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Medzi pozvanými bol aj primátor Pú-
chova Rastislav Henek, ktorý na mar-
go spoločného stretnutia uviedol: 
“Pán prezident nás privítal a vo svo-
jom príhovore načrel do viacerých 
problémov väčšiny miest a obcí na 
Slovensku. Hlavne ho mrzí úroveň 
školstva v našej krajine a základ-
ných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti miest a obcí. Som rád, 
že už vo štvrtok 18. januára, kedy 
nás hlava štátu poctí svojou návšte-
vou tu v Púchove, ho budeme môcť 
príjemne prekvapiť. Okrem iného aj 
našimi základnými školami, ich ob-
novou a úspechmi.“ Z príhovoru pre-
zidenta Andreja Kisku púchovského 
primátora zaujala najmä myšlienka, 
že ak je primátor alebo starosta ten, 
ktorý berie svoju prácu ako službu 
ľuďom, ak túto energiu šíri po celom 
svojom úrade, tak potom celý úrad 
je taký a je radosť prísť na taký úrad. 
“Verím, že aj Mestský úrad v Púcho-
ve sa stáva inštitúciou, kde je pre 
občana mesta radosť prísť,“ uzatvá-
ra R. Henek.

-r-

Prezident mieri
na pracovnú 
návštevu 
do Púchova 
Hlava štátu Andrej Kiska prijal v stredu 
(10. januára) v Prezidentskom paláci sta-
rostov a primátorov zo Združenia miest a 
obcí Slovenska (ZMOS). 

Mestský bál, 13. 1. 2018  (viac foto na str. 5, www.puchovskenoviny.sk)
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Ako ste spokojný s ekonomikou mes-
ta v roku 2017? Podarilo sa realizovať 
doporučenia a  opatrenia ekonomic-
kej komisie?
 
Som spokojný, pretože sa nám v meste 
podarili zrealizovať v  podstate všetky 
naplánované investičné akcie. V  mi-
nulom roku sme investovali do ma-
jetku mesta viac ako dva milióny eur. 
Môžem povedať, že investičný plán 
sme splnili. Veľmi ma teší, že na zákla-
de nových zásad, ktoré sme pripravili 
v  ekonomickej komisii, sa podarilo 
ušetriť veľmi veľké finančné prostried-
ky. Ako príklad by som spomenul re-
konštrukciu ulice Hurbanova, kde bol 
z minulosti vypracovaný projekt s roz-
počtom 250 tisíc eur a mestu sa poda-
rilo znížiť cenu na 131 tisíc eur, pritom 
bol zachovaný pôvodný rozsah prác 
a  samozrejme bola dodržaná kvalita 
práce. Len na tejto investícii mesto uše-
trilo približne 47 percent z  pôvodnej 
sumy. Všetky ušetrené peniaze sa pre-
sunú do investičných akcií v roku 2018. 
 
Mesto Púchov podľa hodnotenia 
inštitútu pre ekonomické a  sociálne 
reformy INEKO výrazne zlepšuje svoje 
finančné zdravie. Aký podiel má eko-
nomická komisia pod vaším vedením 
na tomto pozitívnom hodnotení?
Práca ekonomickej komisie je nielen 
v tom, že doporučuje vedeniu mesta, 
jednotlivým oddeleniam a mestským 
spoločnostiam ekonomicky najlepšie 
kroky. Ale tým, že pred schválením 
rozpočtu veľmi podrobne analyzuje-
me každú rozpočtovú kapitolu a záro-
veň prísne dozeráme na dodržovanie 
ekonomických zákonov a  zákonov, 
ktoré sa dotýkajú samosprávy. Snaží-
me sa na jednej strane vytvárať naj-
lepšie podmienky pre rozvoj mesta, 
ale na druhej strane sa na mesto díva-
me z  hľadiska jeho skutočného eko-

Poslanec Ing. Daniel Lako: V minulom roku sme 
investovali do majetku mesta viac ako 2 milióny

nomického zdravia. A to sa nám veľmi 
darí, výrazne znižujeme zadlženosť 
mesta. Len za minulý rok sme znížili 
dlhy a  záväzky, ktoré nám zanechalo 
bývalé vedenie mesta skoro o 1 milión 
eur. Pritom mesto nečerpá žiadne nové 
úvery, mesto pracuje nielen s prebyt-
kovým rozpočtom, ale výrazne šetrí 
na plánovaných finančných výdav-
koch. To všetko si naozaj zaslúži pozi-
tívne hodnotenie inštitútom INEKO. 
 
Mesto dostáva zo štátu tzv. podielo-
vé dane. Boli v uplynulom roku 2017 
vyššie ako v  minulých rokoch?
Áno boli. Pri tejto otázke musím zare-
agovať na informácie, ktoré vypisuje 
v jednom štvavom plátku šéfredaktor 
Varga. Vraj súčasný primátor mesta 
v novoročnom príhovore zabudol po-
vedať, že v  minulom roku mesto do-
stalo od štátu na daniach naviac o 1,5 
milióna eur v porovnaní s rokom 2014 
a tento rozdiel nebolo príliš badať. Var-

ga bol pritom za bývalého primátora 
šéfom ekonomickej komisie a mal by 
vedieť, ako sa využívajú a  na čo sú 
určené podielové dane. Alebo to ani 
vtedy nevedel? Asi si neuvedomu-
je, že občania nášho mesta sú veľmi 
vnímaví a  vedia dobre posúdiť, aká 
je realita. Uvedený pán ťažko znáša 
skutočnosť, že časy, keď spoluvládol 
v našom meste, sú dávno preč a nikdy 
sa už nevrátia.
 
Takže, na čo použilo mesto vyššie po-
dielové dane od štátu? 
Podielové dane sú predsa určené 
pre obyvateľov na plnenie všeobec-
ne prospešných služieb, pre obyva-
teľov nad 62 rokov, pre školstvo, na 
ktoré je striktne určených minimál-
ne 40 percent z  objemu podielo-
vých daní. Čiže aj z vyššieho objemu 
podielových daní je v  absolútnej 
sume viac peňazí pre školstvo (40 
percent). Nehovoriac o  zvyšovaní 

minimálnej mzdy a  iných náhrad 
zamestnancom. Podielové dane sú 
okrem školstva použité na dotova-
nie dopravy, na dopravu žiakov, na 
dotovanie stravy dôchodcom, na 
životné prostredie, na šport, kul-
túru a  pod. Určite sa v  meste tieto 
prostriedky nepoužili na splácanie 
dlhu a  ani na investície mesta. 
 
Čo nové plánujete v  systéme práce 
ekonomickej komisie na  rok 2018? 
Každý rok prinášame do našej prá-
ce nové prvky. Tento rok sa chceme 
zamerať na kontrolu vynaložených 
dotačných prostriedkov, ktoré mes-
to poskytuje nielen svojim vlastným 
spoločnostiam, ale všetkým doto-
vaným subjektom. Máme dojem, 
že tu chýba finančná disciplína nie- 
len pri čerpaní, ale aj pri plánova-
ní a  hlavne pri vyúčtovaní dotácií. 
Kontrolu je potrebné vykonávať 
priebežne, preto budeme iniciovať 
vytvorenie komisií z  radov poslan-
cov. Ďalej sa chceme sústrediť na 
niektoré platby mesta, ktoré pla-
tíme ešte z  čias bývalého vedenia 
mesta a máme dojem, že by mohli 
byť pre mesto výrazne nižšie ako je 
ich súčasná výška. Vo vzťahu k  ob-
čanom nášho mesta, chceme aj 
naďalej znižovať ich finančnú záťaž, 
a  to rôznymi formami, buď priamo 
alebo cez sociálnu oblasť a  služby. 
 
Na záver by som chcel všetkým spolu-
občanom zaželať všetko dobré v no-
vom roku. Ubezpečujem ich, že mes-
to Púchov bude pod vedením pána 
primátora Rastislava Heneka vždy 
vytvárať podmienky pre stále lepší 
život v našom meste. A k tomu všet-
kým želám veľa zdravia, šťastia, lásky, 
úspechov v osobnom a  pracovnom 
živote. Prajem vám všetko dobré. 
              Zhováral sa Slavomír Flimmel

Nálepky na autobusoch pomáhajú zvýšiť bezpečnosť na cestách
Najviac dopravných nehôd s účas-
ťou chodca vzniká neuváženým 
vybehnutím ľudí na cestu spoza sto-
jaceho autobusu. Vodič vozidla id-
úceho po ceste nemá kvôli autobusu 
dobrý výhľad a neočakáva chodca 
na ceste, čím môže dôjsť k nehode. 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
sa podobné situácie rozhodol elimi-
novať prostredníctvom varovných 
nálepiek na autobusoch.
Verejnosť si tak môže na modrých 

autobusoch všimnúť úplne nové 
nálepky, ktoré majú za úlohu od-
radiť chodcov od nebezpečného 
vstupu na vozovku spoza autobu-
su. „Trenčiansky samosprávny 
kraj je presvedčený, že keď budú 
cestujúci postupovať podľa poky-
nov uvedených na piktogramoch, 
vždy prejdú bezpečne cez cestu a 
to je účelom uvedených opatrení,“ 
vysvetľuje vedúci Odboru dopravy 
Úradu TSK Jaroslav Pleva.

Cieľom tohto opatrenia je  upozorniť   
cestujúcich, ktorí vystupujú z  auto-
busu, aby prechádzali cez vozovku, 
až keď autobus opustí priestor za-
stávky. Toto pripomenutie je strate-
gicky umiestnené nielen na dverách 
autobusov, aby ho cestujúci brali na 
vedomie už pri vystupovaní, ale aj 
na zadnej časti autobusu, kde chod-
com znova pripomenie obozretnosť 
pri prechádzaní cez cestu.

Zdroj: TSK



Dobrovoľníčka Mária Bartošová 
nás informovala o tom, že ľudia 
bez domova sa v  sociálnom ob-
chode môžu v prípade potreby aj 
osprchovať. Môžu tiež požiadať o 
radu. Dobrovoľníci im radi pomôžu 
lepšie sa zorientovať v ich životnej 
situácii. 

-sf-
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V Púchove 10. januára oficiálne ot-
vorili takzvaný sociálny obchod. Ur-
čený je najmä ľuďom, ktorí sa ocitli 
v hmotnej núdzi. Nachádza sa na 
prvom poschodí v budove SOV na 
Námestí slobody (vchod vedľa ob-
chodu Kočkovskej pekárne). Pries-
tory na zastrešenie činnosti sociál-
neho obchodu poskytlo bezplatne 
mesto. Na otvorenie obchodu prišlo 
mnoho dobrovoľníkov, ktorí chceli 
priložiť ruku k dielu. Najväčšiu časť 
ponuky tvorí šatstvo, no na výber je 
aj mnoho iných vecí - napr. detské 
hračky, knihy.
Dobrovoľníčka Lenka Jamborková 
nám prezradila: „Za vytvorenie so-
ciálneho obchodu v našom meste 
vďačíme najmä myšlienke pani 
JUDr. Eve Kvocerovej, ktorá už v 
minulosti aj v zmysle Programu 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja uvažovala o spustení takejto 
formy pomoci našim občanom 
v núdzi. V súčasnosti sa vďaka 
dobrovoľníkom, ktorí sa už tejto 
oblasti venovali formou charita-
tívnych búrz, podaril tento dobrý 
nápad zrealizovať. Sociálny ob-
chod funguje na báze darovania. 
Prídu ľudia, ktorí chcú nejaké veci 
darovať a potom môžu prísť ľudia, 
ktorí budú obdarovaní. Sociálne 
odkázaní si tu môžu vybrať veci, 

Obchod pre ľudí v núdzi otvorený

čo im ešte poslúžia. Ľudia nám 
nosia dámske, pánske a detské 
oblečenie, sú tu hračky aj domáce 
potreby. Navyše sa vieme dohod-
núť, že sprostredkujeme napríklad 
dar starej práčky alebo aj inej veci, 
ktoré by potrebovali. Sociálne od-
kázaní sa môžu na nás obrátiť a 
pokiaľ je to v našich možnostiach, 
radi pomôžeme. Musím povedať, 
že naozaj sú tu úžasní ľudia - nosia 
úžasné veci - a aj ochota pomôcť je 
tu veľmi veľká a sme z toho naozaj 
nadšené, veľmi nás to teší.“

Aj v meste 
Púchov sa 
nájde veľa 
občanov, ktorí 
sú ochotní 
nezištne 
pomáhať 
druhým. 
Dôkazom je 
nový obchod 
pre ľudí v núd-
zi, v ktorom 
sa angažujú 
miestni 
dobrovoľníci. 

Obchod bude pre darcov aj 
sociálne odkázaných ľudí 
otvorený pravidelne každú 
stredu od 15:30 do 17:30 h.
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Blahoželáme k meninám
16. január - Sv. Marcel I., pápež
Kristína - má grécky pôvod a 
v preklade znamená „kresťanka“
17. január - Sv. Anton, opát
Nataša - má ruský pôvod a v prekla-
de znamená „dieťa Vianoc“ 
Sofia - je gréckeho pôvodu a zna-
mená „múdrosť“
18. január - Sv. Margita Uhorská, 
rehoľníčka, Sv. Priska, mučenica
Bohdana - má slovanský pôvod a 
znamená „dar Boží, daná Bohom“, 
Priskus, Priska - rímske rodové meno 
s význ. „prvotný, starodávny“, Piroška 
- maď. podoba mena Prisca 
19. január - Sv. Márius, Marta, 
Audifax a Abakus, mučeníci
Márius - má latinský pôvod a zna-
mená „muž“ 
Mário - je talianskou podobou rím-
skeho rodového mena Marius 
Drahomíra - má slovanský pôvod, 
znamená „komu je drahý mier“
Dúbravka - slovanský pôvod, buď 
z mena „Dobrava“ = „dobrá“ alebo 
zo slova „dúbrava“ = „dubový les“
Sára - hebrejský pôvod, „Šárah“ = 
„kňažná, vznešená“ 
20. január - Sv. Fabián, pápež a 
mučeník, Sv. Šebestián, mučeník
Fabián, Fabiána - z lat. mena „Fabiá-
nus“ = „patriaci rodu Fábiovcov“
Fábius, Fábia - z latinského „fabius“ 
= „bôbový, fazuľový“
Fabiola - nemecký a španielsky 
variant Fabiány
Sebastián, Sebastiána - z gréckeho 
„Sebastianos“ = „obyvateľ mesta 
Sebasty“, grécke „sebastos“ = „úcty-
hodný, vznešený“
Dalibor - má slovanský pôvod a 
znamená „vzďaľuj boj“ 
21. január - Sv. Agnesa Rímska, 
mučenica
Vincent, Vincencia - latinský pôvod 
a v preklade znamená „víťaziaci, 
premáhajúci“
22. január - Sv. Vincent, mučeník,  
Bl. Laura Vicuňa
Auróra - z latinského „aurora“ = „ran-
ná zora, Zornička“, a to z gréckeho 
mena boha Slnka Hyperióna
Cyntia - pravdepodobne z gréckeho 
názvu kopca Kynthos 
Cindy, Sinda - anglická, resp. do-
mácka podoba mena Cyntia  
Dorián, Doriána - z gréckeho mena 
„Dóros“ = „muž z Dórie“
Sírius - pravd. podľa lat. pomenova-
nia hviezdy Sírius (grécky Seirios) 
Slavoľub, Slavomil, Slavomila - 
slovanský pôvod s významom „slávu 
ľúb, slávu miluj“
Zoran, Zorana, Zora - slovanské 
meno s významom „Zornička“ 

Všetkým oslávencom k meninám bla-
hoželáme! Zdroj: wikipedia, M. Majtán 

a M. Považaj (1998)

Mestský bál, 13. 1. 2018

S gitarou som sa narodila, hovorí Zuzana Smata-
nová, hlavný hudobný hosť bálu v Púchove.

Replay Band.  (Fotografie z X. Mestského bálu budú dostupné 
u asistenta primátora Mariána Ondričku. Hostia si môžu 
o fotografie požiadať emailom na asistent@puchov.sk.) 

Úvodné vystúpenie patrilo 
Tanečnej škole Tep Dance.

Po Marcelovi Merčiakovi prevzal tento rok 
moderátorskú štafetu Slavomír Jurko.

Foto: Ľ. Ďurica
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Polícia informuje

V prvom týždni bol na okresných cestách pokoj

Prudký nárast chorobnosti v okrese sa spomalil

V Púchovskom okrese pribudlo v roku 2017 
rovných 900 osobných motorových vozidiel

Ku koncu minulého roka evidoval dopravný inšpek-
torát v Púchove 17.268 osobných motorových vozi-
diel. Ku koncu roka bolo v evidencii v Púchovskom 
okrese 16.368 osobných motorových vozidiel, me- 
dziročne tak ich počet stúpol o rovných 900. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji stúpol za rov-
naké obdobie počet osobných motorových vozidiel 
o 10.266. Kým koncom roku 2016 ich bolo v Trenčian-
skom kraji evidovaných 226.779, koncom roku 2017 

ich už bolo 237.045. 
V celoslovenskom meradle evidovali dopravné in-

špektoráty ku koncu minulého roku  2.223.117 osob-
ných motorových vozidiel, čo je o 101.343 viac, ako 
koncom roku 2016, kedy ich dopravné inšpektoráty 
evidovali 2.121.774. 

Informoval odbor dopravnej polície Prezídia Poli-
cajného zboru. 

(r)

Kým v prvom kalendárnom týždni stúpla v Púchov-
skom okrese chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia takmer dvojnásobne, v druhom kalendárnom 
týždni sa vzostup spomalil. Priemerná chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia dosiahla v minu-
lom týždni v okrese Púchov úroveň 1775 ochorení 
na 100.000 obyvateľov, čo je asi o 300 ochorení na 
100.000 obyvateľov viac, ako v prvom tohtoročnom 
kalendárnom týždni.  

Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom 
týždni 5816 akútnych respiračných ochorení, čo 
predstavuje priemernú chorobnosť 1823 ochorení 
na 100.000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť (5397 ochorení na 100.000 obyvateľov) 
bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov. V po-

rovnaní s minulým týždňom stúpla chorobnosť o 
20,23 %. 

Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 540 
ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť v po-
rovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 37,89 
percenta. Chrípka rovnako trápila najmä deti do päť 
rokov.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia bola v minulom týždni v Trenčianskom kraji 
v okrese Trenčín (2476 ochorení na 100.000 obyva-
teľov), najnižšia (1215 ochorení na 100.000 obyva-
teľov) v Považskobystrickom okrese. Pre chrípku a 
akútne respiračné ochorenia nemuseli v minulom 
týždni prerušiť vyučovanie v žiadnej škole v Tren-    
čianskom kraji.                                         (r) 

V prvom kalendárnom týždni bol na cestách Pú-
chovského okresu i Trenčianskeho samosprávneho 
kraja relatívny pokoj. Na krajských cestách sa stalo 
iba 20 dopravných nehôd. Nikto pri nich neprišiel o 
život ani neutrpel ťažké zranenie. 

Na slovenských cestách sa v prvom tohtoročnom 
týždni stalo 178 dopravných nehôd. Vyžiadali si dva 
ľudské životy a 12 ťažko zranených osôb. 

V decembri minulého roku sa na cestách Trenčian-
skeho samosprávneho kraja stalo 109 dopravných 
nehôd, až v 44 prípadoch pri nich došlo k následkom 
na zdraví. O život prišli štyri osoby, čo je v porovnaní 

s decembrom 2016 dvojnásobne viac. Ťažké zranenia 
utrpelo šesť osôb, 50 účastníkov dopravných nehôd 
sa zranilo ľahko.

Na cestách Slovenskej republiky sa v decembri stalo 
1286 dopravných nehôd, čo je najviac za posledné tri 
roky. Až v 423 prípadoch došlo pri nich ku zraneniu, 
prípadne smrti. V decembri zomrelo na slovenských 
cestách pri dopravných nehodách 22 ľudí, čo je o 
dvoch viac ako v rovnakom období roku 2017. Ťaž-
ko sa zranilo 83 osôb a 452 účastníkov dopravných 
nehôd utrpelo ľahké zranenia. 

(pok)  

Opitý mladík „úradoval“ na cintoríne
Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie 

o hlučnom mladíkovi, ktorý sa mal pohybovať po 
cintoríne na Komenského ulici. Hliadka mladíka 
zadržala v strede miestnej komunikácie pred cin-
torínom, kde pobehoval evidentne pod vplyvom 
alkoholu. Na miesto prišla aj hliadka Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorá si 
mladíka pre podozrenie z poškodenia majetku na 
cintoríne, prevzala.  Hliadka mestskej polície vzá-
pätí skontrolovala cintorín, žiadne poškodenie 
hrobov alebo iného majetku však neobjavila.  

Smrdel v bare i v nemocnici
Hliadku mestskej polície privolala čašníčka jed-

ného z barov na Moravskej ulici s tým, že v pod-
niku sedí bezdomovec a strašne zapácha.  Hliad-
ka na mieste našla muža zo Streženíc, ktorého 
vyzvala, aby podnik opustil. V sprievode hliadky 
tak aj urobil. K tomu istému bezdomovcovi pri-
volali mestských policajtov aj o deň neskôr, keď 
bol streženický bezdomovec v zdravotníckom 
zariadení Zdravie pod vplyvom alkoholu a navyše 
pomočený. Hliadka ho vykázala z budovy a ná-
sledne previezla na Streženickú ulicu v Púchove, 
odkiaľ šiel sám peši do Streženíc. Muž sa dopustil 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta, hliadka to vyriešila napomenutím. 

Mesačné šteniatko skončilo v karanténe u 
veterinára

Hliadka mestskej polície našla v mestskom par-
ku na Ulici 1. mája v Púchove asi mesačné šteniat-
ko. Čierno-hnedo-biely salašnícky pes bol umiest-
nený v nákupnej taške. Mestskí policajti prípad 
oznámili útulku v Považskej Bystrici a po konzul-
tácii bolo šteniatko prevezené do veterinárnej 
ambulancie v považskobystrickej časti Jelšové, 
kde ho nechali v karanténe.  

Spaľovala kartóny z vajec
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého dochádza v 
areáli firmy na Vsetínskej ulici k spaľovaniu od-
padu, čím dochádzalo zadymeniu púchovskej 
mestskej časti Vieska-Bezdedov. Po príchode na 
miesto hliadka zistila, že pracovníčka súkromnej 
spoločnosti spaľovala v zadnej časti areálu fir-
my kartóny z vajec. Hliadka ženu upozornila na 
porušovanie všeobecne záväzného nariadenia 
mesta, vzápätí oheň zahasila. Mestskí policajti 
vyriešili priestupok napomenutím. 

Ladčan s poranenou hlavou
Hliadku mestskej polície privolali na Námestie 

slobody, kde pred bankou ležal na zemi neznámi 
muž. Hliadka zistila, že ide o muža z obce Lad-
ce. Keďže muž mal poranenie na hlave, mestskí 
policajti privolali zdravotných záchranárov. Tí ho 
previezli do považskobystrickej nemocnice. 

Ušetrili jej...
Na oddelenie mestskej polície prijali telefo-

nické oznámenie, podľa ktorého na Ulici 1.mája 
sedí na autobusovej zastávke opitá žena, ktorá 
ma okolo seba rozhádzané mince a bankovky. 
Oznamovateľ vyjadril obavu, aby ju niekto ne-
okradol. Hliadka našla namieste ženu z Lednice, 
ktorá bola síce pod vplyvom alkoholu, ale doká-
zala komunikovať. Informovala, že chcela ísť do-
mov, no ušiel jej autobus. Hliadka privolala pre 
ženu taxík, ktorý ju odviezol do miesta bydliska. 
Vodič taxíka vzápätí mestských policajtov infor-
moval o úspešnom transporte.  Keďže v prípade 
ženy nezistili protiprávne konanie, prípad mest-
ská polícia ďalej neriešila. 

Aj takýmto spôsobom si zrejme podgurážené indivíduum riešilo v noci z piatka na sobotu nejaké komplexy.  
Zostáva veriť, že bezpečnostné zrkadlo nebude chýbať práve jemu...                  FOTO: MsP Púchov

y



inzercia 7



DIVADLO PÚCHOV PONÚKA PRIESTORY NA PRENÁJOM:

Informácie na t.č.: 
Masláková Eva
0905 807 292 

spravodajstvo8 PÚCHOVSKÉ NOVINY

Nový náčelník mestskej polície Ing. Mário Martin-
ko je ročník narodenia 1972, v Púchove navštevoval 
gymnázium a má tu aj trvalé bydlisko v mestskej časti 
Vieska - Bezdedov. Pri príležitosti uvedenia do funk-
cie sme ho navštívili v jeho kancelárii a položili zopár 
otázok:

Náčelník mestskej polície Ing. Mário Martinko:
Urobím všetko preto, aby sa občania cítili bezpečne

vať stráženie poriadku a bezpečnosti 
dochádzky detí do škôl a zo škôl. Treba 
neustále hľadať a kontrolovať miesta s 
výskytom vandalizmu, grafitov, ďalej 
miesta, kde sa schádzajú bezdomovci, 
sociálne odkázaní ľudia a delikventi. 
Na to najlepšie slúži budovanie a pre-
vádzkovanie moderných monitorova-
cích kamerových systémov vo vytipo-
vaných lokalitách. 

