Snehulienku a rozlúčili 
sme sa so zábavným ale i poučným 
týždňom plným hier a  ľudových 
múdrostí.
My, starší, sme vymenili svoje ťaž-
ké tašky plné učebníc a  zošitov za 
dobrú náladu a tímového ducha. Ne-
smierne nás bavilo učiť sa na netra-
dičných miestach a objavovať nové 
a  nepoznané. Výborné bolo, keď sa 
naša matematikárka premenila na 

Týždeň inak – učíme sa inak
animátorku a  bavila nás štafetový-
mi súťažami a  logickými rébusmi a 
stavbami. Vedieť poskladať Rubiko-
vu kocku, piť čaj s členmi anglickej 
kráľovskej rodiny, prežiť v  divadle 
pátranie po Hitchcockovom zločine, 
spoznať pamätné miesta a  osob-
nosti nášho mesta, počítať s  fi-
nančníkom, tvoriť básne s poetkou, 
diskutovať s  básnikom alebo spo-
znávať svet včiel s  pani Evou. A na 
každej hodine sa dozvedať pikošky 
a  infošky, ktoré ani v  učebnici, ani 
na internete nenájdete. Tak to bolo 
naozaj mega! 
Klobúk dole pred našimi učiteľmi 
a  vďaka za to, koľko toho vedia, 
a čo všetko si pre nás v tomto týžd-
ni pripravili. Celý týždeň sme sa 
nielen učili, ale sme sa aj vychová-
vali navzájom. Pomocou tímových 
súťaží a  hier sme sa naučili chápať 
a  tolerovať jeden druhého. Aj keď 
sme presne nevedeli, čo máme od 
tohto týždňa očakávať, mimoriadne 
nás prekvapil a aj pobavil. Doposiaľ 
sme vôbec netušili, že tvoriť rýmy 
a  písať básne je taká zábava. Pre-
svedčila nás o tom milá pani Dáška 
Illyová, ktorá nás svojim láskavým 

humorom dokázala naučiť pozerať 
sa na poéziu trochu inak. 
Týždeň excelentne ukončila bese-
da s pánom spisovateľom Milanom 
Kováčom, ktorý nám prišiel poroz-
právať o  svojom živote, tvorbe, ale 
i  snoch do budúcna. V  ňom sme 
spoznali človeka, o  ktorom sa ho-
vorí, že má charizmu. Naučili sme 

sa veľa nového a  učivo sme spozná-
vali inak ako len z  učebnice. Tento 
výnimočný týždeň hodnotíme ako 
výborný nápad a ešte lepšiu realizáciu 
zo strany učiteľov a určite by sme boli 
veľmi radi, ak by sme mali možnosť 
niečo podobné zažiť ešte raz.

Táňa Žiačiková, 9. B, 
ZŠ J. A. Komenského (red. krátené)
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V Divadle Púchov to v sobotu 18. 11. 
a nedeľu 19. 11. vďaka širokej ponu-
ke bol deň, večer i noc v divadle. Viac 
ako 12-hodinový maratón divadla 
a  hudby. Chcem vysloviť veľké po-
ďakovanie všetkým - približne sto- 
dvadsiatim účinkujúcim a takmer ôs-
mim stovkám divákov. Aj vďaka Vám 
mal večer krásnu, umeleckú i hlboko 
ľudskú „tvár“ a atmosféru. Na javisku 
sa vystriedali domáce divadelné sú-
bory (DDŠ Ochotníček, Divadlo M, 
DŠ Červené Vankúše, Divadlo Maky-
ta), s  výnimkou DDS Trpaslíci, ktorý 
sme už časovo nemali kam zaradiť, 
ale je to najmladší náš súbor, kto-
rý sa vďaka tomu určite predstaví 

verejnosti ešte veľakrát. Špeciálne 
poďakovanie patrí rodičom a deťom 
nášho letného táborového muziká-
lu, ktorý nie je naším súborom, len 

príležitostným – týždenným stret-
nutím detí – no napriek tomu deti 
s porozumením svojich rodičov boli 
ochotné stretnúť sa na ďalších troch 
víkendových sústredeniach, aby 
nám opätovne ponúkli svoj vydare-
ný muzikál Pomáda. 
Videli sme však aj spracovanie židov-
skej legendy v hre Iba také nafúknu-
té nič, dramaticko-dokumentárnu 
koláž Mama má Emu, Ema má puber-
tu, náročné spracovanie rozprávky 
Pavla Dobšinského Braček Jelenček, 
detektívku 7 + 2, Gogoľovho Revízo-
ra s názvom Kto už dnes nemá maslo 
na hlave. Záverečným predstavením 
bola komédia Večera bláznov našich 

hostí a priateľov zo srbskej Starej Pa-
zovy v  ich materskom jazyku a teda 
aj so simultánnym prekladom zo slú- 
chadiel.

Už po štvrtýkrát sa naše 
divadlo pripojilo k  celo-
slovenskému podujatiu 
Noc divadiel. Tá tento rok 
napísala už svoju ôsmu 
kapitolu. Naša Noc v  di-
vadle bola len štvrtou 
v poradí (nakoľko v čase 
vzniku celoslovenského 
podujatia sme osudovo 
už nemali starý DK a ešte 
nemali ani divadlo), no 
doposiaľ najpestrejšou. 

   O hudobné vstupy medzi jednot-
livými predstaveniami sa v  príle-
žitostnom „bábkovom vestibule“ 
divadla postarali muzikanti Róbert 
Fapšo, Andy Loužecká a  Matej Mu-
šák. O  prekrásnu výstavu bábok 
bábkarského DS D121 sa zaslúžil 
predovšetkým Marcel Drobný, kto-

rý bábky zreparoval, s  popiskami 
hier Mirky Frankovskej. Ak si chcete 
zaspomínať napríklad na najstaršie 
bábky spred 43(!) rokov, máte príle-
žitosť ešte do konca novembra. Noc 
divadiel skončila, výstava bábok 
trvá. Budúci rok k nej pribudne spo-
mienkové spracovanie ďalších bá-
bok a hier, aby sme si, pri príležitosti 
našej piatej Noci divadiel dôstojne 
mohli pripomenúť i blížiace sa 45. 
výročie založenia súboru D121.
   Pre tých, ktorí s  nami vydržali až 
do konca, sme ponúkli špeciálny 
divadelný drink a perspektívu ďalšej 
Noci v Divadle Púchov. Rekordman-
kou tej sobotnej bola herečka Eliška 
Panáčková, ktorá si zo šiestich pon-
úknutých zahrala až v  troch hrách. 
Dôkaz, že divadlo má aj v  tejto vir-
tuálnej dobe zmysel. Života. Ďaku-
jeme!

Za všetkých z Divadla Púchov 
Mika Vargová 

Noc divadiel 2017 po púchovsky
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6. 12. (streda) o 18. 00 hod.
„VZÁCNE VECI“ - čítanie poézie
Vzácne je svetlo, ktoré vrhne tieň. Vzác-
na je poézia v tieni, no vzácnejšia je taká, 
ktorá tiene presvetlí. Traja začínajúci bás-
nici, ktorí vyšli z tieňa zásuviek a chcú sa 
so svet(l)om podeliť o ten ich.

7. 12. (štvrtok) o 18. 00 hod. 
VEČER DOBROVOĽNÍKA
Spoločenský večer ako výraz poďakova-
nia dobrovoľníkom,  ktorí počas roka po-
máhali „Župáku“ a zapájali sa do projek-
tov Komunitná záhrada, Pevnina detstva 
a iných. Občerstvenie, hudba, zábava.
Tešíme sa na vás v podkroví ŽD.

10. 12. (nedeľa) o 17. 00 hod.
FILMOVO 
Premietanie klasických diel svetovej kinematografie pre malých i veľkých.

12. 12. (utorok) o 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: 
HANDMADE DARČEKY 
Srdečne Vás pozývame do našej voňavej 
„kuchyne“ kde si spolu môžeme vyrobiť 
mydielka, šumivé bomby do kúpeľa, vo-
ňavé záložky do oblečenia a sviečky, kto-
ré zahrejú nielen v zimnom období, ale 
potešia i na pohľad. 

16. 12. (sobota) o 19. 30 hod.
Posedenie pri živej hudbe:  
PREDVIANOČNÁ DŽEMKA
Milovníci hudby pozor! Máte jedinečnú 
príležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný barón. Kto 
má chuť sa hudobne zapojiť alebo len 
tak si posedieť pri živej hudbe, je vítaný! 