Dobré výsledky v oblasti bezpečnosti 
občanov a ochrany ich majetku pred-
pokladajú spoluprácu aj s ďalšími or-
gánmi a organizáciami...
Keďže prichádzam zo štátnej polície, 
dobre si uvedomujem dôležitosť dob-
rej spolupráce s policajtmi Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru v 
Púchove, a to hlavne na úseku pred-
chádzania trestnej činnosti a ochrany 
verejného poriadku. Zintenzívnim 
osobné stretnutia s riaditeľom Ob-
vodného oddelenia Policajného zbo-
ru Púchov a s riaditeľom Okresného 
dopravného inšpektorátu v Považskej 
Bystrici s cieľom zvýšenia vzájomnej 
informovanosti o stave a vývoji krimi-
nality na teritóriu mesta.
Budem sa snažiť prehĺbiť spoluprácu 
s regionálnou veterinárnou správou 
a s referátom životného prostredia 
Mestského úradu Púchov zameranú 
na odchyt, prevážanie a umiestňova-
nie zabehnutých a túlavých zvierat. 
Mestskí policajti musia spolupracovať 
s rýchlou zdravotníckou pomocou ako 
asistenti pri ošetrení a prevoze agre-
sívnych pacientov alebo osôb pod 
vplyvom alkoholu. Mestská polícia 
bude pomáhať rybárskej stráži pri vý-

kone kontroly dodržiavania povole-
ného odchytu rýb na teritóriu mesta 
a tiež zabezpečovať doručovanie lis-
tových zásielok pre súdy, exekútorské 
a notárske úrady.

Policajná práca nie je len o represii, 
odborníci často kladú nad policajnú 
represiu preventívne pôsobenie. Váš 
názor je aký?
Je samozrejmé, že úlohou každej po-
lície nie je len represívne pôsobenie, 
ale má sa snažiť aj o predchádzanie 
protispoločenskej činnosti. Samotná 
prevencia kriminality musí vychá- 
dzať z plánovitosti aktivít, ktoré budú 
reagovať na potreby a požiadavky 
verejnosti. Náplňou preventívnych 
akcií mestskej polície bude snaha o to, 
aby už deti a mládež mali predstavu 
o tom, ktoré ich konanie a správanie 
prekračuje povolené zákonné medze 
a tým pádom spadá pod príslušnú 
trestno-právnu zodpovednosť a ná-
sledný postih. Mestská polícia bude 
informovať obyvateľov mesta Púchov 
ako aj návštevníkov mesta o poten- 

Prezradíte našim čitateľom niečo zo 
svojho profesijného životopisu?
Po maturite v roku 1991 som pracoval 
v Matadore a diaľkovo študoval na 
Národohospodárskej fakulte Ekono-
mickej univerzity v Bratislave. Po jej 
skončení v roku 1999 som začal pra-
covať ako starší inšpektor Obvodného 
oddelenia Policajného zboru (PZ) Pú-
chov. V roku 2001 som ukončil špecia-
lizované policajné štúdium na Akadé-
mii PZ v Bratislave. Od roku 2003 som 
pracoval na odbore poriadkovej polí-
cie Prezídia PZ v Bratislave a v rokoch 
2008 - 2017 na Krajskom riaditeľstve 
PZ v Žiline. Viac ako päť rokov som 
zastával funkciu riaditeľa odboru po- 
riadkovej polície a posledné štyri roky 
som pôsobil ako veliteľ pohotovost-
ného policajného útvaru.

S akou koncepciou prichádzate do 
Mestskej polície Púchov?
Kriminalita a iná protispoločenská 
činnosť má negatívny dopad na 
rozvoj spoločnosti, podnikateľské 
prostredie a zhoršuje kvalitu života 
občanov. Hlavnou prioritou činnosti 
našej mestskej polície bude zaistenie 
bezpečnosti občanov, dodržiavanie 
zákonov a všeobecne záväzných na-
riadení a budovanie dôveryhodnosti 
u občanov. Jednou z mojich hlavných 
úloh bude vybudovanie akcieschop-
nej a občanmi rešpektovanej Mest-
skej polície Púchov. 
Treba presne vytipovať najohrozenej-
šie lokality a budovy ohrozené proti-
spoločenskou činnosťou a sociálne 
vylúčených jedincov. Hliadky mest-
skej polície budú naďalej zabezpečo-

ciálnych rizikách spojených s aktivita-
mi asociálnych a kriminálnych živlov, 
ako aj o rizikách nezodpovedného 
správania sa pri ochrane vlastného 
majetku. Pri tom bude spolupracovať 
s elektronickými a printovými mé-
diami. 

Čo považujete za svoju hlavnú prioritu?
Jednou z mojich hlavných priorít bude 
získavanie a budovanie dôvery obča-
nov v mestskú políciu a zároveň dôraz 
kladený na zdvorilé vystupovanie, 
úctu k občanovi, vysokú odbornosť, 
rozhodnosť a spravodlivosť policajtov 
pri kontakte s občanmi. Som si plne 
vedomý, že existuje množstvo problé-
mových oblastí, avšak som pripravený 
tieto operatívne riešiť s využitím mo-
jich doposiaľ získaných skúseností z 
riadenia rôznych útvarov v PZ Sloven-
skej republiky. Urobím všetko preto, 
aby úroveň Mestskej polície Púchov 
dôsledne napĺňala heslo „Pomáhať a 
chrániť “ a aby sa občania a návštevníci 
nášho mesta cítili bezpečne.

Zhováral sa Slavomír Flimmel 
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V škole sa o tom veľa učíme, čítame 
rôzne knihy, encyklopédie, pozerá-
me dokumentárne filmy, no nikdy 
to nie je to pravé. A naši učitelia 
vedia, že najradšej sa učíme pro-
stredníctvom vlastných skúseností 
a  zážitkov. Je lepšie raz vidieť, ako 
stokrát počuť. Každoročne pre nás 
naplánujú zaujímavé exkurzie. Ten-
to rok zorganizovala pani učiteľka 
Littová a  pani učiteľka Gašparová 
pre nás, deviatakov a ôsmakov, ex-
kurziu do koncentračného tábora v 
Osvienčime. 
   Dňa 4. 12. sme plní očakávania 
vyrazili na cestu za poznaním minu-
losti. Cesta autobusom bola veselá, 

Cesta za poznaním minulosti

no hneď ako sme vystúpili, nám za-
mrzol úsmev na tvári. Nielen z veľkej 
zimy, ktorá tam bola, ale aj z toho, čo 
sme videli. 
   Pred vstupom do tábora sme mu-
seli absolvovať prísnu bezpečnost-
nú kontrolu, podobnú ako na letis-
ku. Dostali sme slúchadlá a  vonku 
nás už čakala milá pani sprievod-
kyňa. Mali sme šťastie, pretože sme 
boli jediná slovenská školská skupi-
na, ktorej bola pridelená slovensky 
hovoriaca poľská sprievodkyňa. 
Vďaka slovenskému výkladu sme 
sa dozvedeli mnoho zaujímavých 
informácií a získali lepšiu predstavu 
o neľudských podmienkach väzňov. 

Pri prehliadke nám často prebehli zi-
momriavky po tele, no tisli sa nám aj 
slzy do očí. Hrubosť, brutalita, ba až 
barbarstvo páchané na ľuďoch, ktorí 
chceli len žiť... Nikoho nenechali ľa-
hostajným ani fotografie strápených 
väzňov či izby plné vlasov a  osob-

ných vecí zavraždených. 
   Zažili sme koncentračný tábor, na-
šťastie, len vo výklade. 
Osvienčim vidieť, ale nezažiť!

Katarína Tománková 
a Sandra Kresáňová, ZŠ Slovanská

Náplňou dejepisného vyučovania v deviatom roční-
ku sú dejiny 20. storočia. Jednou z  najtragickejších 
udalostí v dejinách ľudstva bola druhá svetová vojna. 

Mestská polícia rozšírila svoj kamerový systém

republiky pre prevenciu kriminality.  
80 percent nákladov (6.410 eur) za-
platila Rada vlády SR pre prevenciu 
kriminality a mesto Púchov 20 percent 
(1.603 eur) ako spoluúčasť na projekte. 
Nové kamery sú inštalované na Štefá-
nikovej ulici, Ulici 1. mája, Nábreží slo-
body a Trenčianskej ulici.                      -sf-

Donedávna mala mestská polícia 
13 kamier napojených na kontrol-
ný dispečing. Od 1. decembra 2017 
funguje v monitorovacom kamero-
vom systéme už 17 kamier. Nákup 
a inštalácia štyroch nových kamier 
stáli 8.013 eur. Projekt bol finančne 
podporený Radou vlády Slovenskej 

Mestská polícia v Púchove v spolupráci s mestským 
úradom zareagovala ešte v roku 2016 na výzvu 
Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kri-
minality a spracovala projekt rekonštrukcie a rozší-
renia monitorovacieho kamerového systému.
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Autori tvoria dlhoročnú umelec-
kú dvojicu, ktorá sa podpísala pod 
mnohé sochárske diela v architek-
túre, ako aj v komornej plastike. 
Okrem sochárskej tvorby aktívne 
pracujú aj s médiom maľby, kresby 
a grafiky. 
Viliam Loviška je slovenský sochár, 
maliar, dizajnér, pedagóg a orga-
nizátor výtvarného života. Vysoko-
školské štúdia absolvoval na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave 
v rokoch 1982 - 1989 v ateliéri prof. 
Ladislava Snopeka, doc. Teodora Ba-
níka, neskôr v ateliéroch prof. Jána 
Kulicha a v rokoch 1986 - 1989 u 
prof. Albína Brunovského. V rokoch 

1996 až 2006 pôsobil ako vedúci 
ateliéru sochárstva na Katedre vý-
tvarnej tvorby Univerzity Konštantí-
na Filozofa. Spolu s manželkou sú 
autori známej turistickej atrakcie 
- Slovenského orloja v obci Stará 
Bystrica. 
Manželka Marcela Lovišková v ro-
koch 1983 - 89 študovala v ateliéri 
sochárstva u prof. Snopeka a ateliéri 
reštaurovania u prof. Poruboviča na 
Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave Je dôležitým bodom vo Vi-
liamovom vesmíre - dodáva mu po-
trebné zázemie, umeleckú invenciu 
a nevyhnutnú oponentúru. Naviac 
si pri ňom dokázala zachovať svo-

Vernisáž výstavy 
Medzičas - Interea

ju umeleckú autonómnosť. Kurátor 
výstavy PhDr. Ľudovít Petránsky na-
písal: „Jej diela pripomínajú prelet 
krajinou, ktorá sa nám objavuje vo 
sne.“ Loviškovci svoje diela vystavo-
vali na mnohých domácich a zahra-
ničných výstavách (Bratislava, Paríž, 
Ženeva, Záhreb, Istanbul, Washing-
ton, New York, Vancouver, Viedeň, 
Mníchov, Rím...). Manželskú dvojicu 
výtvarníkov na púchovskej výstave 
dopĺňala svojimi fotografiami ich 
dcéra Lea Lovišková, ktorá okrem 
fotografie vyštudovala liečebnú pe-
dagogiku a sociálnu antropológiu.
Výstava potrvá do konca februára.

-sf-

V stredu 10. januára sa konala v púchovskom Diva-
dle vernisáž výstavy Medzičas - Interea manželskej 
dvojice Viliam Loviška & Marcela Lovišková doplne-
nej ich dcérou Leou. Svoje sochy, maľby a fotografie 
osobne predstavili prítomnému obecenstvu.
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Slovenskí hokejisti a TSK plánujú projekt hokejovej akadémie

V októbri uplynulého roka podpísal 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
memorandum o spolupráci so Slo-
venským zväzom ľadového hokeja 
(SZĽH). Išlo o prvý dokument také-
hoto typu vôbec podpísaný medzi 
krajskou samosprávou a hokejovým 
zväzom. Spolupráca však po dvoch 
podpisoch zďaleka neskončila na 
formálnej úrovni – práve naopak. Vo 
veľkom sa rozvíja a naznačuje, že v 
Trenčianskom regióne by sa v blízkej 
budúcnosti mali udiať nielen v tom 
hokejovom svete naozaj veľké veci. 

Regionálna stredoškolská hoke-
jová akadémia
Podľa autora myšlienky vytvoriť v 
Trenčíne kvalitné hokejové zázemie 
a prípravu pre športové hokejové 
talenty Richarda Pavlikovského sa 

v slovenskej mládeži ukrýva obrov-
ský genetický potenciál. Tá však po-
trebuje odborné vedenie, a nielen 
športový, ale aj osobnostný tréning 
a rozvoj už od malička. SZĽH preto 
prichádza s myšlienkou Regionálnej 
stredoškolskej hokejovej akadé-
mie, ktorá má pod jednou strechou 
poskytovať komplexné zázemie a 
vychovávať budúce legendy sveto-
vej NHL. Partnera tohto pilotného 
projektu, ktorý by v budúcnosti mal 
ísť za príklad aj ostatným mestám, 
resp. krajom, zväz našiel v TSK. 
Akadémia by mala začať rásť v od-
hadovanom časovom horizonte v 
areáli stredoškolského campusu v 
Trenčíne – Zámostí niekedy v dru-
hej polovici budúceho roka. Za jej 
múrmi by sa nemala skrývať len mo-
derná hokejová hala, ale aj vyhľadá-

vaní tréneri, skúsení pedagógovia 
a športovci, ktorí dbajú o to, aby sa 
nerozvíjali len na hokejovej, ale aj 
vzdelanostnej a celkovej osobnost-
nej úrovni. 

Vychovávať chcú nie športovcov, 
ale športové osobnosti
Partnerom projektu nie je len samot-
ný TSK, ale aj ďalšie inštitúcie, ktoré 
vedia prostredníctvom svojich pros-
triedkov a ľudského kapitálu pomôcť 
zrodu tejto unikátnej myšlienky; a to 
krajská organizácia cestovného ru-
chu Trenčín región, Krajské centrum 

voľného času v Trenčíne a Športové 
gymnázium v Trenčíne. To už dnes 
vychováva športové talenty, čaká ho 
však ešte svetlejšia budúcnosť. Kraj 
v jeho areáli stavia novú telocvičňu 
s parametrami športovej haly. Ak by 
telocvičňu v budúcom roku doplnila 
aj samotná hokejová aréna, stredo-
školský campus, v ktorého areáli sa 
nachádza 5 stredných škôl, význam-
ne zmení tvár. Kraj totiž plánuje aj re-
konštrukciu školského internátu, na 
ktorom v súčasnosti prechodne býva 
sedemstovka študentov. 

Zdroj: TSK

Slovenskí hokejisti spolu s Trenčianskou župou plá-
nujú Trenčínu prinavrátiť pozíciu hokejovej mekky. 
Práve v krajskom meste chcú vybudovať Regionál-
nu stredoškolskú hokejovú akadémiu. Tá by mala 
byť vzorovou pre zvyšok Slovenska. 
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16. 1. (utorok) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre 
voľného času Včielka.

17. 1. (streda) o 18:30 hod.
Na ceste: Omán 
Ako teplé sú ománske termálne pra-
mene? Ako sa dá úplne omylom vyliezť 
na najvyššiu horu Ománu? Je ománsky 
gejzír naozaj gejzír? Aké vyprosťovacie 
techniky fungujú, keď zapadnete s au-
tom v piesku? To a možno aj niečo viac 
sa dozviete zo zážitkov Janky a Romana Thunderkovcov.

19. 1. (piatok) o 17:00 hod.
Výtvarný ateliér pre mládež
Pre mladých priaznivcov výtvarného umenia. Viac informácií v Centre voľ-
ného času Včielka.

24. 1. (streda) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v Centre 
voľného času Včielka.

26. 1. (piatok) o 17:00 hod.
Výtvarný ateliér pre mládež
Pre mladých priaznivcov výtvarného umenia. Viac informácií v Centre voľ-
ného času Včielka.

27. 1. (sobota) o 17:00 hod.
Večer bizarných filmov
Máte radi čudné žánrové filmy, ktoré si zo 
seba cielene robia neuveriteľnú srandu? 
Navštívte večer bizarných filmov a príď-
te zažiť kopec zábavy s filmami, ktoré sa 
nikdy nedostali do bežnej distribúcie kín.

  JANUÁR
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

                           Mesto Púchov
                                                         a

 Základná umelecká škola Púchov 
Vás srdečne pozývajú na

Veľká sála Divadla

                                                                             Vstupné: 2 €
Predpredaj vstupeniek: Divadlo Púchov (pokladňa), Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
                                              +421 42/463 13 02, www.kultura.puchov.sk (od 2.1.2018)

                                        účinkujú:

      sólisti a súbory ZUŠ Púchov
                       Be Happy
                                                   detský spevácky zbor

                        HARMONY
                                                        vokálna skupina

                                 hostia koncertu:

  ADVENTURE STRINGS
                                                                                              sláčikové kvarteto (SK)

P.F. 2018
NOVOROČNÝ KONCERT

22.JANUÁR 17:00 HOD
               pod záštitou primátora mesta Púchov Mgr. Rastislava Heneka

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Vývoz vianočných stromčekov
•  Konatelia mestských spoločností hodnotia a informujú 
    o nových plánoch v roku 2018
•  Januárové kultúrne podujatia v Púchove
•  Novoročné detičky: Matejko a Tamarka
•  Púchovskí turisti majú za sebou akčný rok
• Posedenie pod jedličkou Slov. zväzu zdrav. postihnutých v Púchove
Šport magazín:  •  Kadeti z MŠK si poradili s Popradom
              •  Majstrovstvá oblasti v stolnom tenise
              •  Stolný tenis: Pov. Bystrica si poradila s Púchovom
Spektrum:  •  Vernisáž predstavila troch autorov 

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy denne o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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Streda  3.  19.30 h   Piatok 5.   17.30 h 

BASTARDI                                                                                                                                
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) vychovala tak, aby verili, 
že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola lož a matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý 
otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých 
odhalení, aby sa nakoniec dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť...

MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 112 ´– titulky – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Piatok 5.   19.45 h   Sobota 6.  17.30 h  

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti žila v 
malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom temných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život 
obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou 
minulosťou.

MN 15  rokov – USA – Itafilm – 100´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 6.  15.30 h   Nedeľa 7.  15.30 h  

COCO                                                                                                                                        
Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo svojej rodine sa malý Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, akým bol 
jeho idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za nevysvetliteľných 
okolností ocitá na mieste, ktoré ešte žiadny živý človek nenavštívil – v krásnom a pestrofarebnom svete zosnulých. 
Pre miestnych obyvateľov je jeho návšteva rovnako šokujúca. S pomocou miestneho podvodníčka Hectora sa 
Miguel vydáva na neobyčajnú cestu za  tajomstvami svojej rodiny... 

MN  7 rokov – USA  – Saturn – 109´ + krátky film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom – 21´ – slovenský dabing   – 
animovaný. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 10.    19.30 h  

SVADBA                                                                                                                             
Mladá Pakistanka, ktorá si musí vybrať medzi voľou rodičov a vlastnou slobodou. Osemnásťročná belgická 
Pakistanka Zahira si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju začnú nútiť do tradičného 
manželského zväzku. Mladé dievča rozpoltené medzi požiadavkami rodičov, svojím západným spôsobom života a 
túžbou po slobode spolieha na pomoc svojho dôverníka, staršieho bratra Amira.

MN 12 rokov  – Fr., Bel., Lux., Pak.  – ASFK – 98´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 12.   17.30 h    Sobota 13.  17.30 h  

STRATENÝ V DŽUNGLI                                                                                                       
Príroda pozná jediné pravidlo: Prežiť! Strhujúci film „Stratený v džungli" vznikol podľa ťažko uveriteľného 
skutočného príbehu, 
v ktorom sa dobrodružný výlet zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje 
Daniel Radcliffe. Ako stroskotanec v nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam, na aké ako 
Harry Potter ani nepomyslel.

MN 12  rokov – US. – Bontonfilm – 115´ – titulky – dobrodr., dráma, skutočný príbeh. Vstupné 4,50 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 12.   19.45 h     Nedeľa  14.  20.00 h 

KOLESO ZÁZRAKOV
Aj tentokrát získal Woody Allen pre film tie najlepšie herecké hviezdy súčasnosti. V hlavných úlohách a predstaví 
Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a tiež spevák Justin Timberlake, ktorý už niekoľkokrát dokázal svoje 
vysoké herecké kvality. 

MN 12 rokov – USA  – Magicbox  – 101´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €.

Sobota 13.   19.45 h    Nedeľa  14.  17.30 h  

MOLLY A JEJ HRA                                                                                                            
ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM. Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár ľudí ako talentovanú mladú lyžiarku. 
Športovú kariéru však vymenila za niečo omnoho lukratívnejšie - hazardné hry. Niekoľko rokov prevádzkovala sieť 
tajných herní, v ktorých utrácali státisíce dolárov slávni športovci, finanční magnáti či hollywoodska smotánka. 
Postupne sa jej klientela rozšírila aj o členov ruskej mafie a o Molly a jej aktivity sa začala zaujímať tajná služba. Po 
desiatich rokoch úspešného podnikania ju agenti FBI zatkli kvôli podozreniu z nelegálnych príjmov. Najala si 
právneho zástupcu, ktorému porozprávala svoj životný príbeh do najmenších detailov, aby očistila svoje meno a 
dokázala, že bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.

MN 15 rokov  – USA –  Fórumfilm – 140´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 15.     19.30 h

ZÁHRADNÍCTVO:NÁPADNÍK
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Je príbehom 
lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a 
komunistickým prevratom. NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi 
predvojnovou a povojnovou generáciou. Generačný stret pramení z odlišných skúseností rodičov a ich detí. 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 – tragikomédia. Vstupné 2 €.

Streda  17.  19.30 h

DVOJITÝ MILENEC
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do 
svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo 
nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne 
tajomstvo je spojuje a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží 
zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra 
Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš 
dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

MN 18 rokov  – Fr.  – ASFK – 107´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 19.     17.30 h      Nedeľa  21.  17.30 h 

NAJTEMNEJŠIA HODINA
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a on ako predseda vlády Veľkej 
Británie musí v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových dejín.

MN 12  rokov – USA  – CinemArt  –114´ –  titulky  – dráma, historický. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 19.   19.45 h   Sobota  20.   17.30 h   

MUŽ VO VLAKU                                                                                                                     
Michael McCauley žije spokojne bežný rodinný život. Predáva poistenie,  s rodinou žije za mestom, a do práce a 
späť dochádza vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. Dnešný deň sa veľmi nepodaril a 
rovnako ako vždy nastupuje do vlaku a teší sa domov. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte 
nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná a že postava Liama Neesona si počas nej siahne na dno fyzických i 
psychických síl. Po chvíľke jazdy si k nemu prisadne atraktívna žena (Vera Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu 
znepokojujúcu otázku: "Aký ste človek?"

MN 15 rokov – USA, UK, Fr. –  Bontonfilm – 105´–  titulky – akčný, thriller, mysteriózny. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  20.   15.30 h   Nedeľa  21. 15.30 h  

ČERTOVINY
Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní 
za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a 
namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na 
statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za 
nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na 
pomoc pekelné sily.

MN 12 rokov – ČR – CinemArt  – 100´ –  česká verzia – rozprávka. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Streda  24.  19.30 h

BEATRICE
Pôrodná asistentka, ktorej sa do života vracia milenka jeho mŕtveho otca. Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako 
pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria. A do toho 
sa znovu objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom.

MN 15 rokov – Fr.  – ASFK – 117´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 26 .   17.30 h    Sobota 27.  19.45 h    Nedeľa 28.  17.30 h 

ZÚFALÉ  ŽENY ROBIA  ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ -  je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)  na svet vzácnou „čelnou“ 
polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani 
Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa 
narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do veľkomesta. Najskôr predáva v 
predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a 
pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju 
situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do 
karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka... Alebo keď zistí, že ten chlapec, 
ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén... Alebo... Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný 
vzťah – veľa.  Určite však platí, že film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je hrozne, 
aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať!

MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 86´ – česká verzia – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

Piatok  26.     19.30 hod.     Sobota 27.     17.30 h

VŠETKY PRACHY SVETA                                                                                                  
V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného z 
najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku kontaktovali únoscovia 
a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala, preto jej nezostáva nič iné, len 
poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Christopher Plummer) je však nemilosrdný a jej žiadosť 
odmietne. Zúfalá matka (Michelle Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide o život jej syna, ktorému brutálne 
ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu, aby chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade. Čas beží, 
únoscovia sú netrpezliví a mladému Paulovi nezostáva veľa času. Podarí sa starého otca presvedčiť, že on jediný 
môže vnuka zachrániť a dokázať, že láska má predsa len väčšiu hodnotu ako peniaze? 

MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov,
 ZŤP  vstupné 4 €.