20. 12. (streda) o 18. 00 hod.
Na ceste: ZO ŽIVOTA V NÓRSKU
Južné Nórsko z pohľadu cestovateľa a 
dobrodruha Púchovčana Imricha Kašlí-
ka. Aké to je zarábať si a cestovať zároveň 
v krajine, ktorej pobrežie je dosť dlhé na 
to, aby opásalo našu planétu 2,5-krát?  
A vedeli ste, že Nórsko ako prvé predstavilo lososové sushi Japonsku  
v 80-tych rokoch? Zaujímavostí je samozrejme oveľa viac!

28. 12. (štvrtok) o 18.00 hod.
HERNÝ VEČER
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov 
a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. 
Budete sa môcť pozabávať s hrami od 
starého Egypta až po súčasnosť.

DECEMBER
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

ŽUPNÝ DOM 
PROGRAM - NOVEMBER 2017

4. 11. 2017, sobota - 18. 00 hod. 
Herný večer 
Odložte telefóny, vstaňte od počítačov a príďte sa zahrať so skutočnými ľuďmi. Budete sa môcť pozabávať na hrách 
od starého Egypta až po súčasnosť /mlyny, šachy, tafl, kubb, až po najnovšie spoločenské a konzolové hry ako bang, 
activity, scrabble, dixit, monopoly, Mysterium, Švábi šalát, Dobble, Duch, Hra o tróny, atď. Vhodné pre všetky 
vekové kategórie.

8. 11. 2017, streda - 16. 00 hod.
Večer výskumníka 
Podujatie s populárno-vedeckými prednáškami zamestnancov a študentov FPT, Gymnázia Púchov a SOŠ 
Púchov za účelom popularizácie vedy a techniky pre širokú verejnosť spojené s propagáciou fakulty.

9. 11. 2017, štvrtok - 17. 30 hod.
Kreatívny workshop: maľovaný darček 
Vianoce sa blížia a vy stále dumáte aké darčeky kúpiť, poprípade vyrobiť? Príďte si s deťmi vyrobiť a zrelaxovať sa 
pri maľovaní kamienkov s vianočnou a zimnou témou. A ktovie, možno práve váš výtvor poputuje pod stromček 
aby niekomu urobil radosť.

14. - 16. 11. 2017,  od 17. 30 hod.
Filmový festival Jeden svet v Púchove
Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničomu - a sme v tom dobrí. 
Nedôverujeme susedom, súdom, politikom, cudzincom, médiám. Tohoročný festival Jeden svet by chcel svojim 
programom prispieť k hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery u nás.

25. 11. 2017, sobota - 20. 00 hod.
Koncert: Loopata Makay 
Loopata Makay z Brezna je jediný a najznámejší predstaviteľ horehronského dancehallu, veselý, šialený a kontro-
verzný spevák. Známy je svojimi nezameniteľnými textami, ktorými opisuje bežný život, od vážnych vecí až po 
srandu, od lásky po smútok. Jeho cieľom je tvoriť novodobé "ľudovky" a nezanevrieť na slovenské korene, ktoré rád 
spája s iným hudobnými štýlmi, ktoré má rád, ako sú reggae, dancehall, dub a hip hop.

30. 11. 2017, štvrtok - 18. 00 hod.
Afrika na pionieri s Marekom Slobodníkom
Video, slide show a rozprávanie banskobystického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty naprieč Afrikou na 
Jawách Pionier. Piati cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 15 tisíc kilometrov na jedných z najhorších jednostopých 
motorových dopravných prostriedkov.

Otváracie hodiny múzea: Ut: 14.00 - 18.00
Št: 14.00 - 18.00
Ne: 16.00 - 20.00

Župný dom 
Nábrežie slobody 552/1
Púchov

Kontakt: Roman Hvizdák
0910 191 898
romanhvizdak@gmail.com

Partneri: Mediálni partneri:

Stretnutie otvorila vedúca odde-
lenia školstva MsÚ Púchov Re-
náta Holáková s viceprimátorom 
mesta Romanom Hvizdákom. 
V kultúrnom programe ako prvý 
vystúpil Folklórny súbor Holíšan, 
ktorý tvoria mladí ľudia milujú-
ci tradície našich starých mám, 
tanec, spev. Venuje sa spraco-
vávaniu materiálu z oblasti pú-
chovskej a trenčianskej doliny. 
Po jeho vystúpení prišla na rad 
už 14 rokov na našej scéne pô-
sobiaca hudobná skupina VEGA. 
Pozostáva z troch nadšencov, 
ktorých zblížila láska k hudbe. Vo 
svojom repertoári má veľa ľudo-
vých a zľudovelých piesní. Venuje 
sa tiež reprodukcii vlastných skla-
dieb, zameraných pre strednú a 
staršiu generáciu. Skupinu VEGA 
tvoria: kapelník a autor hudby 
Peter Mihálka a  speváci Mária  
Luchavová a Jozef Boháč.        -sf-

Čaj pre seniorov s Vegou
Vo štvrtok 23. novembra sa opäť zaplnila sála púchov-
ského divadla. Na pravidelnej akcii Čaj pre seniorov sa 
pod záštitou primátora mesta pri hudbe a občerstvení 
stretli púchovskí seniori.

Speváci hudobnej 
skupiny Vega.
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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

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

november ’17 
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KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Úspešní študenti si prevzali štipendium
•  Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva TSK
•  V Púchove sú na zimu pripravení
•  Krajské cesty dostanú nový povrch
•  Mesto ocenilo svojich študentov
•  Katarínska zábava ako sa patrí
•  Osveta z radov mestskej polície pokračuje
•  Oslavy 60. výročia ZŠ v Dol. Kočkovciach
Šport magazín:  •  Hokej: Štedrá gólová nádielka pre Ružomberok
              •  Futbal: Tesné víťazstvo nad súperom z Bratislavy
              •  Hokejoví brankári trénovali so svojimi vzormi
Spektrum: •  Noc divadiel

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

       

PROGRAM

KINO

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

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

PROGRAM
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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
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KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

PROGRAM

KINO

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
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KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.

       

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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Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských 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 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

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 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete 
ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek. Vstup voľný. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.
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Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 28. 11.
Cibuľová so syrom a krutónkami 
Frankfurtská s párkom 
1. Kuracie prsia na prírodno, ½ dus.
ryža, ½ amer. zemiaky 
2. Brav. krkovička s cesnakom a cibuľ-
kou na čiernom pive, pučené zemiaky, 
zelenin. šalát 
3. Jogurtové knedličky s jahodami, 
maslom a opraženou strúhankou 
4. Cisársky šalát z čínskej kapusty s kur.
mäsom, parmezán, krutóniky

Streda: 29. 11.
Hovädzia s pečeňovými haluškami 
Mliečna s kukuricou a zemiakmi 
1. Hovädzie filé na hubách, ½ dus. 
ryža, ½ hranolky 
2. Grilovaný kurací plátok/stratené 
vajce (výber), špenátový prívarok, 
varené zemiaky 
3. Špagety s domácou boloňskou 
omáčkou a syrom
4. Cisársky šalát z čínskej kapusty s kur.
mäsom, parmezán, krutóniky 

Štvrtok: 30. 11.
Strukovinová s údeninou
Brokolicová so zemiakmi a syrom 
1. Kurací steak s morčacou pečeňou a 
brusnicami, ½ dus. ryža, ½ hranolky 
2. Černohorský bravčový rezeň, zemia-
ková kaša, kyslá uhorka 
3. Domáce párance s ricottou a praže-
nou slaninkou/bez (výber)
4. Cisársky šalát z čínskej kapusty

Piatok: 1. 12.
Morčacia so syrovými knedličkami 
Zemiaková kyslá s hubami 
1. Mix ,,Váh,, (kur., brav.), ½ dus. ryža, 
½ hranolky 
2. Pečené brav. koleno so zemiakovou 
kašou, kyslá uhorka, bar. rohy 
3. Zeleninové rybacie rolky na šošovi-
covom šaláte
4. Cisársky šalát z čínskej kapusty

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 28. 11.
Držková
1. Vyp. kur. Gordon Bleu, zemiaková 
kaša, uhorka

2. Údený bok, kapusta, knedľa

Streda: 29. 11.
Strúčková kyslá
1. Hovädzia znojemská roštenka, 
slovenská ryža
2. Čevabčiči, pučené zemiaky so 
slaninkou, horčica, cibuľa

Štvrtok: 30. 11.
Špenátová
1.  Kur. závitok Tatran, ryža, obedový 
šalát
2. Brav. pliecko na smotane, halušky