Nedeľa 28.  19.30 h      Streda  31.  19.30 h  

LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
V epickom finále série Labyrint vedie Thomas (Dylan O’Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 
najnebezpečnejšiu misiu. Aby zachránili svojich priateľov, musia sa dostať do legendárneho Posledného mesta, 
labyrintu riadeného organizáciou Z.L.S.N., toto miesto sa môže stať najhroznejším bludiskom zo všetkých. Ten, kto 
to prežije, bude mať odpovede na otázky, ktoré si Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát dorazili do labyrintu.                   

MN 12 rokov – USA – CinemArt – 100´– titulky – dobrodružný, sci-fi. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

KINO

kultúra
Pondelok 1. 1.   pred divadlom a  pešia zóna

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
00:00 hod.  Polnočný ohňostroj nad divadlom
18:30 hod.  Snehuliačky Mili a Lili na pešej zóne.  Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že byť iným a 
odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier Mily a Lily sprevádzaný krásnymi 
pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a novoročný koncert  skupiny INÉ KAFE.  
Príďte si s nami zaželať a vychutnať – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 
Vstup voľný.   

Streda 10. 1.   galéria vestibulu divadla  18:00 h

MEDZIČAS - INTEREA
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy: Akad. soch. Marcela LOVIŠKOVÁ, Akad. soch. Viliam LOVIŠKA, MgrA. 
Lea LOVIŠKOVÁ; socha, maľba, fotografia. Kurátor: PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY. Vstup voľný. 
Výstava potrvá do 28. 2. 2018.

Sobota 13. 1.   veľká sála  19:00 h

10. MESTSKÝ BÁL 
Mesto Púchov a Púchovská kultúra vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. mestský bál. V programe: Zuzana 
Smatanová s kapelou, Replay  Band, ĽH Ivana Sadloňa, Tanečná škola Tep Dance. Moderuje: Slavo Jurko. Bohaté 
menu a tombola. Vstupné:  40 €. Vstupenky v predpredaji. Info na tel. č.: 0905 428 290.

Štvrtok 18. 1.  veľká sála  15:00 - 18:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postará HS PROGRES 
a deti MŠ Požiarna 1292.
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 2. 1.  2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  

Pondelok 22. 1.  veľká sála   17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a hostí  ZUŠ Púchov: ADVENTURE STRINGS. 
Vstupné: 2 €. Predpredaj vstupeniek od 8. 1. 2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Sobota 27. 1.  veľká sála  16:00 a 19:00 h

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO:
BESAME MUCHO
Najnovšia absurdná komédia Stanislava Štepku s piesňami Juraja Haška. Vypredané. 

Nedeľa 28. 1.   veľká sála  15:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo má dobrá rozprávka mať: krásnu princeznú Ladu s hviezdou na čele, jej otca 
- dobrého, ale tak trochu povoľného panovníka, zlého kráľa Kazisveta, ktorý vtrhne na hrad a žiada o ruku 
princeznej Lady. Je tu múdra a dobrá pestúnka, ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale poruke vždy aj dobrú radu. 
Rozprávkový myšací kožúšok, ktorý skryje princezninu krásu pri úteku z kráľovstva. A je tu aj kráľovstvo princa 
Radovana s kráľovskou kuchyňou, kde princezná Lada našla azyl medzi kuchármi. Samozrejme, že nechýba ani 
princ, ktorý sa zaľúbi do krásnej Lady, ktorú zahliadne na zámockom plese a netuší, že práve ona ako pomocníčka 
umýva riad v jeho kráľovskej kuchyni...Hrá: Divadlo Clipperton. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. 
Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk od 2. 1.  2018

KURZY, KLUBY
Štvrtok 4. a 18.   zasadacia miestnosť   18.00 h

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

Piatok 12.   tanečná sála     9.30 h

KLUB MAMIČIEK: 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. 

Utorok 16.   zasadacia miestnosť    16.30 - 18.30 h

AKO BYŤ KRÁSNA ZA 10 MINÚT 
Minikurz líčenia. Naučíme sa techniku denného líčenia, čo zvýrazniť aby sa docielilo rýchle a zároveň krásne jemné 
líčenie. Kurzovné vrátane materiálu, pomôcok 15 €. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
0908 718 662, 042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte.
Utorok 16.   kinosála    17.00 h

KREATÍVNE KURZY 
ENKAUSTIKA pre mierne pokročilých, PLETENIE Z PAPIERA pre začiatočníkov,  ENKAUSTIKA pre pokročilých. Každý 
kurz dvakrát po 2,5 hodiny, 1 h/5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte

Streda 17.   tanečná sála    16.45 h

LATINO STREET DANCE
Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Máš rada tanec? Kurz pre dievčatá, ženy do 35 rokov, 1 x v týždni 1 hod., 
kurzovné 25 €/10 lekcií, do 28. 3. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č. t. 0908 718 662, 042/ 285 2401.

Streda 17.   zasadacia miestnosť   18.00 h

KLUB ZDRAVIA: PRE KRÁSU HÔR
Horolezectvo je náročná športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál. Odmenou 
je pohľad na krásu prírody... Viac s Mgr. Petrom Kostelanským.

Utorok 23.   kinosála    16.00 h

KLUB ŽIEN: SYMFÓNIA ŽIVOTA
Je treba zabudnúť, že niekde vedľa beží čas. Treba pozdvihnúť dušu, pozitívne myslieť. Zacúvať do detských čias, 
neriešiť dospelácke zbytočnosti, prežívať prítomnosť... to je ten moment, kedy mládneme.

Utorok 23.   veľká sála    18.30 h

JOGA
Jedenkrát v týždni dve vyuč. hodiny. So sebou si prines karimatku a kurzový poplatok 25 €/10 lekcií.

Streda 31.   zasadacia miestnosť    18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VITAMÍN  D AKO HO EŠTE NEPOZNÁTE
Keď sa povie vitamín D, tak sa väčšine z nás vybaví slnko, ako jeho hlavný a neobmedzený zdroj a jeho dostatok ako 
samozrejmosť. No nie je tomu vždy tak... Prednáša Ing. Ľudka Ludhová.

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA
V pondelok a utorok:          10.00 - 12.00 h
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00 - 20.00 h

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

pripravujeme

január 2018

Streda  3.  19.30 h   Piatok 5.   17.30 h 

BASTARDI                                                                                                                                
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) vychovala tak, aby verili, 
že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola lož a matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý 
otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých 
odhalení, aby sa nakoniec dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť...

MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 112 ´– titulky – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Piatok 5.   19.45 h   Sobota 6.  17.30 h  

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti žila v 
malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom temných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život 
obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou 
minulosťou.

MN 15  rokov – USA – Itafilm – 100´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 6.  15.30 h   Nedeľa 7.  15.30 h  

COCO                                                                                                                                        
Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo svojej rodine sa malý Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, akým bol 
jeho idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za nevysvetliteľných 
okolností ocitá na mieste, ktoré ešte žiadny živý človek nenavštívil – v krásnom a pestrofarebnom svete zosnulých. 
Pre miestnych obyvateľov je jeho návšteva rovnako šokujúca. S pomocou miestneho podvodníčka Hectora sa 
Miguel vydáva na neobyčajnú cestu za  tajomstvami svojej rodiny... 

MN  7 rokov – USA  – Saturn – 109´ + krátky film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom – 21´ – slovenský dabing   – 
animovaný. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 10.    19.30 h  

SVADBA                                                                                                                             
Mladá Pakistanka, ktorá si musí vybrať medzi voľou rodičov a vlastnou slobodou. Osemnásťročná belgická 
Pakistanka Zahira si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju začnú nútiť do tradičného 
manželského zväzku. Mladé dievča rozpoltené medzi požiadavkami rodičov, svojím západným spôsobom života a 
túžbou po slobode spolieha na pomoc svojho dôverníka, staršieho bratra Amira.

MN 12 rokov  – Fr., Bel., Lux., Pak.  – ASFK – 98´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 12.   17.30 h    Sobota 13.  17.30 h  

STRATENÝ V DŽUNGLI                                                                                                       
Príroda pozná jediné pravidlo: Prežiť! Strhujúci film „Stratený v džungli" vznikol podľa ťažko uveriteľného 
skutočného príbehu, 
v ktorom sa dobrodružný výlet zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje 
Daniel Radcliffe. Ako stroskotanec v nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam, na aké ako 
Harry Potter ani nepomyslel.

MN 12  rokov – US. – Bontonfilm – 115´ – titulky – dobrodr., dráma, skutočný príbeh. Vstupné 4,50 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 12.   19.45 h     Nedeľa  14.  20.00 h 

KOLESO ZÁZRAKOV
Aj tentokrát získal Woody Allen pre film tie najlepšie herecké hviezdy súčasnosti. V hlavných úlohách a predstaví 
Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a tiež spevák Justin Timberlake, ktorý už niekoľkokrát dokázal svoje 
vysoké herecké kvality. 

MN 12 rokov – USA  – Magicbox  – 101´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €.

Sobota 13.   19.45 h    Nedeľa  14.  17.30 h  

MOLLY A JEJ HRA                                                                                                            
ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM. Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár ľudí ako talentovanú mladú lyžiarku. 
Športovú kariéru však vymenila za niečo omnoho lukratívnejšie - hazardné hry. Niekoľko rokov prevádzkovala sieť 
tajných herní, v ktorých utrácali státisíce dolárov slávni športovci, finanční magnáti či hollywoodska smotánka. 
Postupne sa jej klientela rozšírila aj o členov ruskej mafie a o Molly a jej aktivity sa začala zaujímať tajná služba. Po 
desiatich rokoch úspešného podnikania ju agenti FBI zatkli kvôli podozreniu z nelegálnych príjmov. Najala si 
právneho zástupcu, ktorému porozprávala svoj životný príbeh do najmenších detailov, aby očistila svoje meno a 
dokázala, že bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.

MN 15 rokov  – USA –  Fórumfilm – 140´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 15.     19.30 h

ZÁHRADNÍCTVO:NÁPADNÍK
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Je príbehom 
lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a 
komunistickým prevratom. NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi 
predvojnovou a povojnovou generáciou. Generačný stret pramení z odlišných skúseností rodičov a ich detí. 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 – tragikomédia. Vstupné 2 €.

Streda  17.  19.30 h

DVOJITÝ MILENEC
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do 
svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo 
nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne 
tajomstvo je spojuje a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží 
zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra 
Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš 
dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

MN 18 rokov  – Fr.  – ASFK – 107´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 19.     17.30 h      Nedeľa  21.  17.30 h 

NAJTEMNEJŠIA HODINA
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a on ako predseda vlády Veľkej 
Británie musí v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových dejín.

MN 12  rokov – USA  – CinemArt  –114´ –  titulky  – dráma, historický. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 19.   19.45 h   Sobota  20.   17.30 h   

MUŽ VO VLAKU                                                                                                                     
Michael McCauley žije spokojne bežný rodinný život. Predáva poistenie,  s rodinou žije za mestom, a do práce a 
späť dochádza vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. Dnešný deň sa veľmi nepodaril a 
rovnako ako vždy nastupuje do vlaku a teší sa domov. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte 
nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná a že postava Liama Neesona si počas nej siahne na dno fyzických i 
psychických síl. Po chvíľke jazdy si k nemu prisadne atraktívna žena (Vera Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu 
znepokojujúcu otázku: "Aký ste človek?"

MN 15 rokov – USA, UK, Fr. –  Bontonfilm – 105´–  titulky – akčný, thriller, mysteriózny. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  20.   15.30 h   Nedeľa  21. 15.30 h  

ČERTOVINY
Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní 
za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a 
namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na 
statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za 
nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na 
pomoc pekelné sily.

MN 12 rokov – ČR – CinemArt  – 100´ –  česká verzia – rozprávka. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Streda  24.  19.30 h

BEATRICE
Pôrodná asistentka, ktorej sa do života vracia milenka jeho mŕtveho otca. Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako 
pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria. A do toho 
sa znovu objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom.

MN 15 rokov – Fr.  – ASFK – 117´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 26 .   17.30 h    Sobota 27.  19.45 h    Nedeľa 28.  17.30 h 

ZÚFALÉ  ŽENY ROBIA  ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ -  je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)  na svet vzácnou „čelnou“ 
polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani 
Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa 
narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do veľkomesta. Najskôr predáva v 
predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a 
pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju 
situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do 
karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka... Alebo keď zistí, že ten chlapec, 
ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén... Alebo... Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný 
vzťah – veľa.  Určite však platí, že film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je hrozne, 
aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať!

MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 86´ – česká verzia – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

Piatok  26.     19.30 hod.     Sobota 27.     17.30 h

VŠETKY PRACHY SVETA                                                                                                  
V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného z 
najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku kontaktovali únoscovia 
a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala, preto jej nezostáva nič iné, len 
poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Christopher Plummer) je však nemilosrdný a jej žiadosť 
odmietne. Zúfalá matka (Michelle Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide o život jej syna, ktorému brutálne 
ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu, aby chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade. Čas beží, 
únoscovia sú netrpezliví a mladému Paulovi nezostáva veľa času. Podarí sa starého otca presvedčiť, že on jediný 
môže vnuka zachrániť a dokázať, že láska má predsa len väčšiu hodnotu ako peniaze? 

MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov,
 ZŤP  vstupné 4 €.

Nedeľa 28.  19.30 h      Streda  31.  19.30 h  

LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
V epickom finále série Labyrint vedie Thomas (Dylan O’Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 
najnebezpečnejšiu misiu. Aby zachránili svojich priateľov, musia sa dostať do legendárneho Posledného mesta, 
labyrintu riadeného organizáciou Z.L.S.N., toto miesto sa môže stať najhroznejším bludiskom zo všetkých. Ten, kto 
to prežije, bude mať odpovede na otázky, ktoré si Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát dorazili do labyrintu.                   

MN 12 rokov – USA – CinemArt – 100´– titulky – dobrodružný, sci-fi. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

KINO

kultúra
Pondelok 1. 1.   pred divadlom a  pešia zóna

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
00:00 hod.  Polnočný ohňostroj nad divadlom
18:30 hod.  Snehuliačky Mili a Lili na pešej zóne.  Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že byť iným a 
odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier Mily a Lily sprevádzaný krásnymi 
pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a novoročný koncert  skupiny INÉ KAFE.  
Príďte si s nami zaželať a vychutnať – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 
Vstup voľný.   

Streda 10. 1.   galéria vestibulu divadla  18:00 h

MEDZIČAS - INTEREA
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy: Akad. soch. Marcela LOVIŠKOVÁ, Akad. soch. Viliam LOVIŠKA, MgrA. 
Lea LOVIŠKOVÁ; socha, maľba, fotografia. Kurátor: PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY. Vstup voľný. 
Výstava potrvá do 28. 2. 2018.

Sobota 13. 1.   veľká sála  19:00 h

10. MESTSKÝ BÁL 
Mesto Púchov a Púchovská kultúra vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. mestský bál. V programe: Zuzana 
Smatanová s kapelou, Replay  Band, ĽH Ivana Sadloňa, Tanečná škola Tep Dance. Moderuje: Slavo Jurko. Bohaté 
menu a tombola. Vstupné:  40 €. Vstupenky v predpredaji. Info na tel. č.: 0905 428 290.

Štvrtok 18. 1.  veľká sála  15:00 - 18:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postará HS PROGRES 
a deti MŠ Požiarna 1292.
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 2. 1.  2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  

Pondelok 22. 1.  veľká sála   17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a hostí  ZUŠ Púchov: ADVENTURE STRINGS. 
Vstupné: 2 €. Predpredaj vstupeniek od 8. 1. 2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Sobota 27. 1.  veľká sála  16:00 a 19:00 h

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO:
BESAME MUCHO
Najnovšia absurdná komédia Stanislava Štepku s piesňami Juraja Haška. Vypredané. 

Nedeľa 28. 1.   veľká sála  15:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo má dobrá rozprávka mať: krásnu princeznú Ladu s hviezdou na čele, jej otca 
- dobrého, ale tak trochu povoľného panovníka, zlého kráľa Kazisveta, ktorý vtrhne na hrad a žiada o ruku 
princeznej Lady. Je tu múdra a dobrá pestúnka, ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale poruke vždy aj dobrú radu. 
Rozprávkový myšací kožúšok, ktorý skryje princezninu krásu pri úteku z kráľovstva. A je tu aj kráľovstvo princa 
Radovana s kráľovskou kuchyňou, kde princezná Lada našla azyl medzi kuchármi. Samozrejme, že nechýba ani 
princ, ktorý sa zaľúbi do krásnej Lady, ktorú zahliadne na zámockom plese a netuší, že práve ona ako pomocníčka 
umýva riad v jeho kráľovskej kuchyni...Hrá: Divadlo Clipperton. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. 
Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk od 2. 1.  2018

KURZY, KLUBY
Štvrtok 4. a 18.   zasadacia miestnosť   18.00 h

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

Piatok 12.   tanečná sála     9.30 h

KLUB MAMIČIEK: 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. 

Utorok 16.   zasadacia miestnosť    16.30 - 18.30 h

AKO BYŤ KRÁSNA ZA 10 MINÚT 
Minikurz líčenia. Naučíme sa techniku denného líčenia, čo zvýrazniť aby sa docielilo rýchle a zároveň krásne jemné 
líčenie. Kurzovné vrátane materiálu, pomôcok 15 €. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
0908 718 662, 042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte.
Utorok 16.   kinosála    17.00 h

KREATÍVNE KURZY 
ENKAUSTIKA pre mierne pokročilých, PLETENIE Z PAPIERA pre začiatočníkov,  ENKAUSTIKA pre pokročilých. Každý 
kurz dvakrát po 2,5 hodiny, 1 h/5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte

Streda 17.   tanečná sála    16.45 h

LATINO STREET DANCE
Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Máš rada tanec? Kurz pre dievčatá, ženy do 35 rokov, 1 x v týždni 1 hod., 
kurzovné 25 €/10 lekcií, do 28. 3. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č. t. 0908 718 662, 042/ 285 2401.

Streda 17.   zasadacia miestnosť   18.00 h

KLUB ZDRAVIA: PRE KRÁSU HÔR
Horolezectvo je náročná športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál. Odmenou 
je pohľad na krásu prírody... Viac s Mgr. Petrom Kostelanským.

Utorok 23.   kinosála    16.00 h

KLUB ŽIEN: SYMFÓNIA ŽIVOTA
Je treba zabudnúť, že niekde vedľa beží čas. Treba pozdvihnúť dušu, pozitívne myslieť. Zacúvať do detských čias, 
neriešiť dospelácke zbytočnosti, prežívať prítomnosť... to je ten moment, kedy mládneme.

Utorok 23.   veľká sála    18.30 h

JOGA
Jedenkrát v týždni dve vyuč. hodiny. So sebou si prines karimatku a kurzový poplatok 25 €/10 lekcií.

Streda 31.   zasadacia miestnosť    18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VITAMÍN  D AKO HO EŠTE NEPOZNÁTE
Keď sa povie vitamín D, tak sa väčšine z nás vybaví slnko, ako jeho hlavný a neobmedzený zdroj a jeho dostatok ako 
samozrejmosť. No nie je tomu vždy tak... Prednáša Ing. Ľudka Ludhová.

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA
V pondelok a utorok:          10.00 - 12.00 h
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00 - 20.00 h

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

január 2018

Streda  3.  19.30 h   Piatok 5.   17.30 h 

BASTARDI                                                                                                                                
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) vychovala tak, aby verili, 
že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola lož a matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý 
otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých 
odhalení, aby sa nakoniec dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť...

MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 112 ´– titulky – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Piatok 5.   19.45 h   Sobota 6.  17.30 h  

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti žila v 
malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom temných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život 
obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou 
minulosťou.

MN 15  rokov – USA – Itafilm – 100´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 6.  15.30 h   Nedeľa 7.  15.30 h  

COCO                                                                                                                                        
Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo svojej rodine sa malý Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, akým bol 
jeho idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za nevysvetliteľných 
okolností ocitá na mieste, ktoré ešte žiadny živý človek nenavštívil – v krásnom a pestrofarebnom svete zosnulých. 
Pre miestnych obyvateľov je jeho návšteva rovnako šokujúca. S pomocou miestneho podvodníčka Hectora sa 
Miguel vydáva na neobyčajnú cestu za  tajomstvami svojej rodiny... 

MN  7 rokov – USA  – Saturn – 109´ + krátky film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom – 21´ – slovenský dabing   – 
animovaný. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 10.    19.30 h  

SVADBA                                                                                                                             
Mladá Pakistanka, ktorá si musí vybrať medzi voľou rodičov a vlastnou slobodou. Osemnásťročná belgická 
Pakistanka Zahira si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju začnú nútiť do tradičného 
manželského zväzku. Mladé dievča rozpoltené medzi požiadavkami rodičov, svojím západným spôsobom života a 
túžbou po slobode spolieha na pomoc svojho dôverníka, staršieho bratra Amira.

MN 12 rokov  – Fr., Bel., Lux., Pak.  – ASFK – 98´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 12.   17.30 h    Sobota 13.  17.30 h  

STRATENÝ V DŽUNGLI                                                                                                       
Príroda pozná jediné pravidlo: Prežiť! Strhujúci film „Stratený v džungli" vznikol podľa ťažko uveriteľného 
skutočného príbehu, 
v ktorom sa dobrodružný výlet zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje 
Daniel Radcliffe. Ako stroskotanec v nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam, na aké ako 
Harry Potter ani nepomyslel.

MN 12  rokov – US. – Bontonfilm – 115´ – titulky – dobrodr., dráma, skutočný príbeh. Vstupné 4,50 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 12.   19.45 h     Nedeľa  14.  20.00 h 

KOLESO ZÁZRAKOV
Aj tentokrát získal Woody Allen pre film tie najlepšie herecké hviezdy súčasnosti. V hlavných úlohách a predstaví 
Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a tiež spevák Justin Timberlake, ktorý už niekoľkokrát dokázal svoje 
vysoké herecké kvality. 

MN 12 rokov – USA  – Magicbox  – 101´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €.

Sobota 13.   19.45 h    Nedeľa  14.  17.30 h  

MOLLY A JEJ HRA                                                                                                            
ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM. Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár ľudí ako talentovanú mladú lyžiarku. 
Športovú kariéru však vymenila za niečo omnoho lukratívnejšie - hazardné hry. Niekoľko rokov prevádzkovala sieť 
tajných herní, v ktorých utrácali státisíce dolárov slávni športovci, finanční magnáti či hollywoodska smotánka. 
Postupne sa jej klientela rozšírila aj o členov ruskej mafie a o Molly a jej aktivity sa začala zaujímať tajná služba. Po 
desiatich rokoch úspešného podnikania ju agenti FBI zatkli kvôli podozreniu z nelegálnych príjmov. Najala si 
právneho zástupcu, ktorému porozprávala svoj životný príbeh do najmenších detailov, aby očistila svoje meno a 
dokázala, že bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.

MN 15 rokov  – USA –  Fórumfilm – 140´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 15.     19.30 h

ZÁHRADNÍCTVO:NÁPADNÍK
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Je príbehom 
lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a 
komunistickým prevratom. NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi 
predvojnovou a povojnovou generáciou. Generačný stret pramení z odlišných skúseností rodičov a ich detí. 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 – tragikomédia. Vstupné 2 €.

Streda  17.  19.30 h

DVOJITÝ MILENEC
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do 
svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo 
nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne 
tajomstvo je spojuje a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží 
zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra 
Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš 
dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

MN 18 rokov  – Fr.  – ASFK – 107´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 19.     17.30 h      Nedeľa  21.  17.30 h 

NAJTEMNEJŠIA HODINA
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a on ako predseda vlády Veľkej 
Británie musí v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových dejín.

MN 12  rokov – USA  – CinemArt  –114´ –  titulky  – dráma, historický. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 19.   19.45 h   Sobota  20.   17.30 h   

MUŽ VO VLAKU                                                                                                                     
Michael McCauley žije spokojne bežný rodinný život. Predáva poistenie,  s rodinou žije za mestom, a do práce a 
späť dochádza vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. Dnešný deň sa veľmi nepodaril a 
rovnako ako vždy nastupuje do vlaku a teší sa domov. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte 
nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná a že postava Liama Neesona si počas nej siahne na dno fyzických i 
psychických síl. Po chvíľke jazdy si k nemu prisadne atraktívna žena (Vera Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu 
znepokojujúcu otázku: "Aký ste človek?"

MN 15 rokov – USA, UK, Fr. –  Bontonfilm – 105´–  titulky – akčný, thriller, mysteriózny. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  20.   15.30 h   Nedeľa  21. 15.30 h  

ČERTOVINY
Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní 
za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a 
namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na 
statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za 
nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na 
pomoc pekelné sily.

MN 12 rokov – ČR – CinemArt  – 100´ –  česká verzia – rozprávka. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Streda  24.  19.30 h

BEATRICE
Pôrodná asistentka, ktorej sa do života vracia milenka jeho mŕtveho otca. Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako 
pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria. A do toho 
sa znovu objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom.

MN 15 rokov – Fr.  – ASFK – 117´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 26 .   17.30 h    Sobota 27.  19.45 h    Nedeľa 28.  17.30 h 

ZÚFALÉ  ŽENY ROBIA  ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ -  je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)  na svet vzácnou „čelnou“ 
polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani 
Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa 
narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do veľkomesta. Najskôr predáva v 
predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a 
pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju 
situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do 
karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka... Alebo keď zistí, že ten chlapec, 
ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén... Alebo... Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný 
vzťah – veľa.  Určite však platí, že film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je hrozne, 
aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať!

MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 86´ – česká verzia – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

Piatok  26.     19.30 hod.     Sobota 27.     17.30 h

VŠETKY PRACHY SVETA                                                                                                  
V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného z 
najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku kontaktovali únoscovia 
a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala, preto jej nezostáva nič iné, len 
poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Christopher Plummer) je však nemilosrdný a jej žiadosť 
odmietne. Zúfalá matka (Michelle Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide o život jej syna, ktorému brutálne 
ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu, aby chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade. Čas beží, 
únoscovia sú netrpezliví a mladému Paulovi nezostáva veľa času. Podarí sa starého otca presvedčiť, že on jediný 
môže vnuka zachrániť a dokázať, že láska má predsa len väčšiu hodnotu ako peniaze? 

MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov,
 ZŤP  vstupné 4 €.

Nedeľa 28.  19.30 h      Streda  31.  19.30 h  

LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
V epickom finále série Labyrint vedie Thomas (Dylan O’Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 
najnebezpečnejšiu misiu. Aby zachránili svojich priateľov, musia sa dostať do legendárneho Posledného mesta, 
labyrintu riadeného organizáciou Z.L.S.N., toto miesto sa môže stať najhroznejším bludiskom zo všetkých. Ten, kto 
to prežije, bude mať odpovede na otázky, ktoré si Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát dorazili do labyrintu.                   

MN 12 rokov – USA – CinemArt – 100´– titulky – dobrodružný, sci-fi. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

KINO

kultúra
Pondelok 1. 1.   pred divadlom a  pešia zóna

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
00:00 hod.  Polnočný ohňostroj nad divadlom
18:30 hod.  Snehuliačky Mili a Lili na pešej zóne.  Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že byť iným a 
odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier Mily a Lily sprevádzaný krásnymi 
pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a novoročný koncert  skupiny INÉ KAFE.  
Príďte si s nami zaželať a vychutnať – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 
Vstup voľný.   

Streda 10. 1.   galéria vestibulu divadla  18:00 h

MEDZIČAS - INTEREA
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy: Akad. soch. Marcela LOVIŠKOVÁ, Akad. soch. Viliam LOVIŠKA, MgrA. 
Lea LOVIŠKOVÁ; socha, maľba, fotografia. Kurátor: PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY. Vstup voľný. 
Výstava potrvá do 28. 2. 2018.

Sobota 13. 1.   veľká sála  19:00 h

10. MESTSKÝ BÁL 
Mesto Púchov a Púchovská kultúra vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. mestský bál. V programe: Zuzana 
Smatanová s kapelou, Replay  Band, ĽH Ivana Sadloňa, Tanečná škola Tep Dance. Moderuje: Slavo Jurko. Bohaté 
menu a tombola. Vstupné:  40 €. Vstupenky v predpredaji. Info na tel. č.: 0905 428 290.

Štvrtok 18. 1.  veľká sála  15:00 - 18:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postará HS PROGRES 
a deti MŠ Požiarna 1292.
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 2. 1.  2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  

Pondelok 22. 1.  veľká sála   17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a hostí  ZUŠ Púchov: ADVENTURE STRINGS. 
Vstupné: 2 €. Predpredaj vstupeniek od 8. 1. 2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Sobota 27. 1.  veľká sála  16:00 a 19:00 h

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO:
BESAME MUCHO
Najnovšia absurdná komédia Stanislava Štepku s piesňami Juraja Haška. Vypredané. 

Nedeľa 28. 1.   veľká sála  15:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo má dobrá rozprávka mať: krásnu princeznú Ladu s hviezdou na čele, jej otca 
- dobrého, ale tak trochu povoľného panovníka, zlého kráľa Kazisveta, ktorý vtrhne na hrad a žiada o ruku 
princeznej Lady. Je tu múdra a dobrá pestúnka, ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale poruke vždy aj dobrú radu. 
Rozprávkový myšací kožúšok, ktorý skryje princezninu krásu pri úteku z kráľovstva. A je tu aj kráľovstvo princa 
Radovana s kráľovskou kuchyňou, kde princezná Lada našla azyl medzi kuchármi. Samozrejme, že nechýba ani 
princ, ktorý sa zaľúbi do krásnej Lady, ktorú zahliadne na zámockom plese a netuší, že práve ona ako pomocníčka 
umýva riad v jeho kráľovskej kuchyni...Hrá: Divadlo Clipperton. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. 
Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk od 2. 1.  2018

KURZY, KLUBY
Štvrtok 4. a 18.   zasadacia miestnosť   18.00 h

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

Piatok 12.   tanečná sála     9.30 h

KLUB MAMIČIEK: 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. 

Utorok 16.   zasadacia miestnosť    16.30 - 18.30 h

AKO BYŤ KRÁSNA ZA 10 MINÚT 
Minikurz líčenia. Naučíme sa techniku denného líčenia, čo zvýrazniť aby sa docielilo rýchle a zároveň krásne jemné 
líčenie. Kurzovné vrátane materiálu, pomôcok 15 €. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
0908 718 662, 042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte.
Utorok 16.   kinosála    17.00 h

KREATÍVNE KURZY 
ENKAUSTIKA pre mierne pokročilých, PLETENIE Z PAPIERA pre začiatočníkov,  ENKAUSTIKA pre pokročilých. Každý 
kurz dvakrát po 2,5 hodiny, 1 h/5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte

Streda 17.   tanečná sála    16.45 h

LATINO STREET DANCE
Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Máš rada tanec? Kurz pre dievčatá, ženy do 35 rokov, 1 x v týždni 1 hod., 
kurzovné 25 €/10 lekcií, do 28. 3. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č. t. 0908 718 662, 042/ 285 2401.

Streda 17.   zasadacia miestnosť   18.00 h

KLUB ZDRAVIA: PRE KRÁSU HÔR
Horolezectvo je náročná športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál. Odmenou 
je pohľad na krásu prírody... Viac s Mgr. Petrom Kostelanským.

Utorok 23.   kinosála    16.00 h

KLUB ŽIEN: SYMFÓNIA ŽIVOTA
Je treba zabudnúť, že niekde vedľa beží čas. Treba pozdvihnúť dušu, pozitívne myslieť. Zacúvať do detských čias, 
neriešiť dospelácke zbytočnosti, prežívať prítomnosť... to je ten moment, kedy mládneme.

Utorok 23.   veľká sála    18.30 h

JOGA
Jedenkrát v týždni dve vyuč. hodiny. So sebou si prines karimatku a kurzový poplatok 25 €/10 lekcií.

Streda 31.   zasadacia miestnosť    18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VITAMÍN  D AKO HO EŠTE NEPOZNÁTE
Keď sa povie vitamín D, tak sa väčšine z nás vybaví slnko, ako jeho hlavný a neobmedzený zdroj a jeho dostatok ako 
samozrejmosť. No nie je tomu vždy tak... Prednáša Ing. Ľudka Ludhová.

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA
V pondelok a utorok:          10.00 - 12.00 h
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00 - 20.00 h

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

pripravujeme

január 2018

Streda  3.  19.30 h   Piatok 5.   17.30 h 

BASTARDI                                                                                                                                
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) vychovala tak, aby verili, 
že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola lož a matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý 
otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých 
odhalení, aby sa nakoniec dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť...

MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 112 ´– titulky – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Piatok 5.   19.45 h   Sobota 6.  17.30 h  

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti žila v 
malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom temných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život 
obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou 
minulosťou.

MN 15  rokov – USA – Itafilm – 100´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 6.  15.30 h   Nedeľa 7.  15.30 h  

COCO                                                                                                                                        
Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo svojej rodine sa malý Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, akým bol 
jeho idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za nevysvetliteľných 
okolností ocitá na mieste, ktoré ešte žiadny živý človek nenavštívil – v krásnom a pestrofarebnom svete zosnulých. 
Pre miestnych obyvateľov je jeho návšteva rovnako šokujúca. S pomocou miestneho podvodníčka Hectora sa 
Miguel vydáva na neobyčajnú cestu za  tajomstvami svojej rodiny... 

MN  7 rokov – USA  – Saturn – 109´ + krátky film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom – 21´ – slovenský dabing   – 
animovaný. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 10.    19.30 h  

SVADBA                                                                                                                             
Mladá Pakistanka, ktorá si musí vybrať medzi voľou rodičov a vlastnou slobodou. Osemnásťročná belgická 
Pakistanka Zahira si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju začnú nútiť do tradičného 
manželského zväzku. Mladé dievča rozpoltené medzi požiadavkami rodičov, svojím západným spôsobom života a 
túžbou po slobode spolieha na pomoc svojho dôverníka, staršieho bratra Amira.

MN 12 rokov  – Fr., Bel., Lux., Pak.  – ASFK – 98´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 12.   17.30 h    Sobota 13.  17.30 h  

STRATENÝ V DŽUNGLI                                                                                                       
Príroda pozná jediné pravidlo: Prežiť! Strhujúci film „Stratený v džungli" vznikol podľa ťažko uveriteľného 
skutočného príbehu, 
v ktorom sa dobrodružný výlet zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje 
Daniel Radcliffe. Ako stroskotanec v nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam, na aké ako 
Harry Potter ani nepomyslel.

MN 12  rokov – US. – Bontonfilm – 115´ – titulky – dobrodr., dráma, skutočný príbeh. Vstupné 4,50 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 12.   19.45 h     Nedeľa  14.  20.00 h 

KOLESO ZÁZRAKOV
Aj tentokrát získal Woody Allen pre film tie najlepšie herecké hviezdy súčasnosti. V hlavných úlohách a predstaví 
Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a tiež spevák Justin Timberlake, ktorý už niekoľkokrát dokázal svoje 
vysoké herecké kvality. 

MN 12 rokov – USA  – Magicbox  – 101´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €.

Sobota 13.   19.45 h    Nedeľa  14.  17.30 h  

MOLLY A JEJ HRA                                                                                                            
ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM. Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár ľudí ako talentovanú mladú lyžiarku. 
Športovú kariéru však vymenila za niečo omnoho lukratívnejšie - hazardné hry. Niekoľko rokov prevádzkovala sieť 
tajných herní, v ktorých utrácali státisíce dolárov slávni športovci, finanční magnáti či hollywoodska smotánka. 
Postupne sa jej klientela rozšírila aj o členov ruskej mafie a o Molly a jej aktivity sa začala zaujímať tajná služba. Po 
desiatich rokoch úspešného podnikania ju agenti FBI zatkli kvôli podozreniu z nelegálnych príjmov. Najala si 
právneho zástupcu, ktorému porozprávala svoj životný príbeh do najmenších detailov, aby očistila svoje meno a 
dokázala, že bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.

MN 15 rokov  – USA –  Fórumfilm – 140´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 15.     19.30 h

ZÁHRADNÍCTVO:NÁPADNÍK
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Je príbehom 
lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a 
komunistickým prevratom. NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi 
predvojnovou a povojnovou generáciou. Generačný stret pramení z odlišných skúseností rodičov a ich detí. 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 – tragikomédia. Vstupné 2 €.

Streda  17.  19.30 h

DVOJITÝ MILENEC
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do 
svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo 
nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne 
tajomstvo je spojuje a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží 
zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra 
Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš 
dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

MN 18 rokov  – Fr.  – ASFK – 107´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 19.     17.30 h      Nedeľa  21.  17.30 h 

NAJTEMNEJŠIA HODINA
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a on ako predseda vlády Veľkej 
Británie musí v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových dejín.

MN 12  rokov – USA  – CinemArt  –114´ –  titulky  – dráma, historický. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 19.   19.45 h   Sobota  20.   17.30 h   

MUŽ VO VLAKU                                                                                                                     
Michael McCauley žije spokojne bežný rodinný život. Predáva poistenie,  s rodinou žije za mestom, a do práce a 
späť dochádza vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. Dnešný deň sa veľmi nepodaril a 
rovnako ako vždy nastupuje do vlaku a teší sa domov. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte 
nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná a že postava Liama Neesona si počas nej siahne na dno fyzických i 
psychických síl. Po chvíľke jazdy si k nemu prisadne atraktívna žena (Vera Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu 
znepokojujúcu otázku: "Aký ste človek?"

MN 15 rokov – USA, UK, Fr. –  Bontonfilm – 105´–  titulky – akčný, thriller, mysteriózny. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  20.   15.30 h   Nedeľa  21. 15.30 h  

ČERTOVINY
Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní 
za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a 
namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na 
statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za 
nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na 
pomoc pekelné sily.

MN 12 rokov – ČR – CinemArt  – 100´ –  česká verzia – rozprávka. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Streda  24.  19.30 h

BEATRICE
Pôrodná asistentka, ktorej sa do života vracia milenka jeho mŕtveho otca. Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako 
pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria. A do toho 
sa znovu objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom.

MN 15 rokov – Fr.  – ASFK – 117´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 26 .   17.30 h    Sobota 27.  19.45 h    Nedeľa 28.  17.30 h 

ZÚFALÉ  ŽENY ROBIA  ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ -  je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)  na svet vzácnou „čelnou“ 
polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani 
Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa 
narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do veľkomesta. Najskôr predáva v 
predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a 
pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju 
situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do 
karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka... Alebo keď zistí, že ten chlapec, 
ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén... Alebo... Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný 
vzťah – veľa.  Určite však platí, že film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je hrozne, 
aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať!

MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 86´ – česká verzia – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

Piatok  26.     19.30 hod.     Sobota 27.     17.30 h

VŠETKY PRACHY SVETA                                                                                                  
V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného z 
najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku kontaktovali únoscovia 
a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala, preto jej nezostáva nič iné, len 
poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Christopher Plummer) je však nemilosrdný a jej žiadosť 
odmietne. Zúfalá matka (Michelle Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide o život jej syna, ktorému brutálne 
ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu, aby chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade. Čas beží, 
únoscovia sú netrpezliví a mladému Paulovi nezostáva veľa času. Podarí sa starého otca presvedčiť, že on jediný 
môže vnuka zachrániť a dokázať, že láska má predsa len väčšiu hodnotu ako peniaze? 

MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov,
 ZŤP  vstupné 4 €.

Nedeľa 28.  19.30 h      Streda  31.  19.30 h  

LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
V epickom finále série Labyrint vedie Thomas (Dylan O’Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 
najnebezpečnejšiu misiu. Aby zachránili svojich priateľov, musia sa dostať do legendárneho Posledného mesta, 
labyrintu riadeného organizáciou Z.L.S.N., toto miesto sa môže stať najhroznejším bludiskom zo všetkých. Ten, kto 
to prežije, bude mať odpovede na otázky, ktoré si Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát dorazili do labyrintu.                   

MN 12 rokov – USA – CinemArt – 100´– titulky – dobrodružný, sci-fi. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

KINO

kultúra
Pondelok 1. 1.   pred divadlom a  pešia zóna

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
00:00 hod.  Polnočný ohňostroj nad divadlom
18:30 hod.  Snehuliačky Mili a Lili na pešej zóne.  Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že byť iným a 
odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier Mily a Lily sprevádzaný krásnymi 
pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a novoročný koncert  skupiny INÉ KAFE.  
Príďte si s nami zaželať a vychutnať – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 
Vstup voľný.   

Streda 10. 1.   galéria vestibulu divadla  18:00 h

MEDZIČAS - INTEREA
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy: Akad. soch. Marcela LOVIŠKOVÁ, Akad. soch. Viliam LOVIŠKA, MgrA. 
Lea LOVIŠKOVÁ; socha, maľba, fotografia. Kurátor: PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY. Vstup voľný. 
Výstava potrvá do 28. 2. 2018.

Sobota 13. 1.   veľká sála  19:00 h

10. MESTSKÝ BÁL 
Mesto Púchov a Púchovská kultúra vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. mestský bál. V programe: Zuzana 
Smatanová s kapelou, Replay  Band, ĽH Ivana Sadloňa, Tanečná škola Tep Dance. Moderuje: Slavo Jurko. Bohaté 
menu a tombola. Vstupné:  40 €. Vstupenky v predpredaji. Info na tel. č.: 0905 428 290.

Štvrtok 18. 1.  veľká sála  15:00 - 18:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postará HS PROGRES 
a deti MŠ Požiarna 1292.
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 2. 1.  2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  

Pondelok 22. 1.  veľká sála   17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a hostí  ZUŠ Púchov: ADVENTURE STRINGS. 
Vstupné: 2 €. Predpredaj vstupeniek od 8. 1. 2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Sobota 27. 1.  veľká sála  16:00 a 19:00 h

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO:
BESAME MUCHO
Najnovšia absurdná komédia Stanislava Štepku s piesňami Juraja Haška. Vypredané. 

Nedeľa 28. 1.   veľká sála  15:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo má dobrá rozprávka mať: krásnu princeznú Ladu s hviezdou na čele, jej otca 
- dobrého, ale tak trochu povoľného panovníka, zlého kráľa Kazisveta, ktorý vtrhne na hrad a žiada o ruku 
princeznej Lady. Je tu múdra a dobrá pestúnka, ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale poruke vždy aj dobrú radu. 
Rozprávkový myšací kožúšok, ktorý skryje princezninu krásu pri úteku z kráľovstva. A je tu aj kráľovstvo princa 
Radovana s kráľovskou kuchyňou, kde princezná Lada našla azyl medzi kuchármi. Samozrejme, že nechýba ani 
princ, ktorý sa zaľúbi do krásnej Lady, ktorú zahliadne na zámockom plese a netuší, že práve ona ako pomocníčka 
umýva riad v jeho kráľovskej kuchyni...Hrá: Divadlo Clipperton. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. 
Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk od 2. 1.  2018

KURZY, KLUBY
Štvrtok 4. a 18.   zasadacia miestnosť   18.00 h

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

Piatok 12.   tanečná sála     9.30 h

KLUB MAMIČIEK: 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. 

Utorok 16.   zasadacia miestnosť    16.30 - 18.30 h

AKO BYŤ KRÁSNA ZA 10 MINÚT 
Minikurz líčenia. Naučíme sa techniku denného líčenia, čo zvýrazniť aby sa docielilo rýchle a zároveň krásne jemné 
líčenie. Kurzovné vrátane materiálu, pomôcok 15 €. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
0908 718 662, 042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte.
Utorok 16.   kinosála    17.00 h

KREATÍVNE KURZY 
ENKAUSTIKA pre mierne pokročilých, PLETENIE Z PAPIERA pre začiatočníkov,  ENKAUSTIKA pre pokročilých. Každý 
kurz dvakrát po 2,5 hodiny, 1 h/5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte

Streda 17.   tanečná sála    16.45 h

LATINO STREET DANCE
Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Máš rada tanec? Kurz pre dievčatá, ženy do 35 rokov, 1 x v týždni 1 hod., 
kurzovné 25 €/10 lekcií, do 28. 3. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č. t. 0908 718 662, 042/ 285 2401.

Streda 17.   zasadacia miestnosť   18.00 h

KLUB ZDRAVIA: PRE KRÁSU HÔR
Horolezectvo je náročná športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál. Odmenou 
je pohľad na krásu prírody... Viac s Mgr. Petrom Kostelanským.

Utorok 23.   kinosála    16.00 h

KLUB ŽIEN: SYMFÓNIA ŽIVOTA
Je treba zabudnúť, že niekde vedľa beží čas. Treba pozdvihnúť dušu, pozitívne myslieť. Zacúvať do detských čias, 
neriešiť dospelácke zbytočnosti, prežívať prítomnosť... to je ten moment, kedy mládneme.

Utorok 23.   veľká sála    18.30 h

JOGA
Jedenkrát v týždni dve vyuč. hodiny. So sebou si prines karimatku a kurzový poplatok 25 €/10 lekcií.

Streda 31.   zasadacia miestnosť    18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VITAMÍN  D AKO HO EŠTE NEPOZNÁTE
Keď sa povie vitamín D, tak sa väčšine z nás vybaví slnko, ako jeho hlavný a neobmedzený zdroj a jeho dostatok ako 
samozrejmosť. No nie je tomu vždy tak... Prednáša Ing. Ľudka Ludhová.

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA
V pondelok a utorok:          10.00 - 12.00 h
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00 - 20.00 h

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

pripravujeme

január 2018

Streda  3.  19.30 h   Piatok 5.   17.30 h 

BASTARDI                                                                                                                                
E.Helms a O.Wilson  hrajú dvoch bratov, ktorých excentrická slobodná matka (Glenn Close) vychovala tak, aby verili, 
že ich otec zomrel, keď boli mladí. V momente ako zistia, že to bola lož a matka vlastne ani nevie, kto je ich pravý 
otec, vyberú sa ho hľadať.  Na dlhej ceste ich čaká množstvo bláznivo-humorných situácií, zámen a prekvapivých 
odhalení, aby sa nakoniec dozvedeli viac o svojej mame i sebe, ako chceli vedieť...

MN 15 rokov – USA  – Continentalfilm  – 112 ´– titulky – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Piatok 5.   19.45 h   Sobota 6.  17.30 h  

INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
Štvrtá časť hororovej série odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľadávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti žila v 
malom mestečku v Novom Mexiku, avšak jej domov bol i domovom temných síl a netrvalo dlho, kým sa jej život 
obrátil naruby. Teraz ju jej najnovší klient privedie späť do domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlastnou desivou 
minulosťou.

MN 15  rokov – USA – Itafilm – 100´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 6.  15.30 h   Nedeľa 7.  15.30 h  

COCO                                                                                                                                        
Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo svojej rodine sa malý Miguel túži stať uznávaným hudobníkom, akým bol 
jeho idol, tragicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za nevysvetliteľných 
okolností ocitá na mieste, ktoré ešte žiadny živý človek nenavštívil – v krásnom a pestrofarebnom svete zosnulých. 
Pre miestnych obyvateľov je jeho návšteva rovnako šokujúca. S pomocou miestneho podvodníčka Hectora sa 
Miguel vydáva na neobyčajnú cestu za  tajomstvami svojej rodiny... 

MN  7 rokov – USA  – Saturn – 109´ + krátky film Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom – 21´ – slovenský dabing   – 
animovaný. Vstupné 5 €. DIEŤA do 12 rokov,  ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 10.    19.30 h  

SVADBA                                                                                                                             
Mladá Pakistanka, ktorá si musí vybrať medzi voľou rodičov a vlastnou slobodou. Osemnásťročná belgická 
Pakistanka Zahira si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju začnú nútiť do tradičného 
manželského zväzku. Mladé dievča rozpoltené medzi požiadavkami rodičov, svojím západným spôsobom života a 
túžbou po slobode spolieha na pomoc svojho dôverníka, staršieho bratra Amira.

MN 12 rokov  – Fr., Bel., Lux., Pak.  – ASFK – 98´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 12.   17.30 h    Sobota 13.  17.30 h  

STRATENÝ V DŽUNGLI                                                                                                       
Príroda pozná jediné pravidlo: Prežiť! Strhujúci film „Stratený v džungli" vznikol podľa ťažko uveriteľného 
skutočného príbehu, 
v ktorom sa dobrodružný výlet zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje 
Daniel Radcliffe. Ako stroskotanec v nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam, na aké ako 
Harry Potter ani nepomyslel.

MN 12  rokov – US. – Bontonfilm – 115´ – titulky – dobrodr., dráma, skutočný príbeh. Vstupné 4,50 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 12.   19.45 h     Nedeľa  14.  20.00 h 

KOLESO ZÁZRAKOV
Aj tentokrát získal Woody Allen pre film tie najlepšie herecké hviezdy súčasnosti. V hlavných úlohách a predstaví 
Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple a tiež spevák Justin Timberlake, ktorý už niekoľkokrát dokázal svoje 
vysoké herecké kvality. 

MN 12 rokov – USA  – Magicbox  – 101´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €.

Sobota 13.   19.45 h    Nedeľa  14.  17.30 h  

MOLLY A JEJ HRA                                                                                                            
ŠŤASTIE PRAJE PRIPRAVENÝM. Molly Bloomovú kedysi poznalo zopár ľudí ako talentovanú mladú lyžiarku. 
Športovú kariéru však vymenila za niečo omnoho lukratívnejšie - hazardné hry. Niekoľko rokov prevádzkovala sieť 
tajných herní, v ktorých utrácali státisíce dolárov slávni športovci, finanční magnáti či hollywoodska smotánka. 
Postupne sa jej klientela rozšírila aj o členov ruskej mafie a o Molly a jej aktivity sa začala zaujímať tajná služba. Po 
desiatich rokoch úspešného podnikania ju agenti FBI zatkli kvôli podozreniu z nelegálnych príjmov. Najala si 
právneho zástupcu, ktorému porozprávala svoj životný príbeh do najmenších detailov, aby očistila svoje meno a 
dokázala, že bulvárne médiá o nej nevedeli všetko.