Piatok: 1. 12.
Fazuľová ka kyslo s kôprom
1.  Obrátený hov. rezeň, slovenský 
zemiakový šalát 
2.  Boloňské brav. špagety so syrom

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,20 Є
Utorok: 28. 11.
Karfiolová polievka, chlieb 
Cesnaková číra polievka so šunkou a 
syrom, chlebové krutóny

1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové 
pyré, kyslá uhorka
2. Srbské rebierko (bravčové mäso), 
varené zemiaky
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémom
4. Pizza Toscana (pomodoro, šunka, 
artičoky, olivy, kukurica, syr)

Streda: 29. 11.
Držková polievka, chlieb
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kuracie soté na čínskej zelenine, 
dusená ryža
2. Bratislavské bravčové pliecko 
(mrkva, hrášok, uhorka), halušky
3. Miešaný listový šalát s kúskami 
lososa, smotanový dip, pečivo
4. Pizza Al Tonno (pomodoro, tuniak, 
cibuľa, syr)

Štvrtok: 30. 11.
Fazuľová polievka so slivkami, chlieb 
Zverinový vývar Risi-Bisi
1. Kurací plátok  „Caprese“ (mozzarella, 
paradajka), dusená ryža, zeleninová 
obloha
2. Mexický divinový guláš, domáca 
knedľa

3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka
4. Pizza Coloseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)

Piatok: 1. 12.
Hŕstková polievka, chlieb 
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Morčací rezník  „Rosini“ (kuracia 
pečeň, cibuľka), 1/2 dusená ryža, 1/2 
americké zemiaky, zeleninová obloha
2. Znojemská roštenka, dusená ryža, 
zeleninová obloha
3. Cestovinový šalát s kuracím 
mäskom
4. Pizza Quatro Formaggi (pomodoro, 
niva, údený syr, feta syr, mozzarella)

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 28. 11.
Zemiaková na kyslo so šunkou
1. Španielsky vtáčik s dusenou ryžou
2. Kuracie prsia v bylinkovej kruste, 
pučené zemiaky
3. Šošovicový prívarok s klobáskou a 
chlebom

www.tepovac-puchov.sk, 0911 900 987
POŽIČIAVAME NON-STOP AJ CEZ VÍKENDY

Nájdete nás na Dvoroch vedľa M-knihy a Swanu

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
NA SEDAČKY, KOBERCE
NA AUTOSEDAČKY, STOLIČKY
CENA 10 € / 8 HOD.

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

Kurz je otvorený pre všetkých záujemcov, nielen pre 
rodičov detí, ktoré navštevujú CZŠ. Prihlásiť sa môže-

te do 30.11 na dole uvedenom kontakte.
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Svoj hlas v diváckej súťaži udeľujem obrazu (názov) 
a autorovi (meno):

Pár mojich slov autorovi / súťaži (nepovinné, no vítané):

Meno, priezvisko, bydlisko a kontakt (tel. alebo email):

V Púchove dňa:

Podpis:

*Vyplnenený kupón vhoďte do schránky v galérii vestibulu 
divadla. Podporte našich súťažiacich svojim hlasom a 
budete zaradení do žrebovania o 3x2 vstupenky do kina.

* Vyplnený kupón vystrihnite a vhoďte 
do schránky v galérii vestibulu divadla.

Podporte našich súťažiacich svojím hlasom 
a budete zaradení do žrebovania 
o 3 x 2 vstupenky do kina v Púchove.

Streda: 29. 11.
Slepačí vývar s hráškovými haluškami
1. Rumpsteak na zeleninovom ragú, 
peč. zem. s rascou
2. Mäsové guľky s kôprovou om. a 
parenou knedľou  
3. Ryžový nákyp so slivkami a škoricou

Štvrtok: 30. 11.
Boršč
1. Vyprážaná bravčová krkovička, 
slovenský zem. šalát so slaninou
2. Mor. roláda plnená zeleninou, zem.
kaša s pažítkou
3. Rizoto s kur. mäs., hráškom, hubami, 
na bielom víne a parmezán

Piatok: 1. 12.
Zeleninová s krúpkami
1. Bravčová panenka na cviklovom 
rizote
2. Gril. Tilapia s limetkovou om., var.zem. 
s maslom, zel. šalát
3. Tagliatelle so špenátom a šušenými 
paradajkami s parmezánom

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 28. 11.
Karotková krémová so syrom 
1. Černohorský kurací rezeň, varené 
zemiaky, uhorkový šalát 
2. Penne s pomodorom, chilli a tunia-
kom, strúhaný syr

Streda: 29. 11.
Cesnačka so šunkou a syrom, chlebové 
krutóny
1. Kuracia pečienka restovaná s cibuľkou 
v zemiakovej placke, paradajkový šalát 
2. Zapekaná brokolica, varené zemiaky s 
petržlenovou vňaťou

Štvrtok: 30. 11.
Moravská kyselica
1. Znojemská hovädzia roštenka, ryža 
3. Domáce šišky s džemom

Piatok: 1. 12.
Tekvicový krém, bylinkové krutóny
1. Kurací perkelt, cestovina
2. Špenátové rizoto so sušenými rajčin-
kami, parmezán

Metropolis
Cena menu 3,70 Є 
Utorok: 28. 11.
Kyslá hríbová so zemiakmi 
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, 
kompót 
2. Hovädzie dusené na cesnaku, špenát, 
zemiakové knedle 
3. Rukolový šalát s cviklou, vyprážané 
kuracie nugetky

Streda: 29. 11.
Hovädzí vyvar s mrveničkou 
1. Brnenský bravčový rezeň, varené 
zemiaky , kapustový šalát 
2. Mexické soté so syrom, ryža shráškom 
3. Moravské koláče, kakao

Štvrtok: 30. 11.
Sedliacka so slaninkou
1. Bravčové stehno na korení, chrenová 
omáčka, knedľa 
2. Kuracie prsia so syrovou omáčkou, 
ghnochi 
3. Grilovaná klobása, šošovicový príva-
rok, chlieb

Piatok: 1. 12.
Hrachová s udeninou 
1. Kuracia prsia plnené slivkou a 
slaninou, ryža 
2. Domáca zabíjačka, kyslá kapusta, 
knedľa
3. Parížsky šalát, pečivo

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
Hovädzí vývar, pečeňové halušky

2. Karotkový krém so zázvorom a kari    
3. Vianočná kapustnica s údeným a 
hríbmi  

Hlavné jedlá:   
1. Francúzske zemiaky, cviklový šalát s 
jablkom a chrenom
2. Vyprážaný oštiepok, pečené zemiaky,  
domáca tatárská
3. Plnená paprika, paradajková omáčka, 
varená knedľa
4. Prekladaný bravčový rezeň, zemiako-
vá kaša, čalamáda
5. Kurací prsný rezeň v syrovom cestíč-
ku, zemiakový šalát
6.  Panenka v prošutovom kabátiku v 
úprave Sous Vide, cestoviny fusilli s baby 
špenátom a mascarpone
7. Kuracie stehno plnené žemľovou pln-
kou, zeleninová ryža, šafranová omáčka

 

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 28.11.
Cviklová so zázvorom
1. Vyprážaný kurací rezeň, cestovinový 
šalát 
2. Bravčové karé na srbský spôsob, 
dusená ryža

Streda: 29.11.
Hovädzí vývar s domácou mrveničkou
1. Kuracie rizoto z tarhone, strúhaný syr, 
kapustový šalát
2. Hovädzie dusené, rajčinová omáčka, 
varená knedľa

Štvrtok: 30.11.
Kelová s klobásou
1. Restovaná kuracia pečeň, dusená 
ryža, kyslá uhorka
2. Bravčový gordon blue, pečené zemia-
ky v šupke, tatárska omáčka

Piatok: 1.12.
Zemiaková na kyslo s párkom
1. Pečená krkovička na cesnaku a pive, 
zemiaková kaša
2. Vyprážané šampiňóny, americké 
zemiaky, cesnakový dressing
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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.
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Martin na bielom koni tento rok síce nezasypal ulice snehom, zato naše mažoretky 
obsypal cennými medailami. Tie práve 11. 11. 2017 reprezentovali naše mesto a bo-
jovali o stupienky víťazov v mestskej športovej hale v Sabinove na 9. ročníku medzi-
národnej priateľskej nepostupovej súťaže Sabinovská palička. 