MN 15 rokov  – USA –  Fórumfilm – 140´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 15.     19.30 h

ZÁHRADNÍCTVO:NÁPADNÍK
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO sa odohráva na sklonku päťdesiatych rokov minulého storočia. Je príbehom 
lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a 
komunistickým prevratom. NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi 
predvojnovou a povojnovou generáciou. Generačný stret pramení z odlišných skúseností rodičov a ich detí. 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 – tragikomédia. Vstupné 2 €.

Streda  17.  19.30 h

DVOJITÝ MILENEC
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do 
svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo 
nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne 
tajomstvo je spojuje a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží 
zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra 
Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš 
dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

MN 18 rokov  – Fr.  – ASFK – 107´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 19.     17.30 h      Nedeľa  21.  17.30 h 

NAJTEMNEJŠIA HODINA
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a on ako predseda vlády Veľkej 
Británie musí v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových dejín.

MN 12  rokov – USA  – CinemArt  –114´ –  titulky  – dráma, historický. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 19.   19.45 h   Sobota  20.   17.30 h   

MUŽ VO VLAKU                                                                                                                     
Michael McCauley žije spokojne bežný rodinný život. Predáva poistenie,  s rodinou žije za mestom, a do práce a 
späť dochádza vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. Dnešný deň sa veľmi nepodaril a 
rovnako ako vždy nastupuje do vlaku a teší sa domov. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte 
nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná a že postava Liama Neesona si počas nej siahne na dno fyzických i 
psychických síl. Po chvíľke jazdy si k nemu prisadne atraktívna žena (Vera Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu 
znepokojujúcu otázku: "Aký ste človek?"

MN 15 rokov – USA, UK, Fr. –  Bontonfilm – 105´–  titulky – akčný, thriller, mysteriózny. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota  20.   15.30 h   Nedeľa  21. 15.30 h  

ČERTOVINY
Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní 
za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a 
namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na 
statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za 
nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na 
pomoc pekelné sily.

MN 12 rokov – ČR – CinemArt  – 100´ –  česká verzia – rozprávka. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, ZŤP  
vstupné 4 €.

Streda  24.  19.30 h

BEATRICE
Pôrodná asistentka, ktorej sa do života vracia milenka jeho mŕtveho otca. Claire žije podľa pravidiel. Pracuje ako 
pôrodná asistentka a svoj život zasvätila službe ostatným. Lenže pôrodnicu, kde pracuje, čoskoro zatvoria. A do toho 
sa znovu objavuje Béatrice, bývalá milenka jej mŕtveho otca, vrtošivá a sebecká žena, ktorá je jej pravým opakom.

MN 15 rokov – Fr.  – ASFK – 117´– titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 26 .   17.30 h    Sobota 27.  19.45 h    Nedeľa 28.  17.30 h 

ZÚFALÉ  ŽENY ROBIA  ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ -  je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)  na svet vzácnou „čelnou“ 
polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani 
Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa 
narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do veľkomesta. Najskôr predáva v 
predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a 
pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju 
situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do 
karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka... Alebo keď zistí, že ten chlapec, 
ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén... Alebo... Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný 
vzťah – veľa.  Určite však platí, že film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je hrozne, 
aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať!

MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 86´ – česká verzia – komédia. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

Piatok  26.     19.30 hod.     Sobota 27.     17.30 h

VŠETKY PRACHY SVETA                                                                                                  
V roku 1973, presne v deň svojich 16-tych narodenín, v Ríme zmizol John Paul Getty III., vnuk jedného z 
najbohatších mužov sveta, ropného magnáta J. Paula Gettyho. O dva dni neskôr jeho matku kontaktovali únoscovia 
a žiadali výkupné 17 miliónov dolárov. Ona sama toľko peňazí nikdy nemala, preto jej nezostáva nič iné, len 
poprosiť o pomoc chlapcovho starého otca. Miliardár (Christopher Plummer) je však nemilosrdný a jej žiadosť 
odmietne. Zúfalá matka (Michelle Williams), sa ho snaží presvedčiť, že ide o život jej syna, ktorému brutálne 
ubližujú. Getty za ňou pošle svojho zástupcu, aby chránil jeho záujmy a hlavne majetok v tomto prípade. Čas beží, 
únoscovia sú netrpezliví a mladému Paulovi nezostáva veľa času. Podarí sa starého otca presvedčiť, že on jediný 
môže vnuka zachrániť a dokázať, že láska má predsa len väčšiu hodnotu ako peniaze? 

MN 15 rokov – USA – Fórumfilm – 132´ – titulky – dráma. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov,
 ZŤP  vstupné 4 €.

Nedeľa 28.  19.30 h      Streda  31.  19.30 h  

LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
V epickom finále série Labyrint vedie Thomas (Dylan O’Brien) svoju skupinu unikajúcich Placerov na ich poslednú a 
najnebezpečnejšiu misiu. Aby zachránili svojich priateľov, musia sa dostať do legendárneho Posledného mesta, 
labyrintu riadeného organizáciou Z.L.S.N., toto miesto sa môže stať najhroznejším bludiskom zo všetkých. Ten, kto 
to prežije, bude mať odpovede na otázky, ktoré si Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát dorazili do labyrintu.                   

MN 12 rokov – USA – CinemArt – 100´– titulky – dobrodružný, sci-fi. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov, 
ZŤP  vstupné 4 €.

KINO

kultúra
Pondelok 1. 1.   pred divadlom a  pešia zóna

VÍTANIE NOVÉHO ROKA V PÚCHOVE
00:00 hod.  Polnočný ohňostroj nad divadlom
18:30 hod.  Snehuliačky Mili a Lili na pešej zóne.  Kúzelná zimná rozprávka divadla KaSia (BA) o tom, že byť iným a 
odlišným vôbec nie je čudné ani zvláštne. Vtipný príbeh dvoch snehových sestier Mily a Lily sprevádzaný krásnymi 
pesničkami, plný humoru, lásky a nehy. 
19:30 hod. Slávnostný príhovor primátora, slovenská hymna, ohňostroj a novoročný koncert  skupiny INÉ KAFE.  
Príďte si s nami zaželať a vychutnať – Šťastný nový rok 2018 v Púchove! Bližšie info aj na osobitných plagátoch. 
Vstup voľný.   

Streda 10. 1.   galéria vestibulu divadla  18:00 h

MEDZIČAS - INTEREA
Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy: Akad. soch. Marcela LOVIŠKOVÁ, Akad. soch. Viliam LOVIŠKA, MgrA. 
Lea LOVIŠKOVÁ; socha, maľba, fotografia. Kurátor: PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY. Vstup voľný. 
Výstava potrvá do 28. 2. 2018.

Sobota 13. 1.   veľká sála  19:00 h

10. MESTSKÝ BÁL 
Mesto Púchov a Púchovská kultúra vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. mestský bál. V programe: Zuzana 
Smatanová s kapelou, Replay  Band, ĽH Ivana Sadloňa, Tanečná škola Tep Dance. Moderuje: Slavo Jurko. Bohaté 
menu a tombola. Vstupné:  40 €. Vstupenky v predpredaji. Info na tel. č.: 0905 428 290.

Štvrtok 18. 1.  veľká sála  15:00 - 18:00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú náladu sa postará HS PROGRES 
a deti MŠ Požiarna 1292.
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 2. 1.  2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  

Pondelok 22. 1.  veľká sála   17:00 h

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ PÚCHOV
Výnimočný koncert sólistov, súborov a hostí  ZUŠ Púchov: ADVENTURE STRINGS. 
Vstupné: 2 €. Predpredaj vstupeniek od 8. 1. 2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Sobota 27. 1.  veľká sála  16:00 a 19:00 h

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO:
BESAME MUCHO
Najnovšia absurdná komédia Stanislava Štepku s piesňami Juraja Haška. Vypredané. 

Nedeľa 28. 1.   veľká sála  15:00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU:
PRINCEZNÁ SO ZLATOU HVIEZDOU
Klasická rozprávka, ktorá má všetko, čo má dobrá rozprávka mať: krásnu princeznú Ladu s hviezdou na čele, jej otca 
- dobrého, ale tak trochu povoľného panovníka, zlého kráľa Kazisveta, ktorý vtrhne na hrad a žiada o ruku 
princeznej Lady. Je tu múdra a dobrá pestúnka, ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale poruke vždy aj dobrú radu. 
Rozprávkový myšací kožúšok, ktorý skryje princezninu krásu pri úteku z kráľovstva. A je tu aj kráľovstvo princa 
Radovana s kráľovskou kuchyňou, kde princezná Lada našla azyl medzi kuchármi. Samozrejme, že nechýba ani 
princ, ktorý sa zaľúbi do krásnej Lady, ktorú zahliadne na zámockom plese a netuší, že práve ona ako pomocníčka 
umýva riad v jeho kráľovskej kuchyni...Hrá: Divadlo Clipperton. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. 
Vstupné: 3 €  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk od 2. 1.  2018

KURZY, KLUBY
Štvrtok 4. a 18.   zasadacia miestnosť   18.00 h

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

Piatok 12.   tanečná sála     9.30 h

KLUB MAMIČIEK: 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. 

Utorok 16.   zasadacia miestnosť    16.30 - 18.30 h

AKO BYŤ KRÁSNA ZA 10 MINÚT 
Minikurz líčenia. Naučíme sa techniku denného líčenia, čo zvýrazniť aby sa docielilo rýchle a zároveň krásne jemné 
líčenie. Kurzovné vrátane materiálu, pomôcok 15 €. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
0908 718 662, 042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte.
Utorok 16.   kinosála    17.00 h

KREATÍVNE KURZY 
ENKAUSTIKA pre mierne pokročilých, PLETENIE Z PAPIERA pre začiatočníkov,  ENKAUSTIKA pre pokročilých. Každý 
kurz dvakrát po 2,5 hodiny, 1 h/5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 
042/ 285 2401. Info aj na osobitnom plagáte

Streda 17.   tanečná sála    16.45 h

LATINO STREET DANCE
Chceš sa hýbať len tak pre radosť? Máš rada tanec? Kurz pre dievčatá, ženy do 35 rokov, 1 x v týždni 1 hod., 
kurzovné 25 €/10 lekcií, do 28. 3. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č. t. 0908 718 662, 042/ 285 2401.

Streda 17.   zasadacia miestnosť   18.00 h

KLUB ZDRAVIA: PRE KRÁSU HÔR
Horolezectvo je náročná športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál. Odmenou 
je pohľad na krásu prírody... Viac s Mgr. Petrom Kostelanským.

Utorok 23.   kinosála    16.00 h

KLUB ŽIEN: SYMFÓNIA ŽIVOTA
Je treba zabudnúť, že niekde vedľa beží čas. Treba pozdvihnúť dušu, pozitívne myslieť. Zacúvať do detských čias, 
neriešiť dospelácke zbytočnosti, prežívať prítomnosť... to je ten moment, kedy mládneme.

Utorok 23.   veľká sála    18.30 h

JOGA
Jedenkrát v týždni dve vyuč. hodiny. So sebou si prines karimatku a kurzový poplatok 25 €/10 lekcií.

Streda 31.   zasadacia miestnosť    18.00 h

KLUB ZDRAVIA: VITAMÍN  D AKO HO EŠTE NEPOZNÁTE
Keď sa povie vitamín D, tak sa väčšine z nás vybaví slnko, ako jeho hlavný a neobmedzený zdroj a jeho dostatok ako 
samozrejmosť. No nie je tomu vždy tak... Prednáša Ing. Ľudka Ludhová.

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA
V pondelok a utorok:          10.00 - 12.00 h
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00 - 20.00 h

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

pripravujeme

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

PREDPREDAJ VSTUPENIEK v pokladni kina. 
Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránkach: 

www.kultura.puchov.sk  a  www.kino.puchov.sk
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KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
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Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

PATERSON (dráma, komédia)
Príbeh muža, šoféra autobusu, ktorého ubíja každodenný stereotyp, a tak sa obracia k poézii. 
MN 15 rokov – USA –ASFK –  113 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

SPOJENCI (vojnový, romantický)
Keď máte v  rámci vojenskej operácie predstierať, že tajná agentka, ktorú ste práve stretli, 
je vaša manželka, nemala by byť krásna. Mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Nielen pre 
dvoch ľudí, ale pre celý svet. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvorca Forresta Gumpa, vrhol 
Brada Pitta a Marion Cotillard do sveta, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou. MN 12 
rokov – USA – CinemArt – 124 ´ –titulky. Vstupné 4 €.

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

KRUHY (horor)                                                                                                                                Najskôr sa pozrieš. Potom zomrieš. „Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. 
Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor o znepokojivom videu, 
ktorého diváci umierali presne týždeň po tom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. 
Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojím 
filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 
MN 15  rokov – USA – CinemArt – 100 ´ – titulky. Vstupné 4 €.

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

PSIA DUŠA (rodinný)
Všetci psi idú do neba... teda okrem tých, ktorí si ešte nesplnili poslanie tu na zemi! Vo filmo-
vom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša Lasse Hallström na plátna kín 
príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí 
učil smiať sa a milovať. Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka 
jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že 
láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete 
svoje jedinečné poslanie. MN 7 rokov – USA – Fórumfilm   – 100´ - český dabing. Vstupné 3,50 €.

Streda  8.   19.30 h

NEBO A ĽAD (dokumentárny)                                                                                                                        Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v  svojom novom celovečernom doku-
mente popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za 
polárny kruh, ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne 
otepľovanie“. Na príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu režisér ukazuje, aký 
dopad môže mať správanie človeka na budúcnosť našej planéty. MN 12 rokov – Fr.  –ASFK 
–  89 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   10.  17.30 h     Piatok   10.  19.30 h     Sobota  11.  17.30 h
Nedeľa  12.  17.30 h

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY(erotický thriler)
Už žiadne pravidlá. Už žiadne tajomstvá. Keď pred dvomi rokmi vstupoval do kín film Päťdesiat 
odtieňov šedej, 255 tisíc nedočkavých fanúšičiek vytvorilo doteraz neprekonaný rekord v poč-
te divákov za premiérový víkend. Jeho pozíciu teraz môže ohroziť pokračovanie – Päťdesiat 
odtieňov temnoty. Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a dohľadom autorky predlohy E. L. 
James sa vracia Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby napísali ďalšiu kapitolu pikantnej ro-
mantiky o vzťahu dominantného milionára Christiana Greya a submisívnej študentky Anasta-
sie Steeleovej. MN 18  rokov! – USA – CinemArt – 102´– titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  11.  15.30 h     Nedeľa  12.  15.30 h - 3D

LEGO® BATMAN VO FILME(animovaný, dobrodružný)
VŽDY BUĎ SÁM SEBOU... IBAŽE BY SI BOL BATMANOM. Obrovský obchodný i divácky úspech 
LEGO príbehu, povzbudil tvorcov k  nakrúteniu samostatného animovaného dobrodružstva 
vodcu celej skupiny – LEGO Batmana. V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce Batman 
zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré, 
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej seba-
obrany a snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale naozaj len možno  sa naučiť 
trochu uvoľniť a získať nadhľad... MP –USA – Continentalfilm – 104 ´ - slovenský dabing. 
Vstupné 4€, 3 D – 5,50 €.

Streda 15.    19.30 h

REALITA (komédia, dráma)                                                                                                                          Nesmelému filmárovi Jasonovi sa môže splniť sen. Bohatý producent Bob Marshall súhlasí, že 
zafinancuje jeho hororový film. S jednou podmienkou – Jasonovi dá 48 hodín na to, aby objavil 
najlepší výkrik v histórii filmu. Jeho hľadanie sa však postupne mení na nočnú moru. Vo filme 
nechýba absurdný humor či snové pasáže a hudba Philipa Glassa. MN 12 rokov – Fr.,USa  –
ASFK –  95 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

T2 TRAINSPOTTING (dráma) Režisér Danny Boyle sa vracia, aby nakrútil dlhoočakávané pokračovanie legendárneho filmu 
Trainspotting. Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okradol svoju partiu o 16 tisíc libier a 
zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bremenom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan McGregor, 
sekundovať mu budú Johnny Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v úlohe Begbieho a rolu 
Spuda si zopakuje Ewen Bremmer. MN 15 rokov  – VB  – Itafilm - 109´ - titulky. Vstupné 4 €.  

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

MLČANIE (historická dráma)
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktu s západnými mocnosťami. Kres-
ťanstvo je tu postavené mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prenasledovaní. Dvaja 
portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferre-
ira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol viery. MN 12 rokov  – Mex.,Tchaj-wan,USA – Magic 
box – 161´-  titulky. Vstupné 4 €.

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

LIEK NA ŽIVOT (mysteriózny thriller)
Ste pripravený, pán Lockhart? Tak začíname…Ako to už často býva, dramatické udalosti za-
čínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) 
dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nena-
hraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného 
odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švaj-
čiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu 
očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až 
tak úplne dobrovoľný… MN 15 rokov –  USA, Nem. – CinemArt –  146 ´-  titulky. Vstupné 4 €.

Pondelok 20. 17.30 h a 19.30 h
KINO ZA „BABKU“  J t.j. 2 € !

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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 – 4631 302.

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. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

ČAJ O PIATEJStretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta Pú-
chov. Vstupné 1 €.

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIAVarovné príznaky pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Prednáška s MUDr. Evou Cí-
gerovou. Vstup voľný.

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Pochopiť seba a alkoholizmus, dá sa to vôbec? 12 krok.program dáva odpoveď.

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

FÍHA TRALALA – ROKNová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Obľúbený škriatok Fíha Vás so svo-
jimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. Zaspievate si najzná-
mejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky... 
Vstupné 11 €, balkón 10 €, predaj vstupeniek len cez Ticketportal.

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

STAROSTLIVOSŤ O TVÁRTvár svojím výrazom je schopná vypovedať viac ako ústa slovami. Pokožka tváre si vyžadu-
je oveľa viac starostlivosti ako koža na inej časti tela, a to najmä preto, že je väčšinu času 
odhalená. Okrem toho sa na tvári nachádza oveľa viac potných a mazových žliaz. Čistenie, 
hydratácia, výživa....Viac s lektorkou OZ ŽaZ Andreou Turzovou.

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL: 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOVMilé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske, vyhrať niektorú z krásnych tombolových 
cien, zahrať sa, zasúťažiť si, zatancovať  na detskej diskotéke, pozrieť  tanečné vystúpenie 
SMAJLÍKa. Karnevalom Vás bude sprevádzať KLOBUČNÍK a ALICA z Krajiny zázrakov v ori-
ginálnych kostýmoch.  Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 € + sladká odmena pre každé dieťa 
v maske.

Utorok 28.     pešia zóna     od 12.00 hod. - predaj výrobkov, od 17.00 h - program

FAŠIANGY V MESTE Od 12.00 h:  Zabíjačka na pešej zóne - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Poľnohospod.  
družstvo Dol. Maríková a predajňa Farmárik Púchov). Od 17.00 h:  Na fašiangovú nôtu: HS SIG-
NÁL, fašiangový sprievod masiek:  Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DĽH Lachovček 
(na voze, s  konským záprahom). Súťaž  o NAJ...masky v  kateg. detí i dospelých, tanečná 
skupina  z Denného centra seniorov Púchov, fašiangy a pochovávane basy s DFS Púchovček, 
Biela voda a DĽH Lachovček (mladší i starší). Vstup v maskách vítaný! Sprievodne: Stánky 
s voňavým (tekutým i tuhým )  fašiangovým občerstvením.

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

EMÓCIE A ICH VPLYV NA NAŠE ZDRAVIEMyšlienky a emócie sú spojené nádoby. Z myšlienok vznikajú emócie, ktoré spätne ovplyvňujú 
naše myšlienky. Nevyjadrené emócie narúšajú bioenergetický tok životnej energie a ukladajú 
sa v našom tele. Ak chceme vyliečiť telo, musíme vyliečiť naše myšlienky a emócie. Predsta-
víme Vám fantastickú EFT metódu na odstraňovanie emočných blokov. Je to dôležitý krok na 
ceste k radostnému a zdravému životu.

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

ORIENTÁLNY TANEC 1x v týždni 1 hodina, platba dvojmesačne. Info: 0908718662.So sebou si prineste kurzový po-
platok  27  € do 29.3.2017, balerínky, pohodlné oblečenie na tanec a dobrú náladu. Lektorka 
Danica Intisar Kodčíková.

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

AL-ANON Alkoholizmus je, rodinná choroba“. Nelieči sa len alkoholik, ale musí sa aj ten, kto je v jeho 
blízkosti. 12 krokový program pomáhajúci členom rodiny.

Piatok 3.     budova SOV Nám.slobody - bývalá kinosála     10.00 hod.

DIEŤA V ŠATKE                                                                                   Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, príďte sa poradiť a inšpirovať sa od 
mamičiek...Vstup voľný.  

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO: 
TO NEMÁ CHYBUVstupné 15 €, 13 €, vypredané.

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

MOHENDŽODÁRO 
– TANTRA JOGA PRE ŽENYWorkshop pod vedením certifikovanej cvičiteľky Dariny Mikolášovej a  hostí:  zakladateľ 
Mohendžodára - Tantra jogy pre ženy (CZ) Igor Samotný a Michaela Samotná - prvýkrát na 
Slovensku! Nepotrebujete nič, len pohodlné oblečenie (môže byť dlhá sukňa), karimatku, ľah-
šiu prikrývku a šatku na oči, ako nevyhnutnú cvičebnú pomôcku. Počet miest je limitovaný! 
Cena 25 €. Info: 0905 428 290

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

CVIČENIE - VIBRAČNÉ PLOŠINY                                                                                                             Prečo práve vibračná plošina ? Cvičenie je ako stvorené pre tie z Vás, ktorým sa nechce vo 
fitness centre  tráviť hodiny, alebo naozaj na to nemajú čas. Na nestabilnej vibračnej plošine 
vám stačí stráviť pol hodiny. Cvičíte len v ponožkách, takže vám stačia iba pohodlné tepláky 
a tričko. Na cvičenie sa nahlasuje u inštruktorky na č.t. 0903543246.  Kurzovné 3,50/40 min. 
Info  na č.t. 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

TVORIVÉ DIELNE PRE DETIBudeme tvoriť, maľovať, skladať, vyrobíme si hračky, dekorácie, obraz...,  ktoré si dieťa ihneď 
odnesie domov. Prvá lekcia kurzu. Kapacita detí od 5 do 9 rokov je obmedzená! Kurzovné 
vrátane materiálu  1 h/3 €, spolu 60 €,  t.j. 20 vyučovacích hodín.  Do kurzu je nutné prihlásiť 
sa na dkpuchov1@gmail.com, 0908 718 662.

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

VYUŽITIE OLEJOVVyužitie olejov a olejčekov nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike. Životná skúsenosť zdravotnej 
sestry, ktorá sa stretla vo svojej praxi s touto liečbou... Prednáška s Patríciou Špalkovou a Bc.
Monikovu Špalkovou, oboznámenie sa  metódami liečby...Vstup voľný.

Streda  22.   17.30 h

EXPEDIČNÁ KAMERAFilmový festival Expedičná kamera je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodruž-
né filmy z hôr, divokej prírody a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavo-
vania a napätia... Bližšie info na osobitných plagátoch.  Vstupné 3,50  €.

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

ZNIČENÍ LÁSKOU (romantická dráma)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepas-
ťou, inšpirovaný skutočnými udalosťami. MN 15 rokov – Fr.  – Itafilm –110´– titulky. Vstupné 
3,50 €.

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

MUZZIKANTI (hudobná romanca)
Muzzikanti sú filmom plným pesničiek a melódií, od folklórnych koreňov až po mladú rockovú 
súčasnosť. Dej sa odohráva na česko-slovensko-poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa má tu stále svoju silu, pôvab žien priťahuje od 
nepamäti a hudba má svoje nezastupiteľné miesto. Jednoducho magický kraj, pre zdanlivo 
obyčajné a predsa len osobité a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s dobrým koncom... 
Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým sériou filmov o Básnikoch vo filme stvárňuje drsného 
rockera Izzyho, ktorý prevádzkuje horský kemp. Do úlohy jeho priateľky obsadili poľskú hereč-
ku Michalinu Olszańskú, ktorá zažiarila v titulnej úlohe životopisnej drámy Ja, Olga Hepnarová. 
Pokojný život dvojice však naruší príchod partie hudobníkov z Prahy. Na jej čele stojí Martin 
Dejdar, ako hasnúca popová hviezda a Maroš Kramár ako hudobný producent. MN 12 rokov – 
ČR, J.Moder, TBP, PP – Continentalfilm –  109 ´- originál česká verzia. Vstupné 3,50 €.

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

JOHN WICK 2 (akčný thriller)                                                                                                                     S DIABLOM SA NEZHRÁVA! Legendárny hrdina John Wick je späť. Pod nátlakom bývalého 
spolupracovníka, ktorý má v pláne získať kontrolu nad tajným medzinárodným združením ná-
jomných vrahov, sa v plnej sile vracia do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa vydáva na cestu 
do Ríma, kde ho čaká zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete. MN 
15 rokov   -   USA  – Fórumfilm – 122  ´- titulky. Vstupné 3,50 €.