V Sabinove mažoretkám snežili medaily

naše mažoretky v kategóriách sólo baton senior, 
kde nás zastupovala Miška Pijaková a trio deti 
baton: Natálka Masariková, Samantha Hamšíko-
vá a Nelka S. Velegová.  Šieste miesto v kategórii 
junior trio baton patrí Gabike Mazákovej, Elenke 
Lutišanovej, Natálke Rulákovej.
Napriek skorému vstávaniu a dlhej ceste ma-
žoretky zo súboru NELLY podali profesionálne 
výkony, ktoré porota patrične ocenila a my sme 

na naše dievčatá i trénerky nesmierne hrdí. Ďa-
kujeme, že tancujete práve v našom súbore, ďa-
kujeme aj rodičovskému fanklubu za podporu a 
tiež ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám počas 
súťaže pomáhali. Posledná súťaž v tomto roku je 
úspešne za nami. Prajeme deťom v súbore NELLY 
a všetkým trénerkám veľa síl, energiu, radosť a 
originálne nápady na nové choreografie.  

CVČ Včielka

Svoje mažoretkové umenie predviedli mažoret-
ky v kategóriách malé a veľké formácie baton, 
pom-pom, mix, flag, klasický baton, klasický 
pom-pom a spestrením bolo vystúpenie mami-
čiek z Prešova v kategórii happy mommas (rodi-
čovské tímy). 
V konkurencii 15 súborov zo Slovenska a Maďar-
ska naše dievčatá nesklamali a opäť bodovali na 
popredných priečkach. Do Púchova si priniesli  
dve zlaté, päť strieborných a dve bronzové me-
daile. Zlato v Sabinove vybojovali Sárka Ondrič-
ková, Anetka Murínová a Veronika Kuchtová v 
kategórii trio kadet pom-pom a takisto kadetky 
zlato získali aj v kategórii mini kadet pom-pom: 
Sára Ondričková, Aneta Murínová, Veronika 
Kuchtová, Natália Pojezdalová, Lucia Beláso-
vá, Sofia Kmošenová a Alexandra Kohutiarová.  
Striebrom sa ligotali naše dievčatá v kategóriách: 
veľká formácia deti pom-pom (N. Masariková, S. 
Hamšíková, N. S. Velegová, A. Pšenková, K. Matu-
šíková, N. Mituníková, S. Berkyová, S. Javorková, 
L. Komárová, B. Kupčíková, N. Mišáková, B. Ple-
váková, E. Pleváková, O. Zlochová, K. Žiačková), 
kadet mini mix (Petra Hájovská, Natália Pojezda-
lová, Liliana Drábová, Ivanka Revúca, Alexandra 
Zemková, Alexandra Kotešovcová), junior duo 
pom-pom (Rebeka Ondričková, Valika Satinová), 
junior mini pom-pom (Rebeka Ondričková, Vali-
ka Satinová, Ela Geregová, Saška Kutejová, Rebe-
ka Kováčová), duo senior baton (Miška Pijaková, 
Stela Slemenská) a bronzové medaily zdobili 
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Účasť na volebnej konferencii ObFZ má svoj zmysel
NA VOLEBNEJ KONFERENCII OBFZ BUDÚ V PIATOK (1.12.) VOLIŤ PREDSEDU A FUNKCIONÁROV ZVÄZU

Už v piatok 1. decembra čaká oblastné futbalové 
hnutie v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava 
najdôležitejšia udalosť za posledné štyri roky – vo-
lebná konferencia Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica. Človek by čakal, že udalosť, ktorá 
dá smerovanie oblastnému futbalovému hnutiu na 
najbližšie štyri roky, bude na webovej stránke spro-
pagovaná o čosi lepšie, ako v skutočnosti je. Informá-
cie o čase a mieste konania konferencie nenájdete na 
hlavnej stránke ObFZ hneď po otvorení, ako by sa na 
najdôležitejšiu udalosť futbalového hnutia za štyri 
roky patrilo. Tam je iba vyhlásenie volebnej komisie, 
že voľby sa uskutočnia v piatok o 17.00 v aule Mes-
tského úradu v Považskej Bystrici ako súčasť konfe-
rencie. Súčasťou vyhlásenia volebnej komisie ObFZ 
je aj oznam sekretára ObFZ, že termín podania návr-
hov na funkcie volené na volebnej konferencii ObFZ 
je 23. november 2017 do 24.00 hod.

Ďalší materiál, ktorý je možné nájsť na webe ObFZ, 
je zoznam oddielov a klubov, ktoré môžu mať na 
konferencii maximálne jedného delegáta. Až 19 
ich má Považskobystrický okres, z Ilavského okresu 
môže prísť 17 delegátov a z Púchovského 14. Zau-
jímavosťou je, že medzi klubmi z okresu Púchov v 
zozname nefigurujú Lednické Rovne. Verme, že to je
len nedopatrením. 

Upozorňovať zástupcov oddielov a klubov na dôle-
žitosť účasti na volebnej konferencii je asi zbytočné. 
Napokon, tí z Púchovského okresu sa o tom pre-
svedčili pred štyrmi rokmi, keď za jedného z členov 

Výkonného výboru ObFZ za Púchovský okres zvolili 
delegáti funkcionára, ktorý s Púchovským okresom 
nemá spoločné nič – ani bydlisko, ani príslušnosť k 
žiadnemu futbalovému klubu. 

Ďalšia informácia, ktorú by sme očakávali na we-
bovej stránke, je zoznam kandidátov na predsedu 

ObFZ, členov VV ObFZ a kandidátov na ostatné vo-
lené funkcie. Známe mali byť 24. novembra ráno. 
Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica sa uskutoční v piatok 1. decembra 
o 16.00 hodine v zasadačke Mestského úradu v Po-
važskej Bystrici.              Milan Podmaník 

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

1. Borčice 17 13 2 2 49:16 41 17
2. Dubnica 17 12 4 1 36:6 40 13
3. L. Rovne 17 11 3 3 31:16 36 9
4. N. Zámky 17 11 2 4 28:17 35 8
5. D. Streda B 17 10 2 5 30:16 32 5
6. Trnava B 17 9 1 7 35:17 28 1
7. Zl. Moravce B 17 8 3 6 36:32 27 0
8. MŠK Púchov 17 7 3 7 28:22 24 0
9. Gabčíkovo 17 6 6 5 28:22 24 -3
10. Nitra B 17 7 3 7 27:24 24 0
11. Galanta 17 6 5 6 26:21 23 -1
12. Šaľa 17 7 2 8 24:30 23 -1
13. Nemšová 17 6 0 11 17:36 18 -6
14. Beluša 17 4 5 8 24:34 17 -10
15. V. Ludince 17 4 2 11 22:39 14 -10
16. Prievidza 17 3 2 12 16:42 11 -13
17. Bánobvce 17 2 3 12 11:38 9 -15
18. Topoľčany 17 3 0 14 11:51 9 -18

3. liga muži 4. liga muži
1. Malženice 15 12 2 1 39:8 38 14
2. Šimonovany 15 12 1 2 33:14 37 13
3. Častkovce 15 10 2 3 39:16 32 11
4. Myjava 15 8 4 3 31:13 28 7
5. Boleráz 15 8 3 4 26:16 27 3
6. Partizánske 15 7 3 5 21:14 24 3
7. ŠK Blava 15 6 3 6 19:14 21 0
8. Hlohovec 15 6 3 6 20:26 21 0
9. Prečín 15 6 2 7 28:36 20 -1
10. T. Stankovce 14 6 0 8 29:28 18 -3
11. N. Dubnica 15 5 3 7 19:20 18 -3
12. Vrbové 14 5 3 6 20:22 18 -3
13. Domaniža 15 5 1 9 18:35 16 -8
14. V. Kostoľany 15 4 2 9 12:23 14 -10
15. Holíč 15 3 0 12 10:37 9 -15
16. Tr. Teplice 15 0 0 15 5:47 0 -24

5. liga muži
1. Lehota  15 13 1 1 46:10 40 19
2. Cígeľ 15 13 1 1 36:13 40 16
3. Z. Kostoľany 15 10 1 4 41:23 31 7
4. V. Uherce 15 9 3 3 49:21 30 6
5. P. Bystrica 14 8 3 3 23:14 27 6
6. Kanianka 15 8 2 5 28:20 26 2
7. Plevník 15 7 1 7 23:30 22 -2
8. Uhrovec 15 5 5 5 25:29 20 -1
9. Tr. Turná 14 6 2 6 18:24 20 -1
10. Ladce 15 6 1 8 22:28 19 -5
11. Chocholná 15 4 1 10 22:28 13 -8
12. V. Hradná 15 4 1 10 21:39 13 -8
13. Podolie 15 3 3 9 18:27 12 -9
14. St. Turá 15 3 2 10 14:35 11 -13
15. Bošany 15 3 2 10 17:42 11 -10
16. Brvnište 15 1 3 11 18:38 6 -15

6. liga muži
1. Podmanín 13 10 1 2 34:17 31 10
2. Košeca 13 9 2 2 40:7 29 11
3. H. Poruba 12 8 1 3 37:19 25 4
4. Jasenica 13 8 1 4 26:18 25 7
5. Kvašov 13 7 1 5 35:24 22 1
6. Bolešov 13 6 2 5 20:18 20 2
7. Papradno 13 6 1 6 29:21 19 -2
8. K. Podhradie 13 6 1 6 29:28 19 1
9. Streženice 13 4 4 5 17:20 16 -2
10. Udiča 12 4 3 5 15:20 15 -3
11. Tuchyňa 13 4 2 7 26:32 14 -7
12. D. Kočkovce 13 3 2 8 20:37 11 -10
13. Lysá 13 2 3 8 21:38 9 -9
14. Dulov 13 1 0 12 15:65 3 -15

7. liga muži
1. Pruské 13 10 0 3 47:20 30 9
2. D. Mariková 13 9 3 1 39:16 30 12
3. Mikušovce 13 9 1 3 41:17 28 7
4. Šebešťanová 13 9 1 3 32:23 28 13
5. Visolaje 13 8 1 4 44:28 25 1
6. Lazy 13 7 0 6 32:31 21 0
7. Sverepec 13 5 3 5 24:23 18 3
8. Dohňany 13 4 3 6 21:29 15 -3
9. FC Púchov 13 4 3 6 27:36 15 -9
10. Podvažie 13 4 1 8 25:26 13 -5
11. Kolačín 13 3 4 6 24:44 13 -11
12. Praznov 13 3 1 9 27:44 10 -11
13. Pružina 13 3 0 10 17:41 9 -6
14. D. Breznica 13 1 3 9 18:40 6 -12

8. liga muži
1. Kameničany 8 7 1 0 23:9 22 10
2. Bodiná 8 6 0 2 32:7 18 6
3. Prejta 8 5 1 2 19:13 16 1
4. Lednica 8 4 1 3 14:9 13 -2
5. Horovce 8 4 0 4 17:20 12 3
6. Tŕstie 8 3 1 4 16:22 10 1
7. Vrchteplá 8 2 1 5 15:16 7 -2
8. Orlové 8 2 1 5 13:33 7 -5
9. Č. Kameň 8 0 0 8 3:23 0 -15

TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ DOSPELÝCH RIADENÝCH ZSFZ A OBFZ- PO JESENNEJ ČASTI 
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Tri púchovské volejbalové družstvá a dva domáce 
kolektívy sa stretli v Komárne počas poslednej no-
vembrovej soboty na úvodnom majstrovskom tur-
naji sezóny v kategórii U13 mladších žiakov. 

Na prvý tohtosezónny zápas vykročilo družstvo 
Púchova C proti domácemu výberu Komárno A. V 
prvom sete sa Púchovčanom ani napriek veľkej sna-
he nepodarilo vyhrať, a tak svojmu súperovi podľahli 
15:25. Do druhého setu vstúpili chlapci s väčším od-
hodlaním a motiváciou a zaslúžene vyrovnali zápas 
na 1:1 po tom ako vyhrali 25:20. V rozhodujúcom tre-
ťom sete sa mužstvu Púchova C nepodarilo strhnúť 
vedenie na svoju stranu a prehrali 10:15.

V druhom zápase si zmerali sily družstvá Púchova 
B a rezervy Komárna. V prvom sete ukázali chlapci 
Púchova svoju silu a zaslúžene vyhrali vysoko 25:12. 
Druhý set sa niesol v podobnej atmosfére, kde mladí 
Púchovčania po výbornom výkone a vďaka vysoké-
mu nasadeniu zdolali výber Komárna B 25:10 a zaslú-
žene vyhrali svoj prvý zápas sezóny. 

Tretí zápas chcelo mužstvo Púchova A nadviazať 
na výborný výkon družstva Púchov B, v ktorom bo-
jovali proti domácemu výberu mužstva Komárno A. 
V očakávanom derby oboch mužstiev si viedlo lep-
šie mužstvo púchovských chlapcov a po výborných 
výkonoch na podaní a prihrávke dokázali úplne od-
rovnať svojho súpera. Z ihriska si odniesli zaslúženú 
výhru v podobe dvoch vyhratých setov v pomere 
25:18 a 25:12.

V ďalšom zápase nastúpilo družstvo Púchova C pro-
ti druhému výberu Komárna. V tomto zápase ukázali 
naši chlapci tímového ducha a vynikajúcu kolektívnu 
hru, ale žiaľ po statočnom výkone podľahli súperovi 
v oboch setoch 23:25 a 23:25. 

V posledných dvoch zápasoch družstiev Púchova 

B a Púchova A ukázali naši chlapci skúsenosť, zohra-
tosť a porazili v posledných dvoch zápasoch turnaja 
obe mužstvá z Komárna. Z juhu Slovenska si tak naši 
chlapci odviezli štyri cenné víťazstvá.  Všetci chlapci 
predviedli pekný volejbal, za čo im patrí obdiv a naj- 
mä veľká vďaka aj od trénerov.       Vladimír Luhový

Štyri víťazstvá mladých volejbalistov Púchova v Komárne 
VOLEJBAL
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OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Púchovčania nestačili na favorizované Nozdrovice
5. liga muži
Sedmerovec B – Nová Dubnica C 14:4, M. Šelinga 

ml. 4, Štefanec, M. Šelinga st. po 3, Galko 2, 2x štvor-
hra – Vinczeová 3, Machciníková 1, Dubnica – Dol-
né Kočkovce B 12:6, Topák, Palček po 4, Eckert 3, 1 
štvorhra – R. Škrabko 2, Chobot, Fedora, P. Majdán po 
1, 1 štvorhra, Nová Dubnica B – Dolný Moštenec A 
1:17, Oravec 1, - I. Bírošík, M. Višenka po 4, Podmaník 
st. 3, Baláž 2, Kmecík, Podmaníková po 1, 2 štv.,  TTC 
Považská Bystrica C – Medeko Považská Bystrica 
11:7, Ďurana 4, Lieskovský, Čelko st. po 3, 1 štv. – Lipa 
3, Herco, Lauš, Filípek po 1, 1 štv., Ladce B – Slovan 
Považská Bystrica A 13:5, Jankovský ml. 4, Hromek, 
V. Popelka po 3, Gajdošík 2, 1 štv. – Šuba, P. Kvaššay 
po 2, 1 štv., Pruské A – Pružina A 12:6, Joz. Šatka, 
Kopačka po 4, Beránek 2, Pavlovič 1, 1 štv. – Krupa, 
Gabčo po 2, Behro 1, 1 štv.
1. D. Moštenec   7 7 0 0 103:23 21
2. N. Dubnica B  7 6 0 1 73:53 19
3. Ladce B  7 5 1 1 81:45 18
4. Pruské   7 5 0 2 79:47 17
5. Dubnica   7 4 0 3 68:58 15
6. Sedmerovec B  7 3 1 3 64:62 14
7. TTC PB C  7 2 2 3 53:73 13
8. D. Kočkovce B  7 2 1 4 51:75 12
9. Slovan PB   7 1 1 5 50:76 10
10. Medeko PB   7 0 3 4 47:79 10
11. N. Dubnica C  7 1 1 5 43:83 10
12. Pružina   7 1 0 6 44:82 9