Streda  1. 3.   19.30 h

RODINNÉ ŠŤASTIE (dráma, komédia)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať príbuzných u seba doma, nie je to práve med lízať. Stačí 
chvíľka a jeden je podráždený, druhý ukrivdený a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim počtom 
dní strávených v jednom byte graduje táto výbušná situácia do sledu vtipných, dramatických 
aj absurdne banálnych historiek, až sa nakoniec ukáže, že toho, kto vám najviac liezol na 
nervy, máte vlastne veľmi radi. Živo a autenticky vykreslené rodinné stretnutie,  maďarský re-
žisér Szabolcs Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so svojou ženou a deťmi a z 51. ročníka MFF 
Karlovy Vary si právom odniesol cenu za najlepší herecký výkon, ako aj hlavnú cenu festivalu 
za najlepší film. MN 12 rokov –Maď. – ASFK –  81 ´- titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

OZZYOzzy je priateľský  pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia 
sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s 
nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov...

Pondelok 6.     veľká sála     8.00 hod.
Utorok 7.         veľká sála     8.00 hod.

MARŤÁNKOVIA – ŠKOLA Z MARSU Multimediálny koncert, ktorý je svojím umeleckým obsahom ojedinelou  výpoveďou  umel-
cov z Českej a Slovenské republiky. Bobo Kantor: „Aj tentoraz chceme posunúť hudobný a 
audiovizuálny zážitok o krok dopredu. Deťom chceme priblížiť vesmír ako realitu, ktorá ob-
klopuje našu zemeguľu a prostredníctvom pesničiek, videoprojekciou, súťaží a rozprávanie 
v plnej miere rozvinúť detskú aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. Deti určite nadchne 
nové audiovizuálne spracovanie scény, technologicky najvyspelejšie zvuková aparatúra, vi-
deoprojekcie, kozmická scéna, laser animácie, simulácie vesmíru a planét, alebo postavičky 
Marťankov.“ 

Pondelok 6.     veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.
Utorok 7.         veľká sála     9.30 hod., 10.50 hod.

FACELOOKDôležitým aspektom multimediálneho koncertu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz 
na bežné a zároveň podstatné témy akými sú: láska, priateľstvo, rodina, pravdovravnosť, čest-
nosť, vzdelanie, ľudskosť, empatia, tolerancia, vlastné úsilie, ale aj negatívne stránky ako lož, 
rasizmus, cyberbullying a pod. Žiakom chceme priblížiť už spomínané témy prostredníctvom 
pesničiek v českom, slovenskom a anglickom jazyku, videoprojekciou a ďalej rozvinúť ich 
aktivitu a kreativitu priamo na koncerte. 

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

DIVOKÉ VLNYMladý tučniak Cody Maverick dal zbohom ľadovým planinám domova a vydal sa na ostrov 
Pin-Gui, aby sa pred davmi fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil surfového šampionátu. 
Bola z toho veľká sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov... 

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

SPIEVAJPodnikavý chlapík  Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom 
otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte ne-
videl. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý 
sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga... 

11.3. o 17.00 h MDŽ V DIVADLE: NADŠENCI A VRŠATEC
                         Vstupné 7 €, balkón 6 €, vstupenky v predaji od 6.2.

16.3. o 19.00 h VŠADE DOBRE
                         Účinkujú:  Z.Tlučková,  R.Piško, P. Topoľský, vstupné 10 €, balkón 9 €,   
                         vstupenky  v predaji od 24.1.

24.4. o 19.00 h ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU A SLÁČIKOVÉ TRIO 
                          Vstupné 22 €, balkón 21 €, vstupenky v predaji od  7.2.2016.

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 16. 1.
Cesnačka s opekaným chlebom
1. Pečená bravčová krkovička, kapus-
ta, knedľa
2. Slovenské kuracie rizoto, zeleninový 
šalát

Streda: 17. 1.
Hrachová s údeným mäsom
1. Kurací závitok so šunkou a nivou, 
ryža
2. Medajlónky z bravčovej panenky, 
syrová omáčka, cestoviny penne

Štvrtok: 18. 1.
Kulajda - zemiaková
1. Važecká pochúťka v zemiakovej 
placke, 1/2 ryža
2. Kuracie prsia „FIT“, dusená ryža

Piatok: 19. 1.
Sedliacka - krúpková
1. Vyprážaný kurací krčmársky špíz, 
zemiaková kaša
 2. Diabolská bravčová pochúťka, 
opekaný chlieb vo vajci

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
2. Fazuľová na sladko-kyslo s údeným 
3. Karot. krém s pomarančom a kari                 

Hlavné jedlá:  
1. Šošovicový prívarok, volské oko, 
špekačka, chlieb
2. Parené buchty plnené čučoriedka-
mi, čokoláda, tvarohový miláčik 
3. Tarhoňové slovenské rizoto, para-
dajkový šalát
4. Tagliatelle s údeným lososom a 
pažítkou
5. Fritované kur. nugetky v kukuričnej 
strúhanke, šalát zo zelených fazuliek
6. Sviečková na smotane, varená 
knedľa, brusnice
7. Hovädzí Rib-eye steak, šampiňóvá 
omáčka Duxeles, opekané baby 
zemiaky 

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 16. 1.
Zemiaková s párkom
1. Kuracie soté na červenom víne so 
šampiňónmi a slaninkou, dusená ryža   
2. Mletý bravčový rezeň, zemiaková 
kaša, čalamáda

Streda: 17. 1.
Hovädzí vývar s rezancami
1. Bravčové ražniči, dusená ryža
2. Hovädzie dusené s chrenovou 
omáčkou, varená knedľa

Štvrtok: 18. 1.
Kapustová s klobásou
1. Kurací gordon bleu, pučené zemia-
ky zapekané s údeným syrom
2. Cestoviny so syrovou omáčkou a 
slaninkou

Piatok: 19. 1.
Kulajda
1. Kuracie prsia na smotanovej, pikant-
nej omáčke, americké zemiaky
2. Malé zemiakové placky zapekané s 
paradajkou a syrom, zakysanka

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 16. 1.
Fazuľová polievka s úd. mäsom, chlieb   
Hovädzí vývar s mäskom, zeleninkou 
a drobnou cestovinou  
1. Kuracie stehno plnené hubovou 
plnkou, dusená ryža, kompót  
2. Bačovsky bravčový rezník (slaninka, 
syr), varené zemiaky 
3. Grilovaný hermelín na listovom 
šaláte s brusnicami, bagetka
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, 
ananás, syr)

Streda: 17. 1.
Kapustnica s klobásou  
Hov. vývar s fridátovými rezancami   
1. Kurací steak zapekaný (šunka, syr, 
brokolica), dusená ryža, obloha
2. Bravčový plátok na prírodno s vol-
ským okom, dusená ryža, kapustovo-
-mrkvový šalát  

3. Grécky šalát, bagetka
4. Pizza Prosciutto e Funghi (pomodo-
ro, šunka, šampiňóny, syr)

Štvrtok: 18. 1.
Držková polievka, chlieb  
Zverinový vývar s pečeň. haluškami 
1. Kurací gyros v domácej tortile, 
hranolky   
2. Mexický divinový guláš, hr. ryža  
3. Dubákové rizoto s bravčovou pa-
nenkou, strúhaný syr, kyslá uhorka  
4. Pizza Colosseum (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, kukurica, paradajka, syr)  

Piatok: 19. 1. 
Strúčková na kyslo, chlieb   
Slepačí vývar s mäskom a rezancami 
1. Vyprážaný morčací rezeň, majoné-
zový šalát  
2. Balkánska pleskavica (mleté hoväd-
zie mäso, cibuľka), hranolky, paradajka  
3. Pstruh na masle, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie  
4. Pizza Tirolese (pomodoro, saláma, 
kur. mäso, kukurica, šampiňóny, syr)  

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є

Utorok: 16. 1.
Slepačí vývar s celestínskymi 
rezancami 
1. Restovaná kuracia pečeň na cibuľke, 
dusená ryža, kyslá uhorka    
2. Grilovaná bravčová krkovička, gril. 
zelenina, opekané baby zemiaky 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 17. 1.
Brokolicová krémová so zemiakmi, 
chlieb 
1. Penne s cuketou a cherry paradaj-
kami, parmezán
2. Kurací steak na bielej špargli, zemia-
kovo-hráškové pyré 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 18. 1.
Kelová so zemiakmi a slaninkou 
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky 

s maslom, tatárska omáčka 
2. Hovädzia sviečková na smotane, 
varená knedľa  
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 19. 1.
Kulajda, chlieb 
1. Rybacie karbonátky, zemiakovo-
-zelerové pyré, paradajkový šalát s 
cibuľkou 
2. Morčacie soté v kari omáčke, 
dusená ryža 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Alexandra Hotel 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 16. 1.
Kelová so zemiakmi
1. Morčacie gril. medailóniky,  gratino-
vané zemiaky, paradajkový šalát
2. Hovädzia frankfurtská pečienka, 
cestovinová ryža
3. Penne pomodoro s tuniakom
Dezert: Viedenský zákusok

Streda: 17. 1.
Kyselica
1. Kuracie kúsky na zelenine, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčový plátok na horčicovej 
omáčke, tarhoňa
3. Zapekané cestoviny s tvarohom
Dezert: Kiwi rezy

Štvrtok: 18. 1.
Zemiaková krémová s dubákmi
1. Morčací steak na bylinkách, jazmí-
nová ryža, uhorkový šalát
2. Bravčový perkelt, maslové halušky
3. Brokolicové fašírky, zemiakové pyré, 
zeleninová obloha  
Dezert: Jogurtový rez s ovocím

Piatok: 19. 1.
Cesnaková číra so šunkou a syrom
1. Kuracie soté so šunkou a šampiňón-
mi, dusená ryža, miešaný šalát
2. Pečená krkovička, kapusta, knedľa
3. Gratinovaná treska, zemiaky, obloha

Dezert: Kávové rezy

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Utorok: 16. 1.
Fazuľová s údeným mäsom 
Rascová s vajcom 
1. Plnená brav. kapsa (klobása, kapus-
ta), ½ opek. zemiaky, ½ zem.knedle 
2. Kurací steak s čeresňami a gorgon-
zolou, dus. ryža 
3. Penne so smotanovo-syrovou 
omáčkou a grilovaným tofu 
4. Listový šalát s rukolou, granátovým 
jablkom, pomarančom a balkánskym 
syrom (celý týždeň)

Streda: 17. 1.
Boršč
Zeleninová s cestovinou 
1. Pestrá kuracia panvica, ½ dus. ryža, 
½ batátové mriežky 
2. Bačovský bravčový rezeň s kašou a 
zeleninovým šalátom 
3. Domáce zemiakové lokše so slivko-
vým lekvárom a makom 

Štvrtok: 18. 1.
Z fazuľových strukov na kyslo 
Hov. s knedličkami a zeleninou 
1. Bravčové mäso na červenom víne, 
½ dus. ryža, ½ pečené zemiaky
2. Vyprážané kuracie stehno (vykos-
tené) v kukuričných lupienkoch  na 
zeleninovom šaláte 
3. Domáce bryndzové pirohy s kys.
smotanou a slaninkou, zakysanka

Piatok: 19. 1.
Syrový krém s kuracím mäsom a 
špargľou
Pórová vývarová so zemiakmi a 
kurkumou
1. Kuracia kapsa Váh (šunka, syr, 
šampiň., brokolica),  ½ dusená ryža, 
½ hranolky 
2. Bravčové pliecko na hubách s 
tarhoňou a kyslou uhorkou  
3. Špenátové lazane s mozzarellou a 
lahôdkovou kukuricou

POLITICKÁ INZERCIA
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Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 
Materskej školy, Hlavná 83, Streženice

 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Streženice v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hlavná 83, Streženice.

Kvali�kačné predpoklady a požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle 
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvali�kačné predpoklady a osobitné kvali�kačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie,
• bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, �exibilita, komunikatívnosť,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
• znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky 
  riadenia školy,
• znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti 
  pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných 
  v prílohe žiadosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 
  výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
  ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvali�kačnými 
predpokladmi a požiadavkami doručte osobne do podateľne 
Obecného úradu, alebo poštou na adresu: 
Obecný úrad Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice v zalepenej 
obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ 
Streženice“ do 23. februára 2018 do 14,30 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia 
prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do 
výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Streženice, 15.01.2018   

Ing. Juraj Hrišo

starosta obce

spravodajstvo  I  inzercia

Začiatkom nového roku si zvykneme 
dávať rôzne predsavzatia. Robíme si 
plány, ale zamýšľame sa aj na starým 
rokom, hodnotíme svoju prácu a lúči-
me sa s ním.
Ani vo sne by ma nenapadlo, že okrem 
lúčenia so starým rokom sa budem 
lúčiť aj so svojimi drahými priateľmi.
Deň pred Luciou ma zasiahla prvá 
smutná správa. Navždy nás opustil 
môj priateľ pán Jaroslav Mokrička a 
na Luciu ďalšia..., do spisovateľského 
neba odišiel druhý vzácny priateľ, spi-
sovateľ Milan Húževka.
Po týchto smutných správach pre mňa 
zastal čas. Smútok striedali spomienky. 
Ťažko sa mi bojovalo s realitou. Spom-
ienky sa mi vracali tak, ako keď filmový 
pás pretočíme poriadny kus naspäť a 
znovu pustíme. Zrazu som sa videl, ako 
pánu Milanovi Húževkovi gratulujem 
ku jeho prvej knihe „Žobrákov poklad“ 
a hovorím mu, že aj ja si zapisujem prí-
behy, ktoré rozprávajú starí ľudia. Pán 
Milan sa usmial a povedal mi: „Štefan 
nepíš si to len pre seba, pracuj na tom 
zodpovedne a potom to možno aj vy-
dáš.“
Čas utekal, priatelili sme sa, stretávali 
a rozprávali o starých časoch. Raz som 
pri našom rozhovore poznamenal, že 
nájsť takú hrobľu plnú zlata, ako v jeho 
povesti, to by bolo niečo...
Pán Húževka mi odvetil v hádanke: 
„Ani všetko zlato, striebro a drahé ka-
mene nie sú viac, ako poklady okolo 
ktorých  chodíme. Často ich máme pri 
sebe, ale nevšímame si ich.“
Rozmýšľal som nad jeho hádankou. 
O aké poklady mu išlo? Na pomyslené 
váhy som začal na jednu stranu ukla-
dať všetko zlato a poklady a na druhú 
stranu zasa veci, ktoré sa nedajú za 
peniaze kúpiť. Zdravie, láska, rodina, 
priatelia a pod. veľmi rýchlo prevážili 

poklady a lesk zlata akosi vybledol. 
Pochopil som, o aké poklady ide a 
vtedy som oprášil moje zabudnuté po-
známky a začal písať.
Po čase som doniesol pánu Húževkovi 
svoj rukopis povestí Kamenné panny. 
Priateľ Milan sa usmial. Pamätal si na 
náš dávny rozhovor a povedal: „Tak 
čo, Štefan, poslúchol si a chceš ten po-
klad vydať?“
Po prečítaní dielka skonštatoval, že 
je milo prekvapený a knihu mi vydá. 
Veľmi som sa tešil z mojich prvých vo-
ňavých knižiek a ešte väčšmi, keď ma 
pán Húževka požiadal, aby som písal 
ďalej a pokračoval v jeho šľapajach. 
Poslúchol som a vydal som sa po vzo-
re Dobšinského a Boženy Nemcovej 
zaznamenať príbehy našich prarodi-
čov. A po čase sme sa s pánom Mila-
nom Húževkom tešili ďalšej knihe...
Sú ľudia, ktorí veľmi milujú knihy 
povestí a rozprávok. Jedným takým-
to čitateľom bol aj môj priateľ Jarko 
Mokrička. Veľmi sa potešil mojim kni-
hám a prisľúbil mi, že mi porozpráva 
veľa príbehov, ktoré si pamätá od 
svojej starej mamy a uisťoval ma, že 
to bude aj na celú knihu. Niečo mi po-
rozprával, ale akosi sme si obaja ne-
našli čas na dlhšie posedenie pri káve 
a aj cigaretke... 
„Teraz nemôžem, nestíham, nemám 
čas!“ To boli časté Jarkove slová. Raz 
nemal čas on, inokedy ja.
Prekliaty ČAS, čo je to?
Staré príslovie hovorí: Čo môžeš uro-
biť dnes, neodkladaj na zajtra! Kiež 
by sme sa týmto príslovím riadili...
Budete mi chýbať, priatelia moji, 
máme Vás úprimne a hlboko vo 
svojich srdciach, tak žijete navždy s 
nami.

   Štefan Gardoň – Kaštýľsky, 
spisovateľ a priateľ   

Spomienka na Milana Húževku
alebo keď odchádzajú priatelia...

V rámci niekoľkoročnej spolupráce pripravili študenti púchovského gymnázia 
pre klientov DDS Nosice v decembri predvianočné popoludnie. Jeho súčasťou 
bola krátka rozprávka, tanečné vystúpenie a spoločné kreslenie. Zároveň im 
odovzdali sladkosti, bezpečné darčeky a potreby na maľovanie. Všetky výdav-
ky boli hradené z  Nadácie Orange, z projektu Darujte Vianoce.                                -r-
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Pod týmto názvom vypracovalo CVČ Včielka v Púchove 
projekt v rámci grantového programu „Zelené oči“ na 
podporu environmentálnych projektov Zelenej župy. 
Ako vedeckého partnera si prizvalo do projektu Fakultu 
priemyselných technológií (FPT) Trenčianskej univerzity  
A. Dubčeka v Púchove.

Cestou vedy 
bližšie k prírode

zdravie človeka. 
V ďalších krokoch projektu sa stala 
práve voda dôležitou komoditou 
na skúmanie a analyzovanie pitnej 
vody umiestnenej vo včeľom úli a 
pitnej vody umiestnenej v labora-
tóriu. Je dokázané, že práve včelami 
„ožiarená“, ovčelená voda má bla-
hodárne účinky na imunitný systém 
a na zníženie hladiny cukru v krvi. 
Analýzy chemických a fyzikálnych 
ukazovateľov vody nepriniesli veľké 
rozdiely vo vzorkách. Mierne rozdie-
ly sa našli vo vodivosti vody. Práve 
prostredie v úli zmenilo rozpustnosť 

niektorých solí vo vode na úrovni 
niekoľkých mg. 
Na Slovensku zatiaľ chemicky ta-
kýto rozbor vody z prostredia úľa 
nikto nemeral a preto mnohé zís-
kané poznatky sú teraz v rovine po-
kusov a experimentov. Hoci projekt 
skončil, vedúca výskumného tímu z 
katedry materiálových technológií 
a environmentu RNDr. Jana Júdo-
vá, PhD, chce so svojimi študentmi 
nad experimentmi pracovať. Ideál-
ne však bude v období od apríla do 
augusta, keď je v úli dostatok včiel a 
intenzita vibrácie a liečivej energie 
je vyššia. 

Dýchanie úľového včelieho 
vzduchu
Dýchanie vzduchu z úľa pomáha 
zvýšiť odolnosť a lieči chronické zá-
paly horných ciest dýchacích. Vďaka 
siliciam v úľovom vzduchu sa môžu 
liečiť chronické astmatické ochorenia. 
Biopólom včelstva, výparmi z pro-
polisu a medu ovplyvnený vzduch 
blahodárne pôsobí na dýchacie ces-
ty. Tu plánovaný rozbor vzduchu sa 
neuskutočnil, nakoľko firmy zaoberaj-
úce sa rozborom vzduchu nevlastnia 
prístroje do úľa. Včelársky krúžok však 
na detskom jarmoku remesiel posky-
tuje návštevníkom možnosť dýchania 
včelieho, úľového vzduchu z demon-
štračného úľa.

Vysádzanie včelomilných rastlín
Pre včielky je veľmi potrebná dob-
rá pestrá potrava pre zdravý vývoj 
budúceho pokolenia. Súčasné naše 
poľnohospodárstvo sa viacmenej 
zameriava na monokultúry a v na-
šich záhradkách dominuje anglický 
trávnik. To všetko negatívne pôsobí 
na život včiel ,ich výživu, chorobno-
sť i kvalitu včelích produktov. Preto 
členovia včelárskeho krúžku sa s 
chuťou pustili do vysádzania levan-
dúľ na včelnici CVČ Včielka, aj seniori 
z CSS Chmelinec v Púchove vysadili 
ibišteky a levandule, aby si na sklon-
ku života spravili radosť pri pohľade 
na rozkvitnuté rastlinky plné včielok. 
Študenti z FPT v Púchove si tiež vyhr-
nuli rukávy a popri vedeckom štúdiu 
skrášlili vchod do areálu fakulty.  

Vzdelávací program 
„Poklady zeme“
V rámci projektu „Cestou vedy bliž-
šie k prírode“ sa uskutočnili v CVČ 
Včielka v priestoroch ekocentra vz-
delávacie programy pre žiakov ZŠ 
„Poklady zeme“. Lektorkou progra-
mu bola Ing. Gabriela Támová, ktorá 
pútavou formou cez brainstorming o 
pôde, príbehov, sopečnou činnosťou, 
poznávaním druhov pôdy, kompos-
tovaním, výskumom, ochutnávkou 
plodov zeme voviedla žiakov troch 

Práve na Fakulte priemyselných tech-
nológií sa 30. novembra 2017 stretli 
obaja partneri, aby zhodnotili pol-
ročnú spoluprácu obidvoch inštitúcií 
na projekte. Všetkých prítomných na 
pôde Fakulty privítala jej dekanka 
prof. Ing. Darina Ondrušová PhD. Za 
Trenčiansky samosprávny kraj prijala 
pozvanie Ing. Daniela Gavalierová, 
referentka oddelenia stratégie regi-
onálneho rozvoja a implementácie 
projektov. Riaditeľka CVČ Včielka 
PaedDr. Alena Strýčková poďakovala 
projektovému tímu za vedátorskú a 
organizátorskú prácu na projekte.

Inšpirácia - život včiel - apiterapia
Ako inšpiráciu pre vedu si vybrali 
z prírody včely - do projektu sa za-
pojili členovia včelárskeho krúžku, 
krúžku s lupou do prírody z CVČ 
Včielka a z FPT študenti, doktorandi 
a pedagógovia. Projekt odštartoval 
exkurziou na čističku odpadových 
vôd v Trenčíne. Exkurzie sa zúčastnili 
žiaci základných škôl okresu Púchov 
- úspešní riešitelia okresných, kraj-
ských a celoslovenských kôl príro-
dovedných a umeleckých súťaží so 
svojimi pedagógmi a zástupcovia z 
FPT v Púchove. Všetci sa spoločne 
zamysleli nad dôležitosťou vody pre 

škôl z Púchova (ZŠ Gorazdova, ZŠ Ko-
menského a CZŠ sv. Margity) v počte 
119 a piatimi pedagógmi.

Včielky - inšpirátorky v umení
Vysokoškolský študent Martin Štefa-
nov z odboru textilná technológia a 
návrhárstvo z FPT v Púchove sa ne-
chal inšpirovať životom včiel. Pod ve-
dením svojho pedagóga PaedDr. Ľu-
bici Mrvovej sa mu podarilo zhotoviť 
veľa inšpiratívnych návrhov odevov 
so včelím plástom či šesťuholníkovou 
bunkou. A ako sám hovorí: “Vážme si 
včielky, veď bez týchto malých pra-
covníčok by sme tu už dávno neboli. 
Keď vymrú včely, ľudstvu nezostávajú 
viac, než štyri roky života!“ - toto tvr-
denie z úst veľkého Alberta Einsteina 
znie hrôzostrašne, no povedzme si 
pravdu, koľkokrát sa tento velikán 
mýlil? Veríme, že tento talentovaný 
mladý človek bude pokračovať s mo-
tívom včiel vo svojej tvorbe.
Záverom mi nezostáva nič iné, než 
sa poďakovať všetkým zainteresova-
ným na projekte za podporu a rozvoj 
talentov žiakov, študentov, dokto-
random a vysokoškolským študen-
tom. Sme stále na začiatku, ale svet 
prírody, svet včiel, ich vibrácie, liečivá 
energia, svet neuveriteľnej vytrvalosti 
a vynaliezavosti si zaslúži našu pozor-
nosť a našu pokoru v jej skúmaní.

Mgr. Eva Kováčová, 
autorka projektu
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„Čím viac príležitostí mám, tým som slobodnejší,“ tvrdí Martin Čupka, 
odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. Práve toto 
presvedčenie stálo za jeho rozhodnutím vymeniť pozíciu doktoranda so 
zameraním na výskum a vývoj technických materiálov v automobilovom 
priemysle za finančné sprostredkovanie. Po 16 rokoch vo finančnom 
biznise hovorí: „Svoje rozhodnutie neľutujem. Vo financiách som sa 
našiel.“

Martin Čupka:

Pomysleli by ste niekedy, že bu-
dete odborníkom vo finančnom 
sprostredkovaní? 
Vôbec nie. Ako mladý chlapec som 
uvažoval o svojom budúcom povo-
laní úplne v inej oblasti -  ale napokon 
to bol práve svet financií, ktorý ma 
zaujal. Práca s ľuďmi a pomoc po-
chopiť otázky z oblasti financií bolo 
pre mňa veľmi atraktívne a lákave. 

Čím si vás finančné 
sprostredkovanie získalo? 
Už na vysokej škole som pochopil, že 
čím viac príležitosti mám, tým som 
slobodnejší. A to je to, čo ma lákalo 
asi najviac - príležitosti na samostat-
ný rozvoj. Táto profesia mi umožňuje 
neustále osobnostne rásť a ovplyvniť 
svoj kariérny, ale aj finančný rozvoj. 

Existuje návod, ako si vybrať 
správneho finančného 
sprostredkovateľa?
Vybrať si dnes kvalitného finančného 
sprostredkovateľa je jednoduchšie, 
ako sa na prvý pohľad zdá. Existuje 
mnoho možností, ako si overiť, či má 
daný sprostredkovateľ potrebné li-
cencie v oblasti služieb, ktoré ponú-
ka. Ale rovnako silným argumentom 
sú referencie od samotných klientov. 
Odporúčanie na daného sprostred-
kovateľa je najvyššie ocenenie dôv-
ery zo strany jeho klientov. Vo vzťahu 
klient – sprostredkovateľ musí v pr-
vom rade fungovať dôvera, ale aj vzá-
jomná chémia. 

Aký je váš typický klient? 
Typickým klientom sú napríklad 
mladí ľudia, ktorí sa potrebujú osa-
mostatniť a prebrať zodpovednosť 
do vlastných rúk. Najčastejšia téma, 
ktorú s nimi riešime, je tvorba rezerv 
-  ako si ich správne tvoriť, na aké dlhé 
obdobie a najmä tieto rezervné finan-
cie ukladať. Pozitívnym znamením 
je, že mnohí mladí ľudia sa už dnes 
zamýšľajú nad svojou  budúcnosťou, 

aj preto je pre nich zaujímavá té-
ma ochrany príjmu a zabezpečenia 
vyššieho  štandardu v budúcnosti.  
Ďalším typom klientov sú mladé rod-
iny alebo páry. Táto skupina najčaste-
jšie rieši otázku bývania, zabezpeče-
nia rodiny či lepšieho zhodnotenia 
vlastných rezerv. Mnohí si uvedomu-
jú, že na ich vlastnom príjme stojí 
budúcnosť celej rodiny a preto s nimi 
často riešime ochranu príjmu.
Služby finančného sprostredkova-
nia tiež vyhľadávajú tí, ktorí si už 
vybudovali určitú kariéru, majú fi-
nančné prostriedky a chcú ich bez-
pečne zhodnotiť a zabezpečiť si tak 
finančnú stabilitu do budúcnosti. 

Pamätáte si na zaujímavý prípad 
klienta, ktorému ste pomohli           
z neľahkej situácie?
Spomínam si na konkrétny prípad 
mladej rodiny. Dostali sa do veľmi 
ťažkej finančnej situácie, ktorá bo-
la spôsobená nesprávnym rozhod-
nutím. Spoločné príjmy partnerov 
sa pohybovali na úrovni 2 150 eur 
a z toho takmer 1 500 eur mesačne 
odchádzalo len na splátky a rôzne 
spotrebné úvery. Ich celkový dlh 
bol až 68 000 eur a finančnú rezer-
vu nemali vytvorenú žiadnu. Táto 
domácnosť si vyžadovala komplex-
né finančné nastavenie a ozdraviť tak 
rodinné financie. V prvom rade sme 
potrebovali vyriešiť úverové zaťaže-
nie, pričom sme splátky stiahli na 
sumu 266 eur mesačne. Po vypraco-
vaní osobného finančného plánu a 
jeho realizácii, sa im podarilo za rok 
a pol vytvoriť si krátkodobé finančné 
rezervy vo výške 2 300 eur, stredno-
dobé rezervy vo výške 4 380 eur a pri 
dlhodobej rezerve im svieti číslo 1 
580 eur. A to sme pri našej spolupráci 
len na začiatku. 

Vianoce prevetrali naše peňažen-
ky. Poradíte, ako sa dostať z fi-
nančnej podvýživy po sviatkoch?

V prvom rade si treba opäť upra-
viť rodinný rozpočet a skontrolovať 
výšku výdavkov. Mohlo sa stať, že 
sme si kúpili darčeky, ktoré nám 
navýšili pravidelné výdavky, ako 
napríklad telefón na paušál, chlad-
ničku na úver alebo auto. 
Je dôležité poznať pravidelné fixné 
výdavky, ktorých výška sa viac-me-
nej nemení, napr. nájom, energie, 
spomínané paušály a iné. Následne si 
zrátam variabilné výdavky – ich výška 
sa z mesiaca na mesiac môže líšiť, pre-
to potrebujeme vypočítať priemernú 
sumu. Ide napríklad o stravu, obleče-
nie a pod. 
Porovnaním priemerných príjmov a 
priemerných výdavkov mi vyjde, či 
môj finančný stav smeruje do plusu, 
teda môžem tvoriť prebytok alebo 
naopak, hrozí riziko zadlžovania sa. 
Ak do plusu, je dôležité tento rozdiel 
odložiť bokom, skôr ako sa minie. Vyt-
voríme si tak návyk na sporení, hovo-
rí sa totiž, že najskôr vytvárame my 
návyky a neskôr návyky tvoria nás.
Ak by nám peniaze koncom mesi-
aca chýbali, môžeme na rezervu si-
ahnuť, no zároveň treba chýbajúcu 
sumu do rezervy čo najskôr doplniť.  
Ak máme vytvorený návyk odklada-
nia si, a to nie len na horšie časy, ale aj 
na príležitosti, je vysoká šanca, že nás 
výdavky spojené s Vianocami v tom-
to roku neohrozia a nedostaneme sa 
do vážnych finančných problémov. 

POZNÁTE PRAVIDLO IDEÁLNYCH 
FINANČNÝCH MIER 10:20:30:40?

„Z výplaty nám nezostane ani 
euro,“ takto reagujú Slováci pri 
otázke, či si sporia peniaze do 
rezervy. No podľa odborníkov na 
osobné financie nie je rozhodujúci 
náš príjem, ale to, ako máme pod 
kontrolou výdavky. Pozrite sa, 
ako vyzerá zdravé rozloženie 
financií podľa pravidla ideálnych 
finančných mier 10:20:30:40.   

10 = FINANČNÁ REZERVA
Minimálne 10 % z mesačného prí-
jmu jednotlivca či domácnosti by 
malo smerovať na vytvorenie fi-
nančnej rezervy. Tá sa dá v prípade 
potreby použiť na preklenutie 
neočakávaných životných situácií – 
napr. pri dočasnom výpadku príjmu 
počas dlhodobej práceneschopnos-
ti, strate zamestnania či oprave auta. 
Optimálna finančná rezerva má mať 
výšku šiestich mesačných príjmov 
domácnosti. 

20 = DLHODOBÉ AKTÍVA
Podľa finančníkov by malo optimálne 
až 20 % príjmov smerovať do vyt-
várania dlhodobých aktív. Patrí sem 
napr. ochrana pred výpadkom príjmu 
formou vhodne zvoleného životného 
poistenia. Taktiež sa sem zaraďuje 
sporenie na dôchodok, ktorý by mal 
zvážiť každý, kto si chce aj po svojom 
odchode do dôchodku zachovať 
životný štandard a dopriať si o čosi 
viac, než čo mu umožní dôchodok od 
štátu.

30 = ÚVERY
Výška úverov v domácnosti by ne-
mala presiahnuť 30 % príjmov. Za 
touto hranicou je už bežný chod 
rodiny, ako aj schopnosť financovať 
akékoľvek ďalšie potreby, ohrozený. 
Pokiaľ ide o spotrebné úvery, nákup 
na splátky či nebankové pôžičky, ich 
výška by mala mať optimálne výšku 
0 %. Týchto úverov sa treba snažiť čo 
najskôr zbaviť a nezadlžovať sa ďalej. 

40 = SPOTREBA
Na  bežnú finančnú spotrebu v 
domácnosti by malo ísť maximálne 
40 % z mesačných príjmov rodiny. Na 
mysli máme výdavky spojené s bež-
nou prevádzkou domácnosti – strava, 
oblečenie, cestovné, kultúra či  voľný 
čas. V tejto oblasti má mnoho ľudí 
rezervy. Dôležité je poznať výšku tých-
to výdavkov a mať ich pod kontrolou. 
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KAUZY STARONOVÉMU PREDSEDOVI NEUBLÍŽILI, VRÁTIL SA NA POST ŠÉFA ZsFZ

Do kresla predsedu ZsFZ sa vrátil Ladislav Gádoši
Staronovým predsedom Západoslovenského futba-

lového zväzu je Ladislav Gádoši (60 - na snímke po-
čas konferencie ObFZ v Považskej Bystrici). Rozhodli 

o tom delegáti volebnej konferencie Západosloven-
ského zväzu, ktorá sa konala v piatok 12. januára v 
Nitre. Gádoši zvíťazil vo voľbách, v ktorých boli jeho 
protikandidátmi doterajší predseda ZsFZ a predseda 
Oblastného futbalového zväzu v Topoľčanoch Pavol 
Šipoš a šéf prievidzského futbalu Róbert Šuník. 

Odstúpil po tlakoch na jeho osobu
Gádoši odstúpil z postu predseda ZsFZ v roku 2015 

po tom, ako došlo v Západoslovenskom futbalovom 
zväze k napätiu a odstúpil pod tlakom 
na jeho osobu. V opakovaných voľbách 
sa stal v roku 2016 predsedom ZsFZ Ši-
poš, vo funkcii vydržal len dva roky. 

Špičkový slovenský rozhodca
Ladislav Gádoši sa narodil v Dolnej 

Krupej, aktívne hrával v Spartaku Trna-
va a neskôr bol jedným z najlepších slo-
venských futbalových rozhodcov.  Celé 
desaťročie pôsobil aj ako medzinárod-
ný rozhodca na listine Európskej futba-
lovej asociácie (UEFA). Rozhodcovskú 
kariéru ukončil v sezóne 2002/2003, od 
roku 2010 bol predsedom Západoslo-
venského futbalového zväzu. Po skon-
čení rozhodcovskej kariéry sa dostal 
na listinu UEFA ako delegát, hodnotil 
výkony rozhodcov na medzinárodnej 
scéne.  

Medzinárodný škandál
V roku 2012 čelil on i Slovenský fut-

balový zväz medzinárodnému škandá-
lu, keď ho ako hodnotiteľa rozhodcov 

obvinil jeden z kvarteta írskych rozhodcov, že počas 
kvalifikačného stretnutia na majstrovstvá Európy do
21 rokov Belgicko – Island bol pod vplyvom alkoholu. 
Írsky rozhodca podal oficiálnu sťažnosť na UEFA, kto-
rá celú kauzu posunula na Slovenský futbalový zväz. 

Gádoši na svoju obhajobu tvrdil, že si dal len jedno 
pivo po večeri... 

Kauza Gádošimu neuškodila
Alkoholová kauza však staronovému predsedo-

vi ZsFZ príliš neuškodila. Už začiatkom roku 2014 
bol opätovne zvolený za člena Výkonného výboru 
Slovenského futbalového zväzu a tlak na odstúpe-
nie z postu predsedu ZsFZ v podstate ani nepocítil. 
Odstúpil až v nasledujúcom roku po turbulenciách 
v ZsFZ. Kauza s alkoholom napokon neohrozila ani 
jeho kariéru delegáta UEFA, v minulom roku opäť 
figuroval na delegačnej listine medzinárodných de-
legátov.  

Nový výkonný výbor a šéfovia komisií
Volebná konferencia Západoslovenského futbalo-

vého zväzu zvolila v piatok v Nitre aj nový Výkonný 
výbor ZsFZ. Jeho členmi sa stali Pavol Šipoš, Vladimír 
Hracho, Peter Kováč, Ervin Kiss, František Nagy, Fran-
tišek Urban, Arpád Benovič, Štefan Korman, Anton 
Laco, Miroslav Guček a za Oblastný futbalový zväz 
Považská Bystrica jeho predseda Ján Panák. 

Za predsedu disciplinárnej komisie zvolili delegáti 
Miroslava Vlka, predsedom revíznej komisie sa stal 
Ján Bott a odvolacej komisii bude najbližšie štyri roky 
šéfovať Miroslav Jaška.

Konferencia v Nitre zvolila tiež delegátov na kon-
ferenciu Slovenského futbalového zväzu. Západoslo-
venský futbalový zväz budú na nej zastupovať Imrich 
Kovács, Zsolt Fehér (Trnavský kraj), Karol Janas, Miro-
slav Barinka (Trenčiansky kraj), Stanislav Kysel a Ale-
na Jančoková (Nitriansky kraj).                                (pok)

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby
a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futba-
lových kluboch so zameraním sa na futbalovú in-
fraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú 
prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na 
futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na zá-
klade jasne stanovených kritérií, a to formou refun-
dácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod 
podmienkou spolufinancovania zo strany partnera
alebo tretej strany.

V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspeš-
ných žiadateľov s finančným príspevkom v celkovej
sume 2,8 mil. eur pričom ku dňu vypísaniu tejto výzvy 
jeden z uchádzačov z projektu odstúpil, čím sa suma 
jemu prisúdenému finančnému príspevku (10.000
eur) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu. 

Účel poskytnutia finančného príspevku na re-
konštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

• tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo 
umelou trávou

• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadió-
nov

• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk 
a štadiónov

• rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne 
priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk 
a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na druhú etapu 
projektu pre rok 2018 je 3,21 milióna eur (pri dodr-
žaní regionálneho princípu v rámci celého projektu 

– 10 % BFZ, 30 % ZsFZ, SsFZ a VsFZ)
Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt

minimálne 10.000 eur, maximálne 50.000 eur. 
Termín predkladania žiadostí/projektov je do 31. 
1. 2018. Termín vyhodnotenia a schvaľovania žia-
dostí/projektov 28. 2. 2018. 

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera je 25
% z celkovej sumy.  

Povinné súčasti žiadosti
• jednoduchá architektonická štúdia (nákres, po-

pis)
• popis projektu a jeho budúceho využitia
• časový harmonogram realizácie projektu (ukonče-

né najneskôr do 31. 12. 2018)
• položkovitý rozpočet projektu po jednotlivých 

objektoch s uvedením výšky spolufinancovania
• zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k 

predmetu výstavby / rekonštrukcie
• informácia k práci klubu s mládežou (súťaže, po-

čty družstiev a hráčov, odchovanci, reprezentanti)
Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí
• budúce využitie infraštruktúry pre potreby mlá-

dežníckych družstiev
• celkový počet mládežníckych družstiev
• kvalita predloženého projektu
• účelnosť použitia finančných prostriedkov
• možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, 

RFZ a ObFZ
• výška spolufinancovania partnera
• regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)
Poznámky:

1. Partneri SFZ (mestá, resp. futbalové kluby) v ak-
tuálne prebiehajúcich projektoch zameraných na 
futbalovú infraštruktúru (napr. projekt „futbalové šta-
dióny“ a projekt „umelé ihriská“) nemôžu byť zarade-
ní medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte.

2. Subjekty (uchádzači) podporené v rámci prvej 
etapy projektu nemôžu byť zaradené medzi uchád-
začov o podporu v druhej etape tohto projektu.

3. Neúspešní uchádzači (subjekty) v rámci prvej 
etapy projektu môžu byť opätovne zaradení medzi 
uchádzačov o podporu v druhej etape tohto pro-
jektu. Za týmto účelom je potrebné zaslať aktualizo-
vanú žiadosť o finančný príspevok, pri ktorej nie je
potrebné opätovne zasielať prílohy, pokiaľ sa pred-
met žiadosti nemení.

Postup a adresa pre zasielanie žiadostí výhradne v 
digitálnej podobe

1. Vyplnený formulár žiadosti vo formáte PDF vy-
tlačte, podpíšte, oskenujte a zašlite spolu s povinný-
mi prílohami (tiež vo formáte PDF) na emailovú adre-
su infrastruktura@futbalsfz.sk a v kópii na emailovú 
adresu príslušného regionálneho futbalového zväzu

2. V prípade, že veľkosť príloh presiahne povolený 
limit dát, tak je možné ich zaslať aj na CD/DVD nosi-
či alebo USB kľúči poštou na adresu: SFZ, oddelenie 
strategických projektov, Tomášikova 30 C, 821 01 
Bratislava. Žiadosti podané v písomnej podobe ne-
budú akceptované!

Kontakt pre prípadné otázky k projektu a žiadosti-
am: Martin Ivanko, projektový manažér SFZ, tel.: 0907 
287 499, mail: infrastruktura@futbalsfz.sk

O FINANČNÚ PODPORU PROJEKTOV TREBA ŽIADAŤ NAJNESKÔR DO KONCA JANUÁRA

SFZ má na budovanie infraštruktúry 3,21 milióna 
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KRAJSKÉ A OKRESNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Lysá i Dolné Kočkovce sú na chvoste krajských súťaží
3. liga muži
V úvodnom tohtoročnom kole najvyššej krajskej 

stolnotenisovej súťaže sa muži Slovana Dolné Koč-
kovce predstavili v oblastnom derby za domácimi 
stolmi proti Tatranu Ladce. Hostia potvrdili úlohu 
favorita a po hladkom víťazstve „priklincovali“ Dolno-
kočkovanov ešte hlbšie na dno treťoligovej tabuľky. 

Výsledky
15. kolo: Slovan Dolné Kočkovce – Tatran Ladce 

4:14 (Blaško 2, Janiš 1, štvorhra), Stará Turá – Veľké 
Uherce B 14:4, Nové Mesto nad Váhom B – Partizán-
ske B 13:5, Lazany – Bošany B 10:8, STK Prievidza 
– Karpatia Prievidza 8:10, Trenčín B – Prusy 4:14

16. kolo: Dolné Kočkovce mali voľno, Nové Mesto 
nad Váhom B – Veľké Uherce B 17:1, Stará Turá – Par-
tizánske B 9:9, STK Prievidza – Bošany B 14:4, Lazany 
– Karpatia Prievidza 13:5, Sedmerovec – Prusy 7:11
1. Prusy  14 14 0 0 187:65 42
2. N. Mesto B 14 11 1 2 165:87 37
3. Ladce  13 10 0 3 144:90 33
4. Trenčín B  13 9 0 4 140:94 31
5. Karpatia PD 14 7 2 5 132:120 30
6. Sedmerovec  13 7 1 5 136:98 28
7. Lazany   14 6 2 6 127:125 28
8. St. Turá 14 4 1 9 103:149 23
9. STK PD 14 4 1 9 108:144 23
10. V. Uherce B 14 3 2 9 93:159 22
11. Bošany B 14 3 1 10 103:149 21
12. Partizánske B 14 3 1 10 93:159 21
13. D. Kočkovce 13 2 0 11 71:163 17
4. liga muži
Ani Lysá pod Makytou neodštartovala jarné záchra-
nárske ťaženie v štvrtej lige príliš šťastne. Naopak, 
proti nevyspytateľnej Považskej Bystrici, ktorá môže 
nastúpiť aj s extraligovými ženami, utrpeli Lysania 
zdrvujúcu porážku a zakotvili na dne štvrtoligovej 
tabuľky. 
Výsledky
12. kolo: TTC Považská Bystrica C – OZ Lysá pod 
Makytou 16:2 (Schulcz 1, štvorhra), Tužina – Zeder 
Prievidza 16:2, Otrhánky – Chocholná-Velčice 9:9, 
Handlová – STK Prievidza B 8:10, Trenčín C – Trenči-

anska Teplá B 2:16, Diviaky – Oslany 12:6
1. Diviaky 12 9 2 1 134:82 32
2. Tužina 12 7 3 2 128:88 29
3. T. Teplá 12 8 0 4 130:86 28
4. Trenčín C 12 7 2 3 115:101 28
5. Oslany 12 7 1 4 118:98 27
6. Handlová 12 5 3 4 120:96 25
7. Otrhánky 12 5 3 4 113:103 25
8. P. Bystrica B 12 5 1 6 110:106 23
9. STK PD B  12 3 2 7 76:140 20
10. Chocholná  12 2 2 8 84:132 18
11. Zeder PD 12 2 1 9 84:132 17
12. Lysá 12 2 0 10 84:132 16

7. liga muži
Púchovské mužstvá utrpeli v druhom 
jarnom kole siedmej ligy vysoké po-
rážky. Treba však dodať, že s kvalit-
nými súpermi. Púchovská rezerva 
síce za domácimi stolmi podľahla 
Považskobystričanom až príliš ľahko, 
no ešte sa nehrala šiesta liga, a tak 
šachovanie so zostavami bolo pre 
Považskobystričanov o niečo jedno-
duchšie, ako keď sa hrajú všetky ob-
lastné súťaže. Prvé družstvo súťaže 
zavítalo za stoly favorizovanej rezer-
vy Dolného Moštenca. Domáci podľa 
očakávania hladko zvíťazili, i keď Pú-
chovčania zanechali dobrý dojem a 
potvrdili výkonnostný progres. 
16. kolo: Púchov B – TTC Považská 
Bystrica E 2:16, Kvasnička, Miko po 1 
– Babčan, Kulichová, Dujsíková po 4, 
Ďuranová 2, 2 štv., 3. ZŠ Dubnica nad 
Váhom – Nozdrovice B 6:12, P. Fatrsík 
3, Ševček, Herda, Čilek ml. po 1 – Raček, 
Zemanovič, Blažíček po 3, Krištof 1, 2 
štv., Beluša – voľno, Pružina B – Dol-
né Kočkovce C 15:3, D. Olšovský, Topor 
po 4, J. Kozák 3, J. Valášek, Vrábel po 1, 

2 štv. – Crkoň 2, Hudec 1, Udiča – Milochov B 14:4, 
Šuška, Ignácik ml. po 4, Kostka 3, Turiak 1, 2 štv. – Mi-
hálik 2, Balušík, Gazdík po 1, Šebešťanová – Miracles 
Dubnica nad Váhom predohrané 12:6, Zaukolec 3, 
Mitaš, J. Petrík, K. Petrík st. po 2, Šesták 1, 2 štv. – Ja-
kuš, Heštera, R. Fatrsík po 2, Dolný Moštenec B – Pú-
chov A 14:4, Baláž, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 4, P. 
Zvak 1, 1 štv. – Lefko, Gombár, Martiš po 1, 1 štv.
1. Šebešťanová   14 13 0 1 183:69 40
2. D. Moštenec B  14 13 0 1 198:54 40
3. Nozdrovice B  14 10 0 4 131:121 34
4. Udiča   14 8 2 4 147:105 32
5. Beluša   13 8 1 4 140:94 30
6. Miracles DCA 14 7 1 6 127:125 29
7. D. Kočkovce C  14 6 1 7 124:128 27
8. Pružina B  13 6 1 6 126:108 26
9. TTC PB E  14 5 2 7 110:142 26
10. Milochov B  14 3 3 8 109:143 23
11. Púchov A  14 2 2 10 103:149 20
12. Púchov B  14 1 1 12 58:194 17
13. ZŠ Dubnica   14 1 0 13 64:188 16

O úvodný púchovský bod za stolmi v Dolnom Moštenci sa postarali vo štvorhre Peter Briš (vpravo) a Tomáš Lefko. 
Na favorizovaných domácich to však v celkovom súčte nestačilo.           FOTO: Milan Podmaník

Ján Škrabko (Dolné Kočkovce) sa proti favorizovaným Ladcom nedo-
kázal presadiť.         FOTO: Milan Podmaník

5. liga muži - 12. kolo, 19. 1. 
N. Dubnica C – Medeko Považská Bystrica, Slo-

van Považská Bystrica – Dolný Moštenec, Pružina 
– Dolné Kočkovce B, Pruské – Sedmerovec V, Lad-
ce B – Dubnica , TTC Považská Bystrica C – Nová 
Dubnica B

6. liga muži - 12. kolo, 19. 1. 
Dohňany – Nozdrovice (predohrané), Slovan PB 

B – Ladce C, Sedmerovec C – Zliechov, Pruské B 
– Milochov, Červený Kameň – D. Mariková, TTC PB 
D – JoLa Dubnica

7. liga muži - 16. kolo, 19. 1. 
TTC Považská Bystrica E – D. Moštenec B, Púchov 

A – Šebešťanová, Miracles Dubnica – Udiča, Milo-
chov B – pružina B, Dolné Kočkovce C – Beluša, 
Nozdrovice B – Púchov B, ZŠ Dubnica nad Váhom 
má voľno

Kto s kým za stolmi
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Pohár predsedu ObFZ do Prečína, 
Streženice krôčik od finále

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ MUŽOV O POHÁR PREDSEDU OBFZ - PÚCHOV, 13. JANUÁRA

Futbalisti Prečína obhájili minuloročné prvenstvo 
na turnaji O pohár predsedu Oblastného futbalo-
vého zväzu v Považskej Bystrici. Športovotechnická 
komisia ho usporiadala tentokrát vo volejbalovej 
športovej hale v Púchove a na rozdiel od minulých 
ročníkov len počas jedného dňa. Šestnásť futbalo-
vých oddielov a klubov bojovalo od rána do večera 
a nestratili sa medzi nimi ani mužstvá z Púchovského 
okresu. Najbližšie k úspechu boli Streženice, ktoré po 
tom, ako zvíťazili v základnej skupine si vo štvrťfiná-
le v okresnom derby Púchovského okresu poradili s 
Dolnými Kočkovcami. V semifinále hrali vyrovnanú
partiu s obhajcom minuloročného prvenstva a o ich 
vyradení rozhodla až nevídaná bomba prečínskeho 
brankára necelú minútu pred koncom, ktorá skončila 
v šibenici Hrišovej bránky.  Streženičania po sklamaní 
zo semifinálovej prehry potom podľahli aj v súboji o
tretie miestom Ladčanom a skončili na štvrtej prieč-
ke. 