6. liga
Milochov A – Dohňany predohrané 6:12, Kunov-

ský 3, Benko, Horečný, Lutišan po 1 – Junga 4, Hološ-
ko, M. Baška po 3, 2 štv., Dolná Mariková – Zliechov 
predohrané 9:9, Žiačik, Striženec po 3, Kňažko, Seko 
po 1, 1 štv. – M. Vicen 4, D. Mišík st. 2, Kameništiak, 
Krcxheň po 1, 1 štv., JoLa Dubnica nad Váhom 
– Ladce C 8:10, Rojkovič 4, Kminiak 2, 2 štv. – Kvasni-
ca, Jankovský st. po 3, Pišta, Sňahničan po 2, TTC Po-
važská Bystrica D – Nozdrovice A 8:10, Ďurana 3, 
Kulichová, Dujsíková, Wallenfelsová po 1, 2 štv. – Koš-
tialik 4, Didek 3, Vavrík 2, Otruba 1, Červený Kameň 
– Slovan Považská Bystrica B 4:14, Ľ. Dohňanský 2, 
P. Dohňanský, Oboňa po 1 – Hlubina, P. Gálik po 4, 
Žilinčík, Tabaček po 2, 2 štv., Pruské B – Sedmerovec 
C 11:7, Jakúbek 4, Burdej, Černej po 3, 1 štv. – Mazán 
3, Miloš Šelinga, Mišík, Šelingová po 1, 1 štv.
1. Pruské B  7 7 0 0 93:33 21
2. Zliechov   7 6 1 0 83:43 20
3. Slovan PB B  7 5 1 1 78:48 18
4. D. Mariková   7 3 2 2 63:63 15
5. Ladce C  7 2 4 1 64:62 15
6. Nozdrovice   7 3 2 2 65:61 15
7. Dohňany   7 3 0 4 61:65 13
8. TTC PB D  7 2 1 4 54:72 12
9. Sedmerovec C  7 2 0 5 50:76 11
10. JoLa DCA   7 1 2 4 59:67 11
11. Č. Kameň   7 1 0 6 47:79 9
12. Milochov   7 0 1 6 39:87 8

 7. liga
Pružina B – TTC Považská Bystrica E 14:4, Topor, 

Vrábel po 4, D. Olšovský 3, Jakub Petrovič, J. Kozák po 
1, 1 štv. – Kulichová 2, Martaus 1, 1 štv., Beluša – Udi-
ča 10:8, Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš 3, Ochotnícky, Kalus ml. 
po 1, 1 štv. – Ignácik ml. 3, Kostka 2, Šuška, Vaňko po 
1, 1 štv., 3. ZŠ Dubnica – Šebešťanová 3:15, Herda 
2, 1 štv. – Jaro Petrík, Zaukolec po 4, Šesták, Krajči po 
3, 1 štv., Púchov B – Dolný Moštenec B 0:18, Ľ. Vi-
šenka, Baláž, Ľ. Melicherík, I. Melicherík po 4, 2 štv., 
Nozdrovice B – Púchov A 12:6, Blažíček, Vavrík po 
4, Zemanovič 3, 1 štv. – Martiš 2, Lefko, Sitár, Z. Juriga 
po 1, 1 štv. Miracles Dubnica – voľno, Dolné Kočkov-
ce C – Milochov B 11:7, Crkoň 4, Hudec, M. Majdán 
po 3, 1 štv. – Gazdík 3, Balušík, J. Hradňanský, Duško 
po 1, 1 štv.
1. Šebešťanová   9 8 0 1 114:48 25
2. D. Moštenec B  9 8 0 1 125:37 25
3. Nozdrovice B  8 7 0 1 88:56 22
4. Miracles DCA   8 5 0 3 82:62 18
5. Udiča   9 4 1 4 84:78 18
6. Beluša   8 4 1 3 78:66 17
7. D. Kočkovce C  8 4 1 3 83:61 17
8. Pružina B  8 3 1 4 72:72 15
9. Milochov B  8 2 2 4 66:78 14
10. Púchov A  9 2 1 6 71:91 14
11. TTC PB E  8 2 1 5 49:95 13
12. ZŠ Dubnica   8 1 0 7 33:111 10
13. Púchov B  8 0 0 8 27:117 8

Po víťazstve žiakov Základnej školy Mládežnícka v 
Púchove v okresnom kole žiakov základných škôl v 
stolnom tenise sa Púchovčania predstavili v strede 
minulého týždňa na regionálnom kole v telocvični 
Základnej školy Stred v Považskej Bystrici. Súpermi 

im boli žiaci 
víťazných kôl 
z okresov Ila-
va a Považ-
ská Bystrica. 
Školáci zo ZŠ 
Mládežnícka 
v regionál-
nom kole 
prepisoval i 
históriu. Do-
kázali zvíťa-
ziť a vybojo-
vali si postp 
do krajského 

finále, ktoré sa uskutoční  už v utorok 28. novembra 
vo Veľkých Uherciach v okrese Partizánske. 

Finále regionálneho kola v Považskej Bystrici bolo 
mimoriadne vyrovnané, všetky tri stretnutia sa skon-
čili rovnakým výsledkom 4:3. O celkovom víťazstve 
Púchovčanov tak rozhodol najlepší pomer setov. 

Výsledky: ZŠ Mládežnícka Púchov – ZŠ Domaniža 
3:4, ZŠ Domaniža – Nová Dubnica 3:4, ZŠ Mládežníc-
ka Púchov – ZŠ Nová Dubnica 4:3.  

Okrem víťazstva v regionálnom kole v prospech Pú-
chovčanov hovorí aj fakt, že na turnaji mali najmladší 
tím. O budúcnosť stolného tenisu v Púchove sa tak 
zrejme obávať netreba. ZŠ Mládežnícka reprezento-
vali Samuel Juriga, Richard Miko, Michal Kutlík, Jakub 

REGIONÁLNE KOLO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V STOLNOM TENISE

Žiaci ZŠ Mládežnícka v Púchove prepisovali históriu

Chovanec, trénerom je Miroslav Bučko.
Veľa k postupu do krajského finále nechýbalo ani 

žiačkam Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Pú-
chove. Púchovčanky najskôr v okresnom kole pred 
dvomi týždňami porazili ZŠ Beluša, ZŠ Lednické Rov-
ne a ZŠ Slovanská a vybojovali si postup do regionál-

neho finalé v Považskej Bystrici. V ňom si síce pora-
dili s domácou ZŠ Stred, no nestačili na dievčatá zo 
Základnej školy Bolešov, a tak obsadili druhé miesto. 
Cirkevnú ZŠ sv. Margity reprezentovali Kristína Lich-
várová z 9.A, Tamara Chovancová z 9.A, Kristína Pali-
esková z 8.A a Anna Mária Špačková zo 7.A.   

Stolní tenisti Základnej školy Mládežnícka v Púchove prepisovali históriu. V regionálnom finále v Považskej Bystri-
ci zvíťazili a prvýkrát v histórii postúpili do krajského finále. 
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Na Orave rozhodla záverečná desaťminútovka
HOKEJ

2.liga muži
12. kolo: 
MŠK Hviezda Dolný Kubín – MŠK Púchov 2:6 

(0:1, 2:1, 0:4), 6. Zemko (Bajtala, Panáček), 27. Bran-
dis (Mikuš), 50. Hrušík (Kvocera), 53. Hrušík, 58. Paná-
ček (Zúbek), 60. Mikuš (Zúbek, Hrušík)

Strely na bránku: 37/38, presilovky: 3/0 – 2/1, 367 
divákov. Rozhodovali Peterka, Gajdošík, Hajnik.

Stretnutie bolo vyrovnanejšie, ako ukazuje výsle-
dok. Ešte desať minút pred koncom záverečnej tre-
tiny svietil na ukazovateli skóre stav 2:2, v záverečnej 
desaťminútovke však Púchovčania ukázali v čom je 
ich sila a štyrmi gólmi dokonale otočili stretnutie.  V 
sobotu privítajú na domácom ľade lepšiacu sa Buda-
pešť, ktorá vyhrala už štyri stretnutia v rade. 

Zostava MŠK Púchov: Kučík – Kvocera, Mikuš, 
Lukáč, Madový, Flašík, Mihula, Haluška – Hrušík, Pšur-
ný, Zúbek, Brandis, Panáček, Furo, Zemko, Stanislav, 
Bajtala

Ostatné výsledky 12. kola: 
Prievidza – Partizánske 3:4 sn, Dynamax Nitra – Le-

vice 4:3, Budapešť – Osmos Bratislava B 8:4, Ružom-
berok – Senica 3:1
1. MŠK Púchov  11 10 0 0 1 81:29 30
2. Partizánske  11 7 3 0 1 60:37 27
3. D. Kubín  11 6 1 0 4 39:37 20
4. Dynamax NR  11 6 0 0 5 37:43 18
5. Osmos BA B  11 5 0 2 4 39:44 17
6. Budapešť  11 5 0 0 6 46:44 15
7. Levice  11 4 0 1 6 45:40 13
8. Prievidza  11 4 0 1 6 39:55 13
9. Ružomberok  11 3 0 0 8 31:50 9
10. Senica  11 1 0 0 10 33:71 3
Extraliga dorast
23. kolo: MMHK Nitra – MŠK Púchov 2:1 (0:0, 2:0, 
0:1), 43. Putala (Kubala)
Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Krajčovič, Omelka, 
Putala, Urban, Floriš, Húska – Bielousov, Korčák, Ku-
bala, Deneš, Kašlík, Ladecký, Urbánek, Petras, Rusnák, 
Smolka
Ostatné výsledky 23. kola: Spišská Nová Ves – Žili-
na 2:1 pp, Prešov – Marton 5:4, Trnava – Trenčín 0:3, 
Slovan Bratislava – Poprad 2:1, Skalica – Liptovský 
Mikuláš 2:1
24. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 4:2 
(0:0, 1:1, 3:1), 27. Smolka (Kašlík, Deneš), 57. Húska 
(Putala, Kašlík)
Zostava MŠK Púchov: Hrušík – Krajčovič, Omelka, 
Putala, Urban, Floriš, Hudík, Húska – Bielousov, Kor-
čák, Kubala, Deneš, Kašlík, Urbánek, Petras, Rusnák, 
Smolka
Ostatné výsledky 24. kola: Prešov – Žilina 4:3, Nitra 
– Trenčín 8:1, Skalica – Poprad 2:3 sn, Košice – Banská 
Bystrica 1:3.
1. Slovan 23 15 3 1 4 99:52 52
2. Poprad  24 13 3 1 7 89:56 46
3. Nitra  24 12 4 2 6 98:68 46
4. Skalica  24 14 1 2 7 82:62 46
5. Trenčín  24 14 0 3 7 84:52 45
6. Košice  23 13 1 2 7 79:59 43
7. B. Bystrica  24 10 3 1 10 86:67 37
8. L. Mikuláš  23 10 2 3 8 55:50 37
9. Zvolen  22 10 3 1 8 67:67 37
10. Sp. Nová Ves  23 8 3 1 11 81:80 31
11. MŠK Púchov  24 8 2 1 13 61:73 29
12. Martin  23 9 0 1 13 69:81 28
13. Trnava  24 8 1 1 14 62:85 27
14. Michalovce  23 7 1 3 12 64:89 26
15. Žilina  24 7 0 4 13 59:82 25
16. Prešov  24 3 0 0 21 42:154 9

Kadeti
17. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 2:2 
(0:0, 2:2, 0:0), 23. Urban, 38. Kuriš (Krajčoviech, Ha-
jas)
Ostatné výsledky 17. kola: Žilina – Košice 0:9, Ban-
ská Bystrica – Michalovce 7:0, Martin – Trenčín 3:7, 
Zvolen – Slovan Bratislava 2:0
1. Slovan 17 14 3 0 101:31 31
2. Košice  18 15 0 3 103:46 30
3. Trenčín  18 13 1 4 85:34 27
4. Poprad  16 10 0 6 74:59 20
5. Martin  17 7 4 6 51:56 18
6. Trnava  17 7 3 7 65:68 17
7. Žilina  17 6 3 8 44:58 15
8. MŠK Púchov  17 4 5 8 51:62 13
9. Sp.Nová Ves  16 5 3 8 49:64 13
10. B. Bystrica  17 5 2 10 47:70 12
11. Zvolen  17 2 2 13 42:97 6
12. Michalovce  17 1 0 16 35:102 2
I. liga starší žiaci
8. HT - 14. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 2:4 (2:1, 
0:0, 0:3), 14. Veteška (M. Pobežal), 41. Bednár (Kuráň, 
M. Pobežal), 47. Halušková (F. Pobežal), 59. Kuráň (M. 
Pobežal, Bednár)
Ostatné zápasy 14. kola: Brezno – Považská Bystrica 
8:2, Martin – Banská Bystrica 7:4, Liptovský Mikuláš 
– Žilina 1:5
1. Martin  12 11 1 0 85:25 23
2. MŠK Púchov  13 9 1 3 38:27 19
3. Zvolen  12 8 2 2 79:37 18
4. Žilina  12 7 0 5 41:29 14
5. Brezno  12 7 0 5 66:61 14
6. B. Bystrica  12 4 1 7 55:48 9
7. Lučenec  12 2 2 8 50:84 6
8. L. Mikuláš  13 2 1 10 27:76 5
9. P. Bystrica  14 1 2 11 42:96 4
7. HT - 14. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 0:12 
(0:5, 0:3, 0:4), 4. Kohutiar (Kováčik), 6. Vráblik (Laz-
kov), 9. Kováčik (Hajas, Hudík), 15. Škultéty (Kováčik), 
16. Kováčik), 23. Vojtek (Baroš), 32. Hajas (Kováčik), 
36. Kováčik (Hudík), 43. Lazkov (Vráblik), 47. Zajvald 
(Lazkov), 49. Bodjan (Žondor, Ladecký), 49. Hajas 

(Škultéty, Kľučka)
Ostatné výsledky 14. kola: Brezno – Považská Bys-
trica 2:8, Martin – Banská Bystrica 1:5, Liptovský Mi-
kuláš – Žilina 1:4
1. MŠK Púchov  13 11 2 0 81:21 24
2. Martin  12 9 0 3 76:34 18
3. Zvolen  12 7 1 4 68:43 15
4. B. Bystrica  12 5 2 5 51:50 12
5. Žilina  12 5 1 6 50:46 11
6. L. Mikuláš  13 4 2 7 36:47 10
7. Lučenec  10 4 1 5 38:57 9
8. P. Bystrica  12 2 2 8 51:72 6
9. Brezno  12 1 1 10 28:109 3
I. liga mladší žiaci
6. HT
14. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec – odložené na 
29. 11. o 9.00, Považská Bystrica – Brezno 4:3, Ban-
ská Bystrica – Martin 12:1, Žilina – Liptovský Mikuláš 
6:3
1. MŠK Púchov  12 10 2 0 104:34 22
2. B. Bystrica  12 10 1 1 87:39 21
3. Žilina  12 6 1 5 71:47 13
4. Brezno  12 6 0 6 65:56 12
5. Martin  13 4 3 6 58:74 11
6. P. Bystrica  13 4 3 6 49:88 11
7. Zvolen   12 4 2 6 48:71 10
8. L. Mikuláš  13 4 0 9 74:89 8
9. Lučenec  11 0 2 9 29:87 2
5. HT
14. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec – preložené 
na 29. 11. o 11.30, Považská Bystrica – Brezno 3:9, 
Banská Bystrica – Martin 12:3, Žilina – Liptovský Mi-
kuláš 9:3
1. B. Bystrica 12 10 0 2 112:48 20
2. Martin  13 8 1 4 71:63 17
3. Brezno  11 8 0 3 101:53 16
4. Žilina  12 6 2 4 70:59 14
5. Zvolen  12 6 1 5 74:68 13
6. MŠK Púchov  12 6 0 6 69:76 12
7. P. Bystrica  13 3 2 8 60:90 8
8. L. Mikuláš  12 2 2 8 60:99 6
9. Lučenec  9 0 0 9 27:88 0

Muži MŠK Púchov nezaváhali ani na Orave a v Dolnom Kubíne po streleckom koncerte v záverečnej desaťminú-
tovke hladko vyhrali. V čele tabuľky zvýšili náskok na tri body.             FOTO: Miroslav Mikáč 
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• Predám garáž v Púchove na Gorazdovej ul., cena 
9 500 €. Kontakt: 0903 022 597, volať po 18.00 hod.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám prenájom 1- alebo 2-izbového bytu v  Pú-
chove. Tel. 0944 703 165.
• Ponúkam do prenájmu menší 4-izbový byt na 
Okružnej ul. v  Púchove od 1. 2. 2018. Tel. 0915 
624 215.
• Neďaleko mestského úradu výhodne prenajmem 
nenáročný priestor, 36 m², so spoločnou toaletou, 
vhodný pre dielňu, kanceláriu, obchod alebo sklad. 
Tel. 0905 262 820.

RÔZNE
•  Dám do prenájmu zabehnuté pohostinstvo v cent-
re mesta Puchov. Tel. 0907 029 227.
• Hľadám asistenta z Púchova alebo okolia, ktorý 
vlastní auto a takisto vodičský preukaz na opatrova-
nie a iné úkony. Som vozíčkarka so svalovou dystro-
fiou, športovo aktívna. Volajte na tel. 0910 811 020.
• Hľadám opatrovateľku k samostatnému 91-ročné-
mu pánovi na 4 - 5 hodín denne v Horných Kočkov-
ciach. Tel. 0908 755 283.