Ďalšie dve mužstvá z Púchovského okresu - Fan 
Club Púchov a Lysá pod Makytou, skončili v skupine 
na treťom, resp. štvrtom mieste. 
Výsledky:
Skupina A: 
Dulov – Vrchteplá 2:2, Strapko, Bryndza -  Kuriš, Mi-
chálek, Podmanín – Prečín 1:4, P. Gardian – Ľ. Gaj- 
došík 2, Hybben, Vrábel, Vrchteplá – Prečín 0:5, Ľ. 
Gajdošík 3, M. Gajdošík, Hybben, Dulov – Podmanín 
2:3, Leško, Lichtman – Fapšo, Kubiš, Martin Gardian, 
Podmanín – Vrchteplá 3:1, Kubiš, P. Gardian, J. Sovík 
– Michálek, Prečín – Dulov 4:1, Ľ. Gajdošík 3, Vrábel 
– Hruška.
1. Prečín 3 3 0 0 13:2  9
2. Podmanín  3 2 0 1 7:7 6
3. Dulov 3 0 1 2 5:9 1
4. Vrchteplá 3 0 1 2 3:10 1
Skupina B: 
Hradčan Lednica – Mikušovce 1:2, Ján Jaroš – Gaš-
párek, Kristín, Jasenica – Domaniža 0:3, Sádecký, 
Haviar, Kvaššay, Domaniža – Hradčan Lednica 2:0, 
Kvaššay,  Sádecký, Mikušovce – Jasenica 3:3, Gaš-
párek 2, Budjač – Pavlík 2, Šterdas, Lednica – Jasenica 
2:5, Bezák, Miček – Pavlík 2, Klabník 2, Šterdas, Do-
maniža – Mikušovce 2:2,  Lednický, Sádecký – Bud-

jač, Gašpárek.
1. Domaniža 3 2 1 0 7:2 7
2. Mikušovce 3 1 2 0 7:6 5
3. Jasenica 3 1 1 1 8:8 4
4. Hr. Lednica 3 0 0 3 3:9 0
Skupina C: 
Bodiná – Tuchyňa 1:4, Kopáč – Štefanec, Daňo, 
Bartoš, Štefula, Plevník – Streženice 0:2, Loduha, 
Hrišo, Bodiná – Plevník 1:2, Novák – Dodek, Pajger, 
Tuchyňa – Streženice 4:3, Štefula 2, Daňo, Suchánek 
- Struharňanský, Štrbák, Lamžo, Streženice – Bodiná 
4:0, Loduha 2, Král, Šesták, Plevník – Tuchyňa 3:2, T. 
Ďurkech 3 - Letko, Štefula. 
1. Streženice 3 2 0 1 9:4 6
2. Tuchyňa 3 2 0 1 10:7 6
3. Plevník 3 2 0 1 5:5 6
4. Bodiná 3 0 0 3 2:10 0
Skupina D: 
FC Púchov – Lysá 2:1, M. Klučka, Hriadel – Lišaník, 
Ladce – D. Kočkovce 6:0, P. Štrbák 3, Haluska 2, Ma-
chala, Lysá – Ladce 1:5, M. Kováč – Haluska 2, P. Štr-
bák, Kvasnica, Ostrolúcky, D. Kočkovce – FC Púchov 
2:0, Pilát, Bajza, D. Kočkovce – Lysá 1:0, Mišík, FC Pú-
chov – Ladce 0:2, Floriš, P. Štrbák. 
1. Ladce 3 3 0 0 13:1 9
2. D. Kočkovce 3 2 0 1 3:6 6
3. FC Púchov 3 1 0 2 2:5 3
4. Lysá 3 0 0 3 2:8 0          
Štvrťfinále:
Prečín – Mikušovce 8:0, Ľ. Gajdošík 4, Hybben 3, 
Almásy, Podmanín – Domaniža 0:3,  Petrík 2, Fap-
šo, Streženice – D. Kočkovce 6:2, Struhárňanský 2,  
Šesták, Štrbák, Lamžo, Král – Mišík, Pilát, Tuchyňa 
– Ladce 0:3, Hafera, Kvasnica, Ostrolúcky.
Semifinále:
Prečín – Streženice 2:1, Vrábel, Pauer – Struhárňan-
ský, Domaniža – Ladce 3:1, Fapšo 2, Augustín – Flo-
riš.
O 3. miesto: 
Streženice – Ladce 1:4,  Loduha – P. Štrbák 2, Kvas-
nica, Ostrolúcky. 
Finále: 
Prečín – Domaniža 0:0, p. k. 3:1.

(pok)

Futbalisti Streženíc sa dostali na turnaji v Púchove až do semifinále. Od finále ich delil krôčik.

Minuloročné prvenstvo v turnaji O pohár predsedu 
ObFZ Považská Bystrica obhájili futbalisti Prečína. 

Podpredseda Oblastného futbalového zväzu Bra-
nislav Bodorík odovzdáva putovný pohár kapitánovi 
víťazného Prečína. 

Futbalisti Streženíc (v bielom) boli síce v semifinálo-
vom stretnutí s neskorším víťazom turnaja pod tlakom, 
Hrišo v bránke však stváral zázraky. Napokon sa šťaste-
na priklonila na stranu Prečína. 

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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HOKEJ

Hokejové družstvá MŠK Púchov majú za sebou 
čierny víkend. Muži, dorastenci i kadeti svoje zá-
pasy prehrali a pohoreli aj tri zo štyroch žiackych 
družstiev. Česť klubu tak zachraňovali len mladší 
žiaci. Šiestaci otočili zápas s Martinom a poistili 
si prvú priečku. Hokejový život však ide ďalej, už 
o týždeň môžu všetky púchovské družstvá doká-
zať, že šlo len o jednorazový výpadok...

2. liga muži
17. kolo: 
MŠK Púchov – HC Osmos Bratislava B 5:6 (3:1, 

0:4, 2:1), 7. Hrušík (Zúbek, Lukáč), 13. Mihula (Zem-
ko, Flašík), 17. Madový (Panáček, Hrušík), 52, Zúbek 
(Hrušík, Lukáč), 58. Hrušík (Zúbek, Mikuš)

Strely na bránku: 36/40, Presilové hry: 4/0 – 6/0, 
Rozhodovali: Lesay, Nosek, Rehák, 230 divákov

Zostava MŠK Púchov: Crkoň, Baštuga – Lukáč, Mi-
kuš, Pišoja, Madový, Haluška, Flašík – Hrušík, Pšurný, 
Zúbek, Brandis, Panáček, Furo, Zemko, Mihula, Stani-
slav, tréner Branislav Okuliar

V poslednom domácom stretnutí základnej čas-
ti chceli Púchovčania potvrdiť úlohu favoritov, no 
skúsení Bratislavčania s bývalými extraligistami v 
zostave im urobili škrt cez rozpočet. Už v prvej treti-
ne boli hostia aktívnejší, mali puk častejšie na svojich 
hokejkách, no do vedenia šli paradoxne domáci v 
7. minúte gólom Hrušíka – 1:0. Niekoľko šancí hostí 
potom zneškodnil domáci gólman, no v 12. minúte 
bol bezmocný po strele Foltína – 1:1. Neubehla ani 
pol minúta a domáci opäť viedli. Spoluprácu so Zem-
kom a Flašíkom zužitkoval na strelenie vedúceho 
gólu Mihula – 2:1. Keď v 17. minúte zvýšil Madový na 
3:1, zdalo sa, že stretnutie naberie očakávaný scenár. 
Opak bol však pravdou, druhá tretina bola pre domá-
cich Waterlom. Po dva góly strelili Hajduk a Kadraba, 
a hostia viedli dvojgólovým rozdielom. Púchovčania 
si síce vypracovali niekoľko tutoviek, no brankár Bra-
tislavčanov doslova exceloval. V záverečnej tretine 
znížil Zúbek na rozdiel jediného gólu, no keď Haj-
duk z trestného strieľania zvýšil opät vedenie hostí 
na dva góly, rozpútali sa na ľade vášne. Doplatili na 
to Zemko s Brandisom, ktorí okrem pätminútových 
inkasovali aj väčšie osobné tresty. Hokejisti MŠK síce 
ešte v 58. minúte Hrušíkom znížili, no vyrovnať sa im 
už nepodarilo.  

Ostatné výsledky 17. kola: Budapešť – Prievidza 
2:3 pp, Dolný Kubín – Dynamax Nitra 6:2, Ružombe-
rok – Partizánske 2:5, Senica – Levice 4:9
1. MŠK Púchov  17 15 0 0 2 116:47 45
2. Partizánske  17 11 3 0 3 86:59 39
3. D. Kubín  17 10 1 1 5 69:62 33
4. Prievidza  17 8 1 1 7 64:67 27
5. Levice  17 8 0 1 8 67:56 25
6. Osmos BA B  17 7 1 2 7 56:66 25
7. Dynamax NR  17 7 1 1 8 64:74 24
8. Budapešť  17 6 1 2 8 67:67 22
9. Ružomberok  17 3 0 0 14 48:85 9
10. Senica  17 1 1 1 14 57:111 6
Extraliga dorast
Nadstavba 9. – 16.
3. kolo: 
MŠK Púchov – MHA Martin 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), 54. 
Faltínek (Bielousov, Húska)
Ostatné výsledky 3. kola: Trnava – Žilina 1:2, Pre-
šov – Spišská Nová Ves 1:5, Michalovce – Liptovský 
Mikuláš 2:4
4. kolo: MŠK Púchov – MsHKM Žilina 2:4 (0:3, 1:1, 
1:0), 35. Putala (Smolka, Kašlík), 57. Rusnák (Kuchta)
Ostatné výsledky 4. kola: Prešov – Liptovský Miku-
láš 1:2, Michalovce – Spišská Nová Ves 5:3

1. Žilina 4 3 0 0 1 12:9 9
2. L. Mikuláš  4 3 0 0 1 11:10 9
3. Michalovce  4 2 1 0 1 13:11 8
4. Sp. N. Ves  4 2 0 0 2 16:13 6
5. Martin  3 2 0 0 1 11:8 6
6. Trnava  3 1 0 1 1 8:5 4
7. MŠK Púchov  4 1 0 0 3 9:11 3
8. Prešov  4 0 0 0 4 3:16 0
Kadeti
Play-out
1. kolo: HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 2:0 
(1:0, 0:0, 1:0)
Ostatné výsledky 1. kola: ŠKP Bratislava – Trnava 
3:4, MMHK Nitra – Žilina 4:2
2. kolo:  
HC 05 Banská Bystrica – MŠK Púchov 4:2 (1:0, 0:1, 
3:1), 29. Dudáš (Kuriš, Urban), 54. Rusnák (Vagra)
Ostatné výsledky 2. kola: ŠKP Bratislava – Trnava 
3:1, Nitra – Žilina 5:3
1. B. Bystrica  2 2 0 0 6:2 4
2. Nitra  2 2 0 0 9:5 4
3. ŠKP BA  2 1 0 1 6:5 2
4. Trnava  2 1 0 1 5:6 2
5. Žilina  2 0 0 2 5:9 0
6. MŠK Púchov  2 0 0 2 2:6 0
I. liga starší žiaci
8. HT
22. kolo: MHA Martin – MŠK Púchov 6:2 (1:2, 1:0, 
4:0), 2. Ondráš (Žemľa), 11. Pobežal
Ostatné výsledky 22. kola: Liptovský Mikuláš – Ban-
ská Bystrica 5:4, Lučenec – Považská Bystrica 3:7, 
Brezno – Zvolen 3:3
1. Martin  20 19 1 0 160:45 39
2. MŠK Púchov  20 14 2 4 72:44 30
3. Zvolen  20 12 3 5 112:57 27
4. Žilina  19 10 1 8 65:46 21
5. B. Bystrica  19 8 1 10 86:81 17
6. Brezno  19 8 1 10 94:103 17
7. Lučenec  19 4 1 14 79:137 9
8. P. Bystrica  20 3 2 15 64:131 8
9. L. Mikuláš  20 3 2 15 41:129 8
7. HT
22. kolo: MHA Martin  - MŠK Púchov 3:0 (1:0, 1:0, 
1:0), Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica 1:4, Luče-

nec – Považská Bystrica 4:9, Brezno – Zvolen 4:5
1. MŠK Púchov  20 16 3 1 110:28 35
2. Martin  20 17 0 3 122:52 34
3. Zvolen  20 10 2 8 94:75 22
4. B. Bystrica  19 10 2 7 86:74 22
5. L. Mikuláš  20 8 3 9 59:64 19
6. Žilina  19 8 2 9 83:78 18
7. P. Bystrica  20 5 2 13 84:109 12
8. Lučenec  19 4 2 13 55:107 10
9. Brezno  19 1 2 16 52:158 4
I. liga mladší žiaci
6. HT
22. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 6:5 (1:4, 2:1, 
3:0), 3. Pobežal (Vrábel), 24. Pobežal (Štrbáň), 36. Ga-
jdoš (Urban), 44. Pobežal (Vrábel, Cebo), 48. Hazala 
(Urban, Hromada), 53. Hazala (Pobežal)
Ostatné výsledky 22. kola: Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 9:6, Považská Bystrica – Lučenec 3:2, 
Zvolen – Brezno 2:4
1. MŠK Púchov  20 17 3 0 159:56 37
2. B. Bystrica 19 14 2 3 124:63 30
3. Žilina  19 10 2 7 105:68 22
4. Brezno  19 10 1 8 98:82 21
5. P. Bystrica  20 9 3 8 79:110 21
6. Martin  20 7 3 10 96:109 17
7. Zvolen  20 5 2 13 70:108 12
8. L. Mikuláš  20 4 0 16 97:153 8
9. Lučenec  19 3 2 14 59:138 8
5. HT
22. kolo: MŠK Púchov – MHA Martin 4:6 (3:3, 1:2, 
0:1), 4. Baroš (Koncový), 7. Črvený (Luhový), 19. Baroš 
(Luhový), 34. Seiler
Ostatné výsledky 22. kola: Banská Bystrica – Lip-
tovský Mikuláš 12:5, Považská Bystrica – Lučenec 4:5, 
Zvolen – Brezno 7:6
1. B. Bystrica 19 14 1 4 165:74 29
2. Žilina  19 13 2 4 139:85 28
3. Brezno  19 11 2 6 146:99 24
4. Martin  20 11 1 8 105:93 23
5. Zvolen  20 10 1 9 127:115 21
6. MŠK Púchov  20 9 1 10 115:117 19
7. L. Mikuláš  20 6 2 12 102:144 14
8. P. Bystrica  20 5 2 13 89:140 12
9. Lučenec  19 3 0 16 60:181 6

Hokejisti MŠK Púchov majú za sebou čierny víkend

Krídelník prvého útoku MŠK Púchov Lukáš Hrušík (v bielom s pukom) si na svoje konto pripísal štyri body za dva 
góly a dve asistencie. Na Bratislavčanov to však napokon nestačilo...          FOTO: Milan Podmaník 
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POĎAKOVANIE
Radi by sme sa srdečne poďakovali celej rodine, 
všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli roz- 
lúčiť s našou mamou a manželkou, 
Evičkou PAGÁČOVOU, na jej poslednej ceste. 
Naše špeciálne poďakovanie patrí primárovi 
MUDr. O. Smatanovi, MUDr. V. Kolníkovi a PhDr.  
O. Kolenčíkovej za ústretovosť a príkladnú sta-
rostlivosť vtedy, keď to najviac potrebovala. 
Vážime si to.                                          Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 21. 1. 2018 si pri-
pomíname smutné 2. 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mama, dcéra a sestra 
Ľubica BEŇOVÁ, 
rod. Galánková. 
Kto je ju poznali, venuj- 
te jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú synovia Patrik a Marko, 
otec, brat a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Kto ho poznal ten si spo-
menie, kto ho mal rád, 
ten nikdy nezabudne. 
Dňa 10. 1. 2018 sme si 
pripomenuli smutné 18. 
výročie od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca 
a  dedka Jána POKOJA  
z Horných Kočkoviec. 

S láskou spomína manželka, dcéra, 
syn s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20. 1. 2018 si pripo-
menieme smutné 10. 
výročie, kedy nás náhle 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a  dedko 
Vladimír DANIŠKA. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s  nami tichú 
spomienku. 

S vďakou a modlitbou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 8. 1. 2018 sme si 
pripomenuli smutné 
prvé výročie, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko 
a  pradedko Jaroslav 
DOHŇANSKÝ. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
So žiaľom v srdci sme si 
10. 1 .2018 pripomenuli 
smutné štvrté výročie, 
čo nás navždy opusti-
la naša mama a  babka 
 Jarmila DRUSKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej, prosím, 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 12. 1. 2018 sme si 
pripomenuli smutné 
druhé výročie, čo nás 
navždy opustila Oľga 
MAZÁKOVÁ.
S  láskou a  úctou spo-
mína brat s  manželkou 
a  synovci Miroslav a   
Ľubomír s rodinami.

SPOMIENKA
V najbližších týždňoch si pripomíname smutné 
19. výročie úmrtia Anny MAZÁKOVEJ, rod. Ju-
risovej a 18. výročie úmrtia Štefana MAZÁKA.
S láskou a úctou spomína syn Miroslav s manžel-
kou a vnuci Miroslav a Ľubomír s rodinami.

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

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 

SPOMIENKA
Dňa 15. 1. 2018 si pripo-
menieme smutné tretie 
výročie, čo nás navždy 
opustila manželka, ma- 
ma a babka 
Anna CRKOŇOVÁ. 
S láskou a úctou spomí-
na manžel, dcéra a  syn 
s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 7. 1. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
otec, dedko a pradedko Emil PAVELKA 
a  dňa 10. 1. 2018 uplynul rok, čo nás opustila 
mama, babka a prababka Žofia PAVELKOVÁ. 

S  úctou a  láskou spomínajú synovia Jaroslav 
a Jozef, dcéra Jarmila s rodinami, švagor Štefan 
Rosina s rodinou, sestry Gitka a Terka s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v  srdciach zostávajú. 
Dňa 23. 1. 2018 uply-
nie 13 rokov od úmrtia 
nášho drahého manže-
la, otca a dedka 
Miroslava MOŠKU. 

S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám murovanú podpivničenú chatu na pozem-
ku 600 m² v Púchove – Skala lúka. Parcela s ovocným 
sadom je pri lese v  súkromí. Cena dohodou. Tel. 
0950 341 861.
• Predám štvorizbový byt s balkónom na Rozkvete 
v Pov. Bystrici. Byt je čiastočne prerobený, jeho roz-
loha  je 81 m² a  nachádza sa na štvrtom poschodí  
z 8. posch. Cena 70.000 €. Kontakt: 0915 854 511.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim v Púchove jednoizbový alebo dvojizbový 
byt s balkónom na najvyššom poschodí. Tel. 0908 
064 501.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach, 
nájom 200 € + 80 € poplatky, tel. č. 0908 238 945.

SLUŽBY
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
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ním v centre PU od 04/2018 v prac. dňoch od 14.30 
– 17.00 h. Tel. č. 0907 554 230.
• Spoločnosť ALVE SLOVAKIA, s. r. o, výrobca a 
predajca hliníkových rebríkov, hľadá záujemcov 
o robotnícku profesiu - montážny pracovník vo 
výrobe. Ponúkame  hlavný pracovný pomer na 
dobu neurčitú v dvojzmennej prevádzke (ranná 
a poobedná zmena) v dňoch pondelok až pia-
tok. Mzda po zaučení sa pohybuje od 780 eur 
brutto + 13. a 14. plat. Prax v strojárskej výrobe, 
prípadne ukončené strojárske vzdelanie je vý-
hodou. Životopisy posielajte na e-mailovú ad-
resu alveslovakia@alve.sk alebo volajte na tel. 
číslo: 0948 131 140. Nástup možný ihneď.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, 0944 050 777.

OZNAMY
• Srdečne vás pozývame na prezentáciu o projekte 
Green Life, ktorého poslaním je (za)chrániť prales a 
jeho obyvateľov v Sumatre. Tomáš Šmátrala priblíži 
fungovanie projektu a porozpráva o svojich skú-

senostiach. Dozviete sa, ako aj vy môžete pomôcť. 
Prezentácia sa uskutoční v priestoroch LAMA School 
(Štefánikova ul. 823/25) dňa 20. 1. o 19:00 h.
• ZO SZV Púchov poriada na 11. ročník Včelár-
skeho plesu dňa 3. 2. 2018 v priestoroch Divadla 
Púchov. Vstupenky zakúpite v  predajni Včela 
v  Divadle Púchov. Kontakt: Milan Janco, tel.  
0903 108 810.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 22. 1. 2018 od 14.45 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster, Námestie slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a  starších ob-
čanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu radu, 
môže sa prihlásiť do 15. 1. 2018 na adrese: Ján Petro, 
Obrancov mieru 1152/5, tel. 0949 103 709. K prípa-
du, v ktorom chcete poradiť, je potrebné doniesť si 
už existujúce podklady.
•  Základná organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Púchove vás pozýva do svojho klubu. Jeho čle-
novia sa stretávajú každú nepárnu nedeľu v klubov-
ni nad plavárňou MŠK popoludní, v čase od 15.00 do 
18.00 hod.

• POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2018. 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.
• Rekonštrukcia kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel. 0902 
238 168.
• Odborná masáž – odblokovanie bolesti. 0908 183 215.
• Výrub a orez komplikovaných stromov. Tel. 0908 
532 996.

PONUKA PRÁCE
• Prijmeme čašníčku na TPP do pivárne Country sa-
lón. Viac info na tel. č. 0902 669 891.
• Hľadám dôchodkyňu alebo inv. dôchodkyňu na 
predaj do butiku. Tel. 0907 611 974.
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
čašníka/–čku, barmana/–ku. Prax v  odbore nie je 
nutná, zaučíme. Viac info na tel. č. 0902 432 911.
• Hľadáme milú, komunikatívnu a zodpovednú vý-
pomoc so záujmom o módu do predajne s obleče-

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 €
                                            

Nosenie je štýl, 
nosenie je radosť, 

                                                             nosenie je láska.
Nové slovenské šatky ElirilE
Prvá kolekcia je tu pre Vás

Prijme do pracovného pomeru 
zamestnancov v profesii:
- požiadavka – ukončené ÚSV,VP B, 
   skúsenosti v riadení energií

- ÚSV,  znalosť práce na PC
Technický pracovník v príprave odevnej výroby 

Vedúci energetik
akciová spoločnosť

Ponúkané benefity zamestnávateľa:
►Stravovanie – obed v cene  1 € vo vlastnej jedálni
►Odmeny pri osobných jubileách
►Odmeny pre darcov krvi
►Príspevok na rekreáciu
►Zamestnanecká zľava na nákup tovaru v predajnej sieti a.s. Makyta

Kontaktujte sa na č.tel.: 0915496590, 0907742902, e-mailom: 
marta.duhackova@makyta.sk, osobne.oddelenie@makyta.sk, janka.bartosova@makyta.sk

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. 2018 uplynú dva roky, čo nás opustila 
naša milovaná manželka, mama, babka a pra-
babka Lolka HOLÁKOVÁ. 

S úctou a láskou si na ňu spomínajú manžel Šte-
fan, dcéry Renka, Gabika s manželom, vnučky 
Lucka, Nikolka, vnuk Marek a pravnúčatá Oskar-
ko, Eliska, Noelko a Samko. 
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, 
už sú to dva roky, čo ku hrobu chodíme.

19. januára si pripomenieme druhé výročie úmrtia 
našej milovanej manželky, matky, sestry
Zuzany KARUMNÍKOVEJ, rod. Ondejčíkovej
z Púchova – Hoštinej. Dňa 24. januára si zároveň 
pripomíname jej nedožité 55 narodeniny. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Peter a syn Peťo.

SPOMIENKA
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ŠIROKÝ VÝBER ELEKTROINŠTALAČNÉHO 
MATERIÁLU, SVIETIDIEL A MALÝCH 

SPOTREBIČOV

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

VÝPREDAJ VIANOČNÉHO OSVETLENIA A DEKORÁCIÍ

-30% ZĽAVA