SLUŽBY
• Rekonštrukcia kúpeľní a bytov. Tel: 0904 628 324.
• 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.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel: 0902 
238 168.
• METROVÝ A BYTOVÝ TEXTIL - pešia zóna, vianočný 
nákup pre každého, novinka: výrobky z ovčej vlny, 
www.textilrehak.sk.
• ANGLIČTINA – každý pondelok neformálne kon-
verzácie o 18.00 hod. za 5 €/2 hod., bez registrácie. 
www.LamaSchool.sk, tel. 0949 374 254, rehak.vero-
nika@gmail.com

PONUKA PRÁCE
• Materská škola Mládežnícka hľadá vyučenú ku-
chárku s praxou v odbore s nástupom od 1. 2. 2018.  
Žiadosti posielajte na: erikapalieskova@azet.sk, tel: 
0917 998 057.
• Prijmem predavačku do maloobchodnej predajne 
v centre mesta Puchov. Tel. 0907 029 227.
• Autoservis v Púchove prijme na TPP automecha-
nika/ autoelektrikára/ autoklampiara (prax výho-
dou) s nástupom aj ihneď alebo podľa dohody. Plat: 
700 - 1000 € v čistom. Životopis s foto posielajte na: 
servis@autoservismar.sk alebo volať 0903 10 16 16.
• Rozširujeme kolektív - prijmeme pracovníka po-
hrebnej služby na TPP od 1. 12./1. 1. VP sk. B. Životo-
pis s foto poslať na: adventpuchov@gmail.com.
• Základná škola Mládežnícka 1434/16, 020 01 Pú-
chov prijme do pracovného pomeru od januára 2018  
na plný úväzok školského špeciálneho pedagóga. 
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokla-
dov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Kontakt: 
042/4632 458, 0905 830 798, e-mail: skola@zsmlapv.
edu.sk. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ 
SR č. 437/2009 Z. z. Žiadosť o prijatie do zamest-
nania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na 
použitie osobných údajov pre potreby prijatia do 
zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky  
na adresu:  skola@zsmlapv.edu.sk.

OZNAMY
• Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove ozna-
muje svojim čitateľom a návštevníkom, že v dňoch 
27. - 29. 11. 2017 bude z technických príčin zatvorená.
• ZO SZZP Púchov, oznamuje svojim členom a pria- 
teľom, že poriada „Posedenie pod jedličkou“ dňa 29. 
decembra 2017 v  DK Streženice. Začiatok o  15.00 
hod. Vstupné 6 €, nečlenovia 7 €. Do tanca hrá skupi-
na EXTRA. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Jána Pet-
ra, Obrancov mieru 1152/5. Tel. 0949 103 709, 0948 
093 551 do 20. 12. 2017.

•  V dňoch od 9. 11. do 21. 12. 2017 v lokalite La-
chovec – Ilonka (mestské lesy) pracovníci Lesov 
SR realizujú výrub poškodených drevín a drevín 
vyznačených v zmysle programu obnovnej ťažby. 
Počas týchto prác bude cesta označená výstraž-
nými značkami, preto žiadame návštevníkov lesa 
o zhovievavosť, trpezlivosť a obmedzený vstup 
do priestoru ohrozeného padajúcimi stromami.

POĎAKOVANIE
• Ďakujeme, že ste podporili svojimi hlasmi v ob-
chode TESCO projekt Gymnázia Púchov „EKO- záhra-
da pre všetkých“.

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 

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám slnečný stavebný pozemok o rozlohe cca 
1000 m² v Púchovskej doline. Tel. 0950 455 621.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predáme pozemok v Púchove - Vieska 3267 m²,  
z toho sad /1541 m²/, rovinatý poz. /1726 m²/ vcelku 
alebo samostatne, vedľa vodného toku. Pozemok 
je vhodný na pestovanie, oddych, umiestnenie zá-
hradného domčeka. Cena dohodou. 0948 278 107.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)
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SPOMIENKA
Čas plynie a  nevráti, 
čo vzal, zostali len spo- 
mienky a žiaľ. Aj keď už 
nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále 
s nami. 
Dňa 27. novembra 2017 
si pripomenieme prvé 
výročie, čo nás navždy 
opustila manželka, mama a babka 
Oľga NOVOSÁDOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Peter, dcéra 
Eva a vnúčatká Peťko a Emka a ostatná rodina..

SPOMIENKA
Dňa 29. 11. 2017 uply-
nie 13 rokov, čo nás na-
vždy opustil  Bohuslav 
JABLOŇOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s  nami tichú 
spomienku... 

S láskou spomínajú  manželka Emília 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Žiarila z  Teba láska 
a  dobrota, budeš nám 
chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi 
nami, v  našich srdciach 
žiješ stále s  nami. Len 
kytičku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať a 
v  našich srdciach si Ťa 
navždy zachovať. Čas plynie, smútok zostáva, tá 
strata v srdciach bolieť neprestáva. 
So žiaľom v  srdci si dňa 1. 12. pripomíname  
druhé smutné výročie úmrtia našej milovanej 
Juliany KUČÍKOVEJ. 

S láskou a úctou spomína manžel Ladislav, 
deti Marcelko a Sonička a celá smútiaca rodina. 

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

SPOMIENKA

Dňa 1. 12. 2017 uply-

nie päť rokov, čo nás 

navždy opustil otec, 

dedko a pradedko 

Jozef LUHOVÝ.
 

S láskou spomínajú synovia Vladimír a Miroslav 
s rodinami a dcéra Oľga s rodinou.
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www.puchovskenoviny.sk facebook/puchovskenoviny

OPERÁTOR GUMÁRENSKEJ VÝROBY
Mzda a mzdové bene�ty

Ostatné bene�ty

Mzda po zaškolení od 900 € brutto 
Garantovaný 13. a 14. plat
Mimoriadne ročné odmeny
Odmena za nulovú absenciu
Odmeny pri pracovných a osobných jubileách
Odmeny pre darcov krvi

Doprava do zamestnania zdarma zo smerov: Považská Bystrica – Beluša – 
Púchov a Trenčianska Teplá – Lednické Rovne – Púchov 
Stravovanie – obed od 0,85 €
Nadštandardné úrazové pripoistenie 
(vzťahuje sa aj na mimopracovné úrazy)
Príspevok na rekondičné a kúpeľné pobyty v SR a ČR
Príspevok na detskú rekreáciu
Doplnkové dôchodkové poistenie
Návratné bezúročné pôžičky
Nákup pneumatík za zvýhodnené ceny

Ponúkame aj možnosť práce na dohodu počas víkendov za vopred 
dohodnutých podmienok

Staň sa súčasťou silnej značky! 
Viac informácií :

Continental Matador Rubber: praca@conti.sk / 0904 717 079
Continental Matador Truck Tires: nakladne.pneu@conti.sk /  0904 717 262

Nástupný bonus

600 €
                                            

STREDNÁ ŠKOLA KOSTKA ponúka  
v šk. roku 2018/19 tieto odbory: 

 
PRE SIEDMAKOV A DEVIATAKOV 
          • GYMNÁZIUM KOSTKA – výrazne individualizované štúdium 
s nadštandardnou možnosťou humanitnej alebo prírodoved. špecializácie

PRE DEVIATAKOV – štvoročné odbory s maturitou 
          • PREDŠKOLSKÁ A MIMOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA  
          • PEDAGOGICKÉ LÝCEUM  
 zameranie: 1) Telesná výchova a šport; 2) Hudobné a výtvarné  
  umenie; 3) Humanitné štúdiá a psychológia 
          • CESTOVNÝ RUCH, TURIZMUS A REKREOLÓGIA 
          • PRÁVO, RIADENIE FIRIEM A BANKOVNÍCTVO 
          • INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY 
          • ŽURNALISTIKA A MÉDIÁ

Prečo študovať strednú školu v Českej republike? 
          - jedinečné odbory len 20 km od slovenských hraníc 
          -  vlastná autobusová linka na trase Vsetín - Púchov 
          - zahraničné štúdium bez jazykovej bariéry 
          - veľké skúsenosti so vzdelávaním Slovákov  
          - vlastný internát v areáli školy 
          - skvelá príprava na maturitu i vysokoškolské štúdium – doteraz 
  100 % úspešnosť Slovákov pri maturite 
          - široká ponuka štipendií a zahraničných stáží

Navštívte nás v deň otvorených dverí v piatok 1. 12. 2017  
alebo v sobotu 2. 12. 2017.  

Podrobnosti na www.kostka-skola.cz
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ŠIROKÝ VÝBER ELEKTROINŠTALAČNÉHO 
MATERIÁLU, SVIETIDIEL A MALÝCH 

SPOTREBIČOV

PONÚKAME VIANOČNÉ 
SVETLÁ, SVIETIACE 
VIANOČNÉ DEKORÁCIE, 
VIANOČNÉ STOJANY 

Predajňa:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov


