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Hneď po príchode sa zvítal so študentmi v areáli 
školy. Stretnutie bolo veľmi spontánne a srdečné, 
plné energie, úsmevov a nechýbali ani spoločné 
selfie. Pána prezidenta na pôde školy privítal ria- 
diteľ školy Mgr. Ivan Kasár a spoločne sa presunu-
li na rokovanie do školskej cukrárne Akadémia. 
Stretnutia, ktoré prebehlo v priateľskej atmosfé-
re, sa zúčastnili okrem riaditeľa školy aj primátor 
mesta Mgr. Rastislav Henek, vedúca odboru škol-
stva a  kultúry Úradu TSK Ing. Daniela Hilčíková 
a zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Miriam Kreme-
ňová a Ing. Ľudmila Hamšíková. 
Po stretnutí s vedením školy program návštevy 
prezidenta Andreja Kisku pokračoval v športovej 
hale besedou s  220 študentmi školy. Diskusia 
trvala 50 minút a  pre študentov bola veľmi prí-
nosná. Prezidentov životný príbeh plný prehier, 
ale i víťazstiev je skvelým posolstvom pre mladú 
generáciu. Pán prezident sa dotkol i vážnych tém, 
ako napr. extrémizmus, imigrácia, korupcia, zdra-
votníctvo, školstvo... Študenti so záujmom počú- 
vali všetky slová a  myšlienky pána prezidenta 
a boli i zvedaví. Pán prezident odpovedal na všet-
ky otázky a prezradil mnoho zo svojho študent-

Prezident po rokovaní s primátorom navštívil SOŠ 
obchodu a služieb a najväčší podnik Continental
18. január 2018 sa 
zapíše do 94-ročnej 
histórie Strednej 
odbornej školy 
obchodu a služieb 
v Púchove ako deň, 
keď nás poctil 
návštevou prezi-
dent Slovenskej 
republiky Andrej 
Kiska. 

ského i prezidentského života. 
Prezident Andrej Kiska predstavil študentom 
i svojho hovorcu Romana Krpelana, ktorý je tiež 
absolventom odboru hotelová akadémia, ktorý 
sa študuje i  na našej škole. Pán prezident sa na 
návštevu našej školy dobre pripravil a vedel o nej 
naozaj veľa. Čas vyhradený besede prebehol veľ-
mi rýchlo. Za študentov sa pánovi prezidentovi 
poďakovala študentka III. AH triedy Paulína Sati-
nová, ktorá bola v minulom školskom roku oce-
nená riaditeľom školy ako študentka s najlepšími 
študijnými výsledkami. 
Tento významný deň je za nami, ale dojmy zo 
stretnutia s  prezidentom Andrejom Kiskom si 
mnohí z  nás prenesú aj do svojich všedných 
dní. Návšteva hlavy štátu bola pre študentov 
a  pracovníkov školy životnou skúsenosťou i  po 
odbornej stránke, veď oboznámiť sa s protokolár-
nymi predpismi návštevy hlavy štátu a vyskúšať 
si ich v  praxi je skvelou skúškou profesionálnej 
zdatnosti našich študentov i zamestnancov. Sme 
veľmi hrdí a šťastní, že sme sa mohli s tak význam-
ným človekom a politikom stretnúť v našej škole. 

Mgr. Adriana Pavlacová, SOŠ OS Púchov

V poobedňajších hodinách prezident navštívil Lednické Rovne
a stretol sa s vedením a zamestnancami spoločnosti RONA.

Prezident Andrej Kiska v Púchove navštívil aj spoločnosť Continental, 
kde rokoval s vedením spoločnosti a absolvoval prehliadku závodu. 

V športovej hale sa zúčastnil 
diskusie so študentmi školy.
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Aký máte vzťah k nášmu regiónu? 
Boli ste už niekedy v Púchove?
Som veľmi rád, že môj prvý výjazd 
tohto roku je práve do Púchova. 
Úprimne sa priznám, myslím, že som 
tu bol raz v živote - a to kvôli volej-
balu. Veľmi som sa tu tešil, lebo už z 
podkladov, ktoré som mal, som ve-
del, že je to mesto, ktorému sa darí. 
Mesto, ktoré udržalo priemyselnú 
tradíciu, mesto, kde je veľmi nízka 
nezamestnanosť, mesto v ktorom sa 
veľa investuje do športu, do kultúry, 
starostlivosti o deti, aj o dôchodcov. 
Skutočne som sa tu tešil a aj táto 
diskusia s vedením mesta potvrdila 
môj optimizmus. Som rád, že sa Pú-
chovu darí.

Ktoré súčasné problémy Slovenska 
považujete za najdôležitejšie?
Problémy? O problémoch vieme. A 
bolo zaujímavé, že aj teraz to tu za-
znelo - cítime, že sme stratili úctu k 
vzdelaniu. Školstvo je budúcnosť na-
šej krajiny a my potrebujeme zmeniť 
celkovo prístup k vzdelaniu ako k 

Prvý pracovný výjazd prezidenta SR v tomto roku smeroval do Púchova 
A. Kiska: Najdôležitejšie problémy našej krajiny?
Školstvo a zdravotníctvo

takému a spraviť konečne reformu, 
o ktorej sa tak dlho hovorí. Druhým 
problémom je zdravotníctvo. Aj tu v 
Púchove mi hovorili zamestnanci, že 
ak chce ísť človek k neurológovi, tak 
môže sa stať, že bude čakať mesiac 

alebo dva na vyšetrenie. Stále opa-
kujem, že nám zbytočne zomierajú 
ľudia kvôli tomu, že nemáme do-
statočnú vybavenosť zdravotníctva. 
Podľa štatistík nám zbytočne zomrie 
viac ako štyritisíc ľudí ročne. Toto je 

problém a tých problémov máme 
viacej. Máme zaostalé regióny z po-
hľadu Slovenska, máme stále nerie-
šenú korupciu, a to sú problémy, 
ktoré trápia Slovensko. 

Čo treba zmeniť v našom štáte, aby 
mladí a šikovní ľudia neutekali v ta-
kom veľkom počte do zahraničia?
Určite je to úloha aj nás politikov, 
aby sme spravili Slovensko atrak-
tívne pre zahraničných investo-
rov. Aby prinášali nielen základnú 
výrobu, ale aby sa tu presúvali aj 
služby s vyššou pridanou hodno-
tou, výskum, špičkové firmy. Keď 
tu budú špičkové firmy, ktoré majú 
cveng, mladí ľudia s radosťou budú 
pracovať tu, kde sa narodili. S  ra-
dosťou prídu aj do Púchova, aj do 
Trebišova, s  radosťou budú robiť 
vo svojom rodnom kraji. Ale musia 
tam byť dobrí zamestnávatelia, aby 
tí mladí ľudia dostali kvalitnú prácu 
a dobre zaplatenú prácu.

M. Hamšík, S. Flimmel

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska poskytol pri príležitosti svojej návštevy  
v našom meste krátky rozhovor Púchovskej televízii a Púchovským novinám:

Prezident Andrej Kiska navštívil vo štvrtok 18. januára najskôr 
Mestský úrad Púchov, kde sa stretol s jeho zamestnancami, 
rokoval s primátorom Rastislavom Henekom a ďalšími zástup-
cami vedenia mesta Púchov. Prezidenta okrem iného zaujala 
ústretová sociálna politika mesta voči nízkopríjmovým skupi-
nám dôchodcov, ktorí môžu využívať obedy za jedno euro.
Nasledovala púchovská Stredná obchodná škola obchodu a 
služieb a takisto najväčší slovenský závod na výrobu osobných 
a nákladných pneumatík skupiny Continental, kde slovenské-
ho prezidenta sprevádzal púchovský primátor. 
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V slovenských školách za posledné 
roky neustále narastá počet žiakov 
s rôznou formou znevýhodnenia a 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, čo zvyšuje nároky na prá-
cu pedagógov s týmito žiakmi v bež-
nej triede pri veľkom počte žiakov. 
Hlavnými aktivitami nového projektu 
je vytváranie vhodných podmienok 
pre vzdelávanie s dôrazom uplatňo-
vať rovnaký prístup ku vzdelaniu a 
zlepšenie školských výsledkov znevý-
hodnených žiakov a znížiť mieru ich 
predčasného ukončovania školskej 
dochádzky. V tomto im má pomáhať 
inkluzívny tím tvorený školským psy-
chológom, špeciálnym pedagógom a 
asistentami učiteľa. 

Asistenti učiteľa budú pomáhať žia-
kom priamo na vyučovaní názorným 
príkladom, kompenzačnými pomôc-
kami, orientáciou na mape, sledova-
ním správnosti postupu riešenia pri 
samostatných prácach, spoločnou 
kontrolou vyriešených úloh, smero-
vaním žiakovej pozornosti na výklad 
učiteľa, striedanie záťažových aktivít s 
relaxom, eliminovať prípadné stresu- 
júce faktory počas prestávok, pomoc 
pri tvorbe alternatívnych materiálov 
určených na overovanie vedomostí 
a budú nápomocní učiteľovi pri celej 
jeho činnosti.

Školský psychológ bude poskytovať 
odborné psychologicko-edukačné 
služby žiakom, rodičom, pedagógom 
a ďalším pedagogickým zamestnan-
com na rozvíjanie ich zdravého osob-
nostného rozvoja. Bude vykonávať 
identifikačno-diagnostické metódy, 
konzultačno-poradenské služby a ná-

pravno-korektívne práce a prevenciu. 
Školský psychológ bude pôsobiť na 
žiaka, či triedu so zámerom ozdraviť 
prostredie a vzťahy v nej a posilniť 
individualitu žiaka. Cieľom bude pro-
blémy v škole odstraňovať alebo ich 
aspoň minimalizovať.

Špeciálny pedagóg bude pracovať 
v štyroch oblastiach so žiakmi, s pe-
dagógmi, s rodičmi a so špecializova-
nými zariadeniami. Včasná diagnos-
tika, odhaľovanie porúch v učení a 
v správaní žiakov a zabezpečovanie 
špeciálno-pedagogického servisu 
individuálne začleneným žiakom. Pr-
voradým cieľom bude odborne viesť 
asistentov učiteľa.
Všetky mestské základné školy (Go-
razdova, J. A. Komenského, Mládež-

Projekt pre integrovaných žiakov 
púchovských základných škôl 

nícka a Slovanská) uspeli v tomto 
projekte. Projekt zameraný na zvýše-
nie inkluzívnosti vzdelávania je pod-
porovaný nenávratným finančným 
príspevkom z európskeho sociálneho 
fondu s päťpercentnou spoluúčasťou 
zriaďovateľa. Doba trvania projektu 
sú tri roky. ZŠ J. A. Komenského zača-
la s projektom 15. 12. 2017 a ostatné 
školy 8. 1. 2018. Veľkosť inkluzívneho 
tímu plateného z finančných pros-
triedkov nového projektu závisí od 
veľkosti školy (tabuľka dole).
Výsledkom realizácie projektu by 
malo byť zlepšenie prospechu žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami integrovanými do 
bežnej triedy. Držíme palce, aby sa im 
podarilo naplniť očakávané ciele.

Slavomír Flimmel

Na prelome rokov 2017 - 2018 rozbehli púchovské základné školy projekt „V základnej škole 
úspešnejší“ zameraný na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania, ktorý je podporovaný nenávrat-
ným finančným príspevkom z európskeho sociálneho fondu do výšky 95 percent.

Základná škola
špeciálny 
pedagóg

školský 
psychológ

asistenti

Gorazdova 1 1 5

J. A. Komenského 1 0 4

Mládežnícka 1 1 5

Slovanská 1 0 2

Pozvánka na MsZ Púchov
26. januára 2018 (piatok), 9.00 h 

Župný dom, Púchov

PROGRAM ROKOVANIA
Kontrola plnenia uznesení z 
predchádzajúceho zasadnutia 
MsZ Púchov; Správa z kontroly 
súladu Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta, 
Zásad nájmu a stanovenie cien 
nájmu nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Púchov a 
Zásad nájmu a stanovenie cien 
nájmu pozemkov vo vlastníctve 
mesta Púchov so všeobecne 
platnou legislatívou.
Návrh – VZN č. 1/2018 O určení 
výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na žiaka základnej umelec-
kej školy, dieťaťa materskej školy 
a dieťaťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta 
Púchov pre rok 2018
Návrh – Úprava rozpočtu Mesta 
Púchov v roku 2018 a oprava 
časti uznesenia č.148/2017
Návrh – Vyradenie majetku 
Mesta Púchov
Návrh – Udelenie súhlasu k inej 
zárobkovej činnosti
Rôzne
Diskusia, interpelácie

1. 

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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Blahoželáme k meninám
V slovenských kalendároch je 
takmer každý deň spájaný s as-
poň jedným krstným menom. 
Pôvodný kalendár bol zoznam 
rímsko-katolíckych svätých. 

23. január - Sv. Ján Almužník, biskup
Miloš, Miloň - je domáckou podo-
bou mena Miloslav, má slovanský 
pôvod a v preklade znamená „slávny 
milosťou“ alebo „milujúci slávu“ 
Selma - domácka podoba nemecké-
ho mena Anselma („božia prilba“)
24. január - Sv. František Saleský, 
biskup
Timotej, Timotea - z gréckeho Timo-
theos = „uctievajúci Boha“
Ctiboh - má slovanský pôvod 
s významom „cti Boha“ 
25. január - Obrátenie Sv. Pavla, 
apoštola
Gejza - pochádza z tureckého 
slova „jeg“, ktoré označuje vojenské 
hodnosti 
Saul, Šavol - z hebrejského mena 
Šáúl = „vyžiadaný“
26. január - Sv. Timotej a Títus, 
biskupi
Tamara, Tamia - z hebrejského 
„támár“ = „ďatľová palma“ 
Polykarp, Polykarpa - grécky pôvod s 
významom „mnohoplodný, úrodný“ 
Slavibor, Slaviboj, Slavoboj - slovan-
ské meno znamenajúce „sláv boj“ 
alebo „buď slávny bojovník“ 
Slavislav - slovanské meno s význa-
mom „oslavuj slávu“
Svätoboj, Svätobor - slovanské meno 
znamenajúce „buď veľký v boji“ 
Xenofón - z gréckeho „cudzí hlas, 
cudzinec“ 
Žarko - južnoslovanské meno s 
významom „žiarivý“ 
27. január - Sv. Angela Mericiová, 
panna
Bohuš - má český pôvod a je od-
vodené od mena Bohuslav („Bohu 
sláva“) alebo Bohumil („milý Bohu“) 
Pribislav - slovanské meno zname-
najúce „(nech mu) pribudne slávy“ 
Pribiš - z českej domáckej podoby 
mena Přibyslav,
28. január - Sv. Tomáš Akvinský, 
učiteľ cirkvi
Alfonz, Alfonzia - má nemecký pô-
vod a v preklade znamená „priprave-
ný na boj“ 
Manfréd - z nemeckých slov „man + 
fridu“ s významom „muž mieru“
29. január - Sv. Valér, biskup
Gašpar - je to novozákonné meno 
z Orientu s pôvodným významom 
„nesúci poklad“ 
Pribina - slovanské meno znamena- 
júce „prvý syn“

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

a M. Považaj (1998)

Chorých na žltačku pribúda, 
treba sa chrániť
Vírusová hepatitída (zápal pečene), 
ľudovo nazývaná aj žltačka typu A je 
infekčné ochorenie, ktoré sa preja-
vuje únavou, slabosťou, nechuten-
stvom, nevoľnosťou, zvýšenou teplo-
tou, zvracaním, hnačkou, bolesťami 
brucha, tmavým močom a svetlou 
stolicou. Postupne dochádza k ožlt-
nutiu kože a očí (ale ochorenie môže 
prebehnúť aj bez týchto príznakov). 
Na vírus hepatitídy A môžete natrafiť 
kdekoľvek. V autobuse, na kľučkách 
dverí, na rukovätiach nákupných koší-
kov, toalete alebo pri podávaní si rúk.
K 22. novembru 2017 bolo do Epide-
miologického informačného systému 
EPIS hlásených 601 ochorení na ví-
rusovú hepatitídu A. Ochorenia boli 
hlásené zo všetkých krajov. Najvyššia 
chorobnosť bola zaznamenaná v Bra-
tislavskom kraji, kde bolo hlásených 
216 ochorení. Najnižšia chorobnosť 
je v Žilinskom kraji, hlásených bolo 
sedem ochorení.

Pozor na najmenších i rizikové sku-
piny ľudí
Najvyššia vekovo špecifická chorob-
nosť je u detí, a to vo vekovej skupine 
päť až deväťročných detí, Vedúca od-
boru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR 
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., rodi-
čom preto radí: „Dôležité je budovať 
pravidelný návyk umývania rúk už 
od útleho detstva, keďže tí najmenší 
sú z dôvodu vyvíjajúcej sa imunity a 
užšieho sociálneho kontaktu s inými 
deťmi a kolektívom, náchylnejší na 
ochorenia.“
Ochorenie má väčšinou ľahký priebeh 
a končí úplným uzdravením. Chorí sú 
obyčajne izolovaní v nemocnici na in-
fekčnom oddelení. Ochorenia nepre-
chádza do chronicity. Prenos nákazy 
je fekálno-orálny, kontaminovanou 
vodou a potravinami a aj priamym 
kontaktom s infikovanou osobou.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraz-
ňuje: „Závažnosť ochorenia na víru-
sovú hepatitídu A spočíva v ľahkom 
šírení a prechodom do epidémií. 
Preto je v čase jej zvýšeného výsky-
tu dôležité upriamiť pozornosť na 
efektívnu ochranu. Najúčinnejším 
opatrením je aktívna imunizácia - oč-
kovanie proti vírusovej hepatitíde A. 
Najdôležitejším preventívnym opat-
rením je dodržiavanie zásad osobnej 
hygieny, najmä umývanie rúk.“

Choroba špinavých rúk
Aké je odporúčanie epidemiológov 
ÚVZ SR, koľkokrát denne si umyť ruky? 
Odpoveď: často. Správne hygienické 
návyky sú v prevencii proti žltačke, ale 
aj iným chorobám, veľmi dôležité. Ak 
zanedbávate umývanie rúk, hrozia ne-
príjemné zdravotné problémy, ktoré 
sa môžu liečiť až niekoľko týždňov.

Kedy si umývať ruky:
• po každom návrate domov (do 
práce) z vonkajšieho prostredia,
• pred a po návšteve nemocnice, 
lekára,
• po ceste v prostriedkoch hromadnej 
dopravy,
• pred, počas a po príprave jedla,
• pred každou konzumáciou jedla,
• po každom použití toalety,
• pred manipuláciou s bábätkom, po 
výmene znečistenej plienky,
• po manipulácii so zvieratami a ich 
krmivom,
• po manipulácii s odpadom a odpad-
kovým košom,
• ak ste chorý vy alebo niektorý člen 
vašej domácnosti,
• pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

ÚVZ SR
Ilustračné foto: Pixabay

Hygienici vypracujú aktuálny imunologický prehľad občanov SR
Už v tomto roku sa začne realizovať 
imunologický prehľad obyvateľov 
SR, ktorý bol naposledy vypracova-
ný v roku 2002. Výsledky by mohli 
byť kompletné do konca roka 2018, 
prípadne v prvej polovici roku 2019.
 „Základným cieľom imunologického 
prehľadu je získať informácie o aktu-
álnom stave imunity obyvateľstva 
voči vybraným infekčným ochore-
niam, ktoré sú dôležité pre sledova-
nie účinnosti očkovania a overenie 

správneho nastavenia očkovacích 
schém. Na základe imunologických 
prehľadov sa dá určiť, do akej miery 
je zabezpečená kolektívna imunita, 
či očkovacie látky zabezpečujú tvor-
bu protilátok u očkovaných osôb a či 
je správne nastavený termín očko-
vania,“ upresnil hlavný hygienik SR 
Ján Mikas. Odmietanie očkovania, mi-
grácia, nedostatočná zaočkovanosť v 
iných krajinách, cestovanie osôb napr. 
za prácou - to všetko sú faktory, ktoré 

môžu spôsobiť rýchlejšie šírenie in-
fekčných ochorení a nárast prípadov 
v oblastiach, kde nie je zabezpečená 
tzv. kolektívna imunita.
Aj z tohto dôvodu je potrebné vyhod-
notiť aktuálny stav imunity ľudí v SR. 
Okrem osýpok sa bude kontrolovať 
aj kolektívna imunita na iné vybrané 
ochorenia, napr. vírusovú hepatitídu 
typu A, či niektoré ochorenia z povin-
ných a odporúčaných očkovaní.           
                                                                   -úvz-
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Hasičský a záchranný zbor

Hasičov zamestnal požiar v Horných Kočkovciach

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
bola v Púchovskom okrese najvyššia v kraji

Na cestách Púchovského okresu bol pokoj

V sobotu 13. januára, krátko po siedmej hodine ve-
čer bol ohlásený požiar hospodárskeho objektu na 
ulici T.  Vansovej v Púchove – Horných Kočkovciach. 
Na zásah boli postupne vyslaní traja príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru z Púchova s technikou 
AHZS MB Vario a CAS 30 T-815 a traja hasiči z Považ-
skej Bystrice s jedným cisternovým vozidlom.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že ide o požiar dreveného 
prístrešku, ktorý sa nachádzal v blízkosti garáže a 
rodinného domu. Hasiči zasahujúci v dýchacích 
prístrojoch nasadili na lokalizáciu požiaru tri haseb-
né prúdy za súčasného rozoberania konštrukcie 

prístrešku a ochladzovania vedľa stojaceho objek-
tu garáže. Počas zásahu príslušníci HaZZ požiarisko 
priebežne monitorovali termovíznou kamerou a 
vyhľadávali a likvidovali skryté lokálne ohniská. Na 
mieste udalosti profesionálnym hasičom asistovali 
aj členovia obecných hasičských zborov z Púchova a 
obce Beluša - Hloža.

Krátko po pol jedenástej hodine večer bol požiar 
zlikvidovaný, požiarisko opätovne skontrolované a 
miesto udalosti odovzdané majiteľovi. 

Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru 
je v štádiu vyšetrovania.                    

 KR HaZZ Trenčín 

V druhom kalendárnom týždni sa na cestách Pú-
chovského okresu stala jediná dopravná nehoda. 
Nikto pri nej neprišiel o život, ani neutrpel žiadne 
zranenie. K nehode došlo vo štvrtok 11. januára o 
12.10 hodine v obci Kvášov na ceste III/1949 pri pre-
dajni potravín. Neznámy vodič pri vedení nezistené-
ho nákladného motorového vozidla pravdepodobne 

v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla a 
nesledovania situácie v cestnej premávke narazil do 
vedľa predajne zaparkovaného osobného motorové-
ho vozidla zn. Citröen C4 a toto poškodil. Po tomto si 
neznámy vodič nesplnil základné povinnosti vodiča 
a účastníka nehody, z jej miesta ušiel  bez ohlásenia 
polícii.                                                             KR PZ Trenčín 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese v minulom týždni prudko stúpla 
a dosiahla úroveň 2370 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
stúpla chorobnosť o takmer 600 ochorení na 100.000 
obyvateľov. Chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia bola zároveň v minulom týždni v Púchovskom 
okrese najvyššia v Trenčianskom samosprávnom kra-
ji. 

V celokrajskom meradle sa chorobnosť na akútne 
respiračné ochorenia pohybovala na úrovni 1826 
ochorení na 100.000 obyvateľov, čo je približne rov-

nako, ako v predchádzajúcom týždni. Najnižšia cho-
robnosť bola v okrese Považská Bystrica, kde dosiah-
la úroveň 1349 ochorení na 100.000 obyvateľov. 

Z celkového počtu ochorení nahlásili lekári 700 
ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porov-
naní s predchádzajúcim týždňom stúpla o viac ako 27 
percent. Chrípka i akútne respiračné ochorenia trápili 
najviac deti do päť rokov. Pre chrípku museli uzatvo-
riť v Púchovskom okrese jednu základnú školu. 

Informoval Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Trenčíne. 

(r)  

Požiar hospodárskeho objektu v Horných Kočkovciach zamestnal nielen púchovských, ale aj považskobystric-
kých hasičov.              FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Polícia informuje

Napomenutie nestačilo...
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

telefonického upozornenia krátko po 22.00 hodi-
ne na Moravskej ulici, kde dochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja hlasnou produkciou. Mestskí po-
licajti vyriešili priestupok proti všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta napomenutím. O 23.40 
však ohlásili opätovné rušenie nočného pokoja 
na rovnakom mieste. Tentokrát už boli mestskí 
policajti nekompromisný a za priestupok uložili 
pokutu vo výške 30 eur. 

Zaspal na plote...
Takmer na pravé poludnie nahlásili na oddelenie 

mestskej polície , že pri Športcentre v Púchove sa 
potáca muž s kočíkom. Oznamovateľka nevedela, 
či ju muž opitý alebo nafetovaný a bála sa, aby sa 
mu niečo nestalo. Hliadka našla na Námestí slo-
body driemajúceho muža zaveseného na plote a 
vedľa neho kočík. Hliadka muža odprevadila na 
Námestie slobody, kde ho prevzala jeho dcéra. 
Priestupok prespávanie na verejnom priestranst-
ve vyriešili mestskí policajti napomenutím.   

Odhalili ich kamery...
Znečistenie brány neznámou látkou nahlásila na 

oddelenie mestskej polície žena z Horných Kočko-
viec. O štyri hodiny neskôr nahlásili rovnako zne-
čistenú bytovku na Ulici 1.mája. Mestskí policajti 
po preverení kamerového systému zistili, že oba 
trestné činy poškodzovania cudzej veci spáchali 
tie isté osoby. Prípad následne prevzalo Obvodné 
oddelenie Policajného zboru v Púchove.  

Nevládala chodiť...
Mestských policajtov privolali okolo 23.00 hodi-

ne na Moravskú ulicu, kde v snehu sedela opitá 
žena a odmietala vstať. Žena z Púchova nemala 
žiadne viditeľné zranenia, ťažko komunikovala a 
bola malátna. Keďže nebola schopná samostatnej 
chôdze, hliadka ju previezla do miesta bydliska, 
kde si ju prevzala dcéra. 

Olejová škvrna
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe 

oznámenia od hasičského a záchranného zboru 
na poľnej ceste pri Váhu neďaleko spoločnosti 
Continental, kde bola olejová škvrna. Mestským 
policajtom sa na mieste nepodarilo zistiť pôvod-
cu znečistenia. Z miesta urobili fotodokumentá-
ciu, priestupok je v riešení. 
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Primár otorinolaryngológie v Nemocnici s poliklini-
kou Považská Bystrica MUDr. Peter Rác sa stal laure-
átom deviateho ročníka prestížneho oceňovania akti-
vít a činov zlepšujúcich postavenie a život Rómov na 
Slovensku Roma Spirit 2017. 

Ocenenie pre MUDr. Petra Ráca,  
lekára z NsP Považská Bystrica

Rodák z Trenčianskych Teplíc okrem 
prevádzky privátnej otorinolaryn-
gologickej ambulancie v Nemšovej 
vedie tiež jednodňovú ORL chirurgiu 
v Nemocnici s poliklinikou Považská 
Bystrica. Okrem toho sa venuje aj 
detskej ORL chirurgii, chirurgii nosa, 
stredného ucha či spánku. Vyzname-
nania nadobudnutých kvalít sa do-
čkal už v roku 2015, keď ho vtedajší 

minister zdravotníctva SR vymeno-
val za krajského odborníka pre ORL 
a chirurgiu hlavy a krku v Trenčian-
skom kraji.

Potrebu vzdelávať sa, statočne žiť a 
pracovať mu rodičia vštepovali od-
mala. Ako najstarší z piatich synov 
sa so želaním svojich rodičov stať sa 
lekárom naplno a s radosťou stotož-
nil. Húževnatosť a ambícia splniť sny 
rodičov ho priviedli k  štúdiu všeo-
becného lekárstva, ktoré ukončil na 
Vojenskej lekárskej akadémii v Hrad-
ci Králové. „Štúdium medicíny je 
tiež len o pevnej vôli. Počas štúdia 
mi nikto nič neodpustil, ale ani mi 
nik neukrivdil,“ zaspomínal si na 
vysokoškolské časy ocenený Peter 
Rác. Po absolvovaní štúdia sa jeho 
pôsobiskom stala Ústredná vojen-
ská nemocnica v Ružomberku, kde 
v pozícii zástupcu prednostu kliniky 

V  kategórii „Osobnosť“ si prevzal 
ocenenie za úspešnú lekársku prax, 
profesionálny prístup k práci i k pa-
cientom a odbornosť, ktorou už viac 
ako 20 rokov prispieva k búraniu 
stereotypov a predsudkov v spo-
ločnosti. Nominácia bola zároveň 
dôkazom uznania jeho kvalít v ra-
doch odbornej verejnosti, no najmä 
prejavom dôvery pacientov.

– primára vykonával pomocou na-
jmodernejšej techniky najzložitejšie 
operácie v odbore ORL chirurgie.      

Lekár pôsobiaci v Nemšovej sa 
ocenením svojich lekárskych zruč-
ností i ľudského prístupu pripojil k 
riaditeľovi považskobystrickej ne-
mocnice Igorovi Steinerovi, ktorý 
si v novembri minulého roka ako 
uznávaný imunológ taktiež vyslú- 
žil verejné uznanie za svoj ľudský 
prístup. „Pán doktor je vynikajúci 
lekár a operatér, ktorý dlhodobo 
riadi operatívu na oddelení jednod-
ňovej chirurgie v  špecializačnom 
odbore ORL. Veríme, že aj také-
to ocenenie prispieva k dobrému 
menu pána doktora a našej nemoc-
nice,“ ocenil svojho kolegu poslanec 
Z TSK a riaditeľ Nemocnice s polikli-
nikou v Považskej Bystrici Igor Stei-
ner.                                             Zdroj: TSK

Organizácie môžu opäť požiadať o grant banky
najužitočnejších zamestnaneckých 
komunitných projektov v celkovej 
sume 30.000 eur, pričom každý z 
nich môže dostať na svoju realizá-
ciu až 1.500 eur. Cieľom grantového 
programu je uviesť do života rôzne 
občianske iniciatívy, skrášliť prostre-
die v mestách a obciach a pomôcť 
vyriešiť problémy, s ktorými miestne 
komunity zápasia.
   Žiadosť o grantový príspevok je 
možné zasielať od 15. januára do 11. 
februára 2018 prostredníctvom re-
gistrácie v elektronickom formulári 
dostupnom na  https://nadaciavub.
egrant.sk.
   Neziskové komunitné projekty, kto-
ré získajú na základe rozhodnutia ne-
závislej odbornej komisie finančnú 
podporu, budú známe v marci. Tie 
budú môcť byť následne realizované 
od apríla do októbra tohto roku.   -n-

Máte nápad a odhodlanie prispieť 
svojím dielom k pozitívnej zmene 
v prostredí, kde žijete? Nadácia VÚB 
vyhlasuje ďalší ročník grantového 
programu „Pomôžte svojej komu-
nite“, v rámci ktorého prerozdelí 
30.000 eur na podporu komunit-
ných a verejnoprospešných projek-
tov po celom Slovensku. 
   Šancu uchádzať sa o príspevok 
majú neziskové organizácie, školy či 
miestne samosprávy, ktoré vo svo-
jich projektových zámeroch spoja 
sily so zamestnancami skupiny VÚB. 
Zapojenie jednotlivca či viacerých 
zamestnancov zo skupiny VÚB do 
spoločného úsilia je hlavnou odlí-
šiteľnou črtou a tiež kľúčovým kri-
tériom grantového programu „Po-
môžte svojej komunite“.
Nadácia banky plánuje aj tento rok 
podporiť 20 najzaujímavejších a 
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V  obciach Trenčianskeho kraja sa 
v roku 2016 zozbieralo 206,5 tisíc ton 
komunálneho odpadu a  drobného 
stavebného odpadu. Už tradične 
najvyšší podiel 63,1 % predstavoval 
zmesový komunálny odpad. V okre-
soch kraja sa pohyboval od 55,6 % 
v okrese Myjava a  56,4  % v  okrese 
Trenčín do 72 % Partizánske a 75 % 
v okrese Púchov. Na obyvateľa kra-
ja pripadlo 350,5  kg komunálneho 
odpadu, čo  bol medziročný nárast 
o 1,2 kg.

Kým v   roku 2015 bol podiel vy-
separovaného odpadu najvyšší 
medzi krajmi, v roku 2016 sa kraj 
prepadol na štvrté miesto
Separovane zbierané zložky komu-
nálneho odpadu v  kraji dlhodobo 
vykazujú rastúci trend a v roku 2016 
tvorili 17,6 %. Už to nebol najvyš-
ší podiel medzi krami SR, ale stále 
to bol podiel o  0,8 percentuálneho 
bodu vyšší ako podiel v SR. Najviac 
odpad separovali obyvatelia v  okre-

Obyvatelia okresu Púchov 
produkujú najmenej odpadu 
v kraji, ale málo separujú

se Trenčín, 22,9 % a v okresoch Ilava 
a Prievidza zhodne po 20,2 %, najme-
nej v okrese Partizánske iba 8,2 % zo 
vzniknutého komunálneho odpadu 
v okrese. Na jedného obyvateľa kraja 
pripadlo 61,7 kg separovane zozbie-
raného komunálneho odpadu za rok, 
čo predstavuje medziročný nárast 
o 7,8 kg na obyvateľa.

Podiel zhodnocovaného komunál-
neho odpadu medziročne vzrástol 
o 1,6 percentuálneho bodu
Najčastejším spôsobom nakladania 
so zozbieraným komunálnym odpa-
dom bolo zneškodňovanie 77,8  %, 
predovšetkým skládkovaním. Tren-
čiansky kraj skládkoval najvyšší po-
diel komunálneho odpadu medzi 
krajmi a  podiel zneškodňovaného 
odpadu skládkovaním v  SR prevýšil 
o  11,7 percentuálneho bodu. Zhod-
nocovaný odpad tvoril 22,7 %, najmä 
50,4  % zhodnocovaný spätným zís-
kavaním organických látok vrátane 
kompostovania (medziročný pokles 

o  9,6 percentuálneho bodu). Pote-
šujúci je medziročný nárast podielu 
materiálovo zhodnocovaného ko-
munálneho odpadu z 28,2 % na 47,3 
%, teda o 19,1 percentuálneho bodu. 
Ostatný odpad 0,7 % bol zhromažďo-
vaný a čaká na ďalšie spracovanie.

Najviac odpadu vyprodukoval 
obyvateľ okresu Trenčín
K  okresom s  najvyšším objemom 
komunálneho odpadu na obyvateľa 
patrí Trenčín 392 kg, Prievidza 372 
kg, Partizánske 370 a  Nové Mesto 
nad Váhom 362 kg. Menej odpa-
du na obyvateľa bolo vyzberaného 
v okresoch Myjava 338 kg, Pov. Bys-

trica 320 kg, Bánovce nad Bebravou 
315 kg, Ilava 298 kg a najmenej 291 
kg v okrese Púchov.

Odpad vzniknutý v  hospodárstve 
kraja medziročne vzrástol o 9,8 %
V roku 2016 vzniklo v hospodárstve 
Trenčianskeho kraja 1 471,4 tis. ton od-
padu. Najčastejším spôsobom nakla- 
dania s  odpadom bolo zneškodňo-
vanie 55,4 %, najčastejšie skládko-
vaním, nasledovalo zhodnocovanie 
35,6 % odpadu a 9,1 % predstavoval 
zhromaždený odpad. V  kraji vzniklo 
24,4 tis. ton nebezpečných odpadov, 
ich objem medziročne klesol o 12 %.
     Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

HLASUJME DENNE 
AŽ DO  28. 2. A VYHRAJME 
KRÁSNE  IHRISKO PRE

PÚCHOV

08894 06975 - lidl Zihadielko 3_420X297_mesta.indd   34 08.01.18   12:32
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Mesto Púchov je zriaďovateľom šies-
tich materských škôl, štyroch základ-
ných škôl, základnej umeleckej školy a 
dvoch centier voľného času. Súčasťou 
základných škôl sú zariadenia školské-
ho stravovania a školské kluby detí. 
Súčasťou všetkých materských škôl 
sú zariadenia školského stravovania. 
Základné školy, materské školy, zá-
kladná umelecká škola aj Centrum 
voľného času Včielka, majú právnu 
subjektivitu.
ZŠ Mládežnícka má 25 tried a päť 
oddelení školského klubu detí, od-
borné učebne: dve počítačové, dve 
telocvične, učebne biológie, fyziky, 
chémie, geografie, cvičnú kuchynku, 
dielne pre technickú výchovu, jazyko-
vé učebné, školskú knižnicu, v škole je 
vybudovaná aj ekoplocha. 
ZŠ Gorazdova má 23 tried, odborné 
učebne: chémie, fyziky, prírodopisu, 
geografie, tri učebne informatiky, 
školské dielne, dve jazykové učebne, 
učebňa pre hudobnú výchovu, audio-
-učebňu, štyri herne pre školský klub 
detí, kuchynku, tri telocvične, športo-
vý areál, viacúčelové ihrisko, minido-
pravné ihrisko a učebňu v prírode.
ZŠ J. A. Komenského má 23 tried, 
odborné učebne: informatiky, multi-
funkčnú učebňu didaktickej techniky, 
učebňu chémie a biológie, jazykové 
laboratórium a dve jazykové učebne, 
telocvičňu, športový areál, vybudovali 
detské ihrisko a bylinkovú záhradku.

ZŠ s MŠ Slovanská využíva okrem 
tried aj odborné učebne fyziky, ché-
mie, informatickej výchovy, cudzie 
jazyky, školské dielne, telocvičňu, 
priestory školského ihriska sa málo 
využívajú vzhľadom na zlý stav plo-
chy, ktorú je potrebné opraviť.
Základná umelecká škola vyučova-
nie uskutočňuje v dvoch budovách a 
pobočkách Beluša, Záriečie, Lednické 
Rovne. Počet tried je tiež nedostačuj-
úci, vhodné by bolo upraviť nevyuži-
tý priestor na povalách oboch budov, 
čím by sa mohol zvýšiť počet prija-
tých žiakov a vytvoriť tak výstavnú 
sieň pre výtvarný odbor.
MŠ Mládežnícka má štyri pavilóny, 
v troch sa nachádza šesť tried, jeden 
je hospodársky, kde je práčovňa, 
kuchynka a kancelária vedúcej ŠJ a 
riaditeľky školy. MŠ Chmelinec má 
päť tried, ku každej triede patrí šat-
ňa, jedáleň, kuchynka na výdaj jedál, 
spálňa a hygienické zariadenia. MŠ 
Požiarna 1291 je trojtriedna, pavi-
lónového typu. Veľká spoločenská 
miestnosť sa využíva ako telocvičňa 
na pohybové a edukačné aktivity. 
MŠ Požiarna 1292 je štvortriedna 
MŠ, triedy sú rozdelené na herňu, 
stolovaciu časť, spálňu, hygienické 
zariadenia, kuchynku a výdaj jedál.  
K materskej škole patrí od 1. 9. 2016 aj 
elokované pracovisko - dve moderne 
vybavené triedy v areáli ZŠ Komen-
ského. MŠ 1. mája je dvojtriedna 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení

MŠ, má detskú i odbornú knižnicu. 
MŠ Nosice je jednotriedna MŠ. MŠ 
Slovanská je dvojtriedna, triedy so 
šatňou a hygienickým zariadením sa 
nachádzajú na prízemí budovy, kde 
je na poschodí i spoločná školská je-
dáleň.
CVČ Včielka je v podnájme MŠK Pú-
chov, s. r. o. Činnosť organizuje nielen 
v priestoroch CVČ, ale aj v ZŠ, MŠ, SŠ 
okresu Púchov, na zimnom štadióne a 
v športovej hale.
V meste pôsobia školy a školské za-
riadenia iných zriaďovateľov: Cirkev-
ná základná škola sv. Margity, ktorej 
zriaďovateľom je Žilinská diecéza, 
Spojená škola (Športovcov 1461) v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Okresné-
ho úradu Trenčín, Súkromné centrum 
špeciálno-pedagogické poradenstva 
(Dvory 1933), ktorého zriaďovateľom 
je Mgr. Monika Mináriková, Súkromná 
materská škola a Súkromné centrum 
voľného času (Svätoplukova 1465), 
ktorého zriaďovateľom je spoločnosť 
Sports&Training Centre, s. r. o. Púchov.

Údaje o žiakoch za šk. rok 2016/17:
V školskom roku 2016/2017 bolo v zá-
kladných školách 1.563 žiakov, oproti 
predchádzajúcemu školskému roku 
ich počet stúpol o 14 žiakov. Mestské 
materské školy navštevovalo 564 detí, 
oproti predchádzajúcemu školské-
mu roku je to o 37 deti viac. Zvýšené 
množstvo prijatých detí súvisí s otvo-

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva pred-
ložilo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2016/17. Prinášame z nej niekoľko údajov:

rením od 1. 9. 2016 elokovaného pra-
coviska Materskej školy Požiarna 1292 
v areáli ZŠ J. A. Komenského.
V CVČ Včielka bolo zapísaných 560 
detí s trvalým pobytom v meste Pú-
chov, spolu s členmi záujmových 
útvarov z iných obcí je ich až 764. V 
základnej umeleckej škole sa počet 
žiakov zvýšil na 769.

Výsledky celoštátneho testovania 
5. a 9. ročníka v matematike a slo-
venskom jazyku:
Celkovo v mestských školách tes-
tovanie matematiky bolo úspešné. 
Oproti priemeru SR 56,4 percenta 
sme dosiahli percento úspešnosti 
60,1 percenta. Najlepší výsledok zís-
kala ZŠ Komenského (63,6 percenta). 
Priemerný výsledok v testovaní SJL 9 
v mestských školách v porovnaní s vý-
sledkom SR 61,2 percenta bol tiež lep-
ší 64,7 percenta. Žiaci zo ZŠ Mládež-
nícka dosiahli úspešnosť 71 percent. 
Pri testovaní žiakov v SJL 5 boli vý-
sledky za mestské školy horšie ako 
priemer výsledkov SR (o 2,5 percenta). 
Najlepší výsledok získala ZŠ Komen-
ského (64,6 percenta), ktorej žiaci mali 
lepší priemer výsledku ako priemer 
SR (63,1 percenta). V matematike prie-
mer žiakov 5. ročníka z mestských škôl 
bol lepší o 0,65 percenta ako priemer 
v SR. Výsledky žiakov zo ZŠ Gorazdova 
boli oproti priemeru SR (62,3 percen-
ta) boli lepšie o 4,9 percenta.

Lektorky angličtiny z Číny, Indonézie a Peru
V našej základnej škole sme mali od 
15. 1. 2018 zaujímavé hodiny anglic-
kého jazyka v rámci projektu Educa-
te Slovakia. Celý týždeň vyučovali v 
našej škole anglický jazyk lektorky z 
agentúry AIESEC. Jessie, Gracia, Riri 
a Alejandra z Indonézie, Číny a Peru 
každý deň oboznamovali našich 
žiakov piateho, šiesteho, ôsmeho 
a deviateho ročníka o živote v ich 
krajinách. Dozvedeli sa mnoho in-
formácií o systéme vzdelávania, jed-
lách, kultúrnych tradíciách, mestách, 
oblečení, zvykoch, ale najviac ich za-
ujímalo, či majú v ich krajine sneh a 
či jedli naše bryndzové halušky. Bola 
to pre žiakov veľká skúsenosť, keďže 
lektorky nehovorili po slovensky a 
museli otestovať svoje vedomosti  
z anglického jazyka.

Mgr. G. Klinovská, ZŠ Gorazdova

Viac nemčiny na ZŠ 
Komenského
Ďalším projektom v  oblasti výuč-
by nemeckého jazyka je projekt 
„Učíme sa pre život a prax“. Je pri-
pravený najmä pre žiakov deviate-
ho ročníka, ktorých čaká štúdium 
na stredných školách. Cieľom je 
pripraviť žiakov tak, aby zvládali 
využitím nadobudnutých jazyko-
vých poznatkov svoju prípravu 
na ďalšie povolanie, aby sa ľah-
šie zaradili do pracovného života 
a mali väčšie šance uplatniť sa vo 
firmách, kde je dôležitá znalosť 
nemeckého jazyka.
Opäť prepojíme nemecký jazyk 
s  vyučovaním iných predmetov 
a  upevníme medzipredmetové 
vzťahy. 

Eva Trnková, 
koordinátorka projektu
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S Romanom sa život nepáral,
môžete mu pomôcť splniť túžbu

„Benefičný koncert som vymyslel sám za 
výdatnej pomoci mojej opatrovateľky 
a rodiny. Peniaze získané z neho chcem 
použiť na rehabilitačný pobyt v medicín-
skom centre v Piešťanoch,“ ochotne vysve-
tľuje Púchovčan Roman Vrba, ktorého ťažký 
zdravotný stav pripútal na invalidný vozík. 
„Do svojich 28-mich rokov som žil úplne 
normálny život. Študoval som, pracoval, 
založil si rodinu, no potom sa môj život 
radikálne zmenil. Začal som pociťovať 
tŕpnutie a slabosť v dolných končatinách. 
Lekári mi stanovili diagnózu – atrofia 
malého mozgu, miechy a senzitívnych 
nervov. V priebehu trinástich rokov sa 
môj stav natoľko zhoršil, že mi postupne 
oslabli aj horné končatiny. Sám som sa 
už nevedel pohybovať, potreboval som 
invalidný vozík a pomoc druhej osoby pri 
všetkých bežných činnostiach. Zhoršila sa 
mi reč, sluch, zrak aj hmat. Dnes bývam 
sám v centre sociálnych služieb, kde mi 
zabezpečujú nevyhnutnú 24-hodinovú 
starostlivosť. V blízkosti žije moja rodina a 
syn, ktorých mám veľmi rád, ale nemôžem 
ich navštevovať, pre moje obmedzenia.“
Roman bol viackrát hospitalizovaný a opero-
vaný, má urobené vývody z tenkého aj hrubé-
ho čreva a potrebuje mať pri sebe celodennú 
asistenciu. 
„Lekári neurčili príčinu mojej choroby. 
Neviem, čo mi ešte choroba zoberie, no 
láska k synovi a túžba vidieť ho rásť ma 
motivuje nevzdávať sa a snažiť sa zlepšiť 
môj stav. K tomu mi pomáhajú rehabili-
tácie v piešťanskom centre ADELI, avšak 
sú pre mňa finančne náročné. Preto som 
vďačný za každého darcu, ktorému nie je 
ľahostajný môj životný príbeh.“
Jeho túžbou je prísť fandiť synovi na hokejový 
zápas: „Môj syn nepozná ten pocit, že na 
jeho zápase fandí jeho otec a mojou túž-
bou je splniť mu tento obyčajný sen. Na 
jeho uskutočnenie však potrebujem vás, 
ktorí ste zdraví a ochotní prispieť mi na 
liečbu,“ uzatvára Roman Vrba.        
Ak chcete Romanovi pomôcť, môžete mu 
prispieť vami zvolenou sumou na účet Na-
dácie ADELI v Tatra banke:  SK 72 1100 0000 
0029 4201 1730,  do správy pre prijímateľa 
uveďte Roman Vrba. Všetky získané finanč-
né prostriedky budú použité na Romanovu 
rehabilitáciu v ADELI Medical Centre.

Zdroj: nadaciaadeli.sk/roman-vrba/, 
-tm-

41-ročný Púchovčan Roman Vrba sa na redakciu obrátil s prosbou o pomoc pri propa-
gácii troch kultúrnych podujatí púchovského Divadla. Ak niektoré z nich 25. februára  
navštívite a k vstupnému pridáte eurá naviac, prispejete na jeho finančne náročnú liečbu.

Predpredaj vstupeniek v Divadle Púchov (pokladňa),
Hoenningovo námeste 2002, Púchov
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24. 1. (streda) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

26. 1. (piatok) o 17:00 hod.
Výtvarný ateliér pre mládež
Pre mladých priaznivcov výtvarného umenia. Viac info v CVČ 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.

PRIPRAVUJEME na mesiac FEBRUÁR:

   3. 2. Ako sa (ne)stratiť vo svete (cestovateľský remix so živou hudbou) 

   7. 2. Vernisáž  „Volanie duše“ (Hanka Jankovská a jej pestrofarebné    
insitné obrazy s moderátorkou Slovenského rozhlasu Gabikou Angibaud a jej 
citlivou poetickou tvorbou

23. 2. Koncert N3O (slnečné reggae s príchuťou slovenskej  ľudovky)

  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
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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.

pripravujeme
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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
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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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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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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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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

       

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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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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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: 
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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Prezident SR navštívil Púchov
•  Samospráva pokračuje v modernizácii nemocnice
•  Primátorove plány na rok 2018
•  Zmena na pohotovosti pre dospelých
•  Pôrodnosť v Púchove mierne stúpla
•  Pozor pri vystupovaní z autobusu 
•  Zlodej ukradol repliku keltského meča
Šport magazín:  •  Stolný tenis: Dolný Moštenec zdolal Púchov
              •  Turnaj futbalových nádejí v Púchove
              •  Futbalistom MŠK začala zimná príprava
Spektrum:  •  Mestský bál
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy denne o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

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
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Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 23. 1.
Šošovicová s párkom, chlieb
1. Zeleninový šalát s feta syrom a 
olivami, pečivo
2. Hovädzí španielsky vtáčik, dusená 
ryža, cvikľa
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 24. 1.
Borčš, chlieb
Špagety s bolonskou omáčkou, 
parmezán
1. Pečené zajačie stehno na zelenine, 
ryža
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 25. 1.
Karfiolová so zeleninou
Canelloni so špenátom, syrom a 
paradajkovou omáčkou
1. Rybací filet na čiernej šošovici, 
varené zemiaky s pažítkou
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 26. 1.
Hydinový vývar s mäskom a rezan-
cami 
1. Kurací rezeň v cestíčku, zemiakové 
pyré, uhorkový šalát
2. Bravčová panenka na smotanových 
hubách, ryža
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 23. 1.
Špenátová s cestovinou
1. Segedínsky guláš z bravčového 
mäsa, domáca knedľa
2. Čevabčiči, mastené zemiaky, 
horčica, cibuľka

Streda: 24. 1.
Frankfurtská s párkom
1. Šarišský bravčový závitok, ryža

2. Vyprážaný pastiersky syr, zemiakové 
hranolky, tatarská omáčka

Štvrtok: 25. 1.
Údená polievka s ryžou
1. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou
2. Morčacie prsia gemerské, bulgur, 
zeleninový šalát

Piatok: 26. 1.
Hríbová polievka s mrvenicou
1. Kurací plátok na masle s jablkami, 
dusená ryža
2. Koložvárska kapusta, varené 
zemiaky

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1.  Francúzska cibulačka, krutóny, syr 
2. Demikát s haluškami
3. Ruský boršč, kyslá smotana 

Hlavné jedlá:  
1. Diabolská bravčová pochúťka, 
chlieb vo vajíčku
2. Dubákové krupoto, parmezán 
3. Pečená bravčová krkovička, kapust-
né strapačky 
4. Kuracie prsia plnené modrým 
syrom, pórková omáčka, jazmínová 
ryža
5. Brokolicový šalát s chery paradaj-
kami a dresingom, morčacie rezance 
opekané na masle
6.  Teľací Wiener schnitzel, zemiaková 
kaša
7. Pekinské kačacie prsia, pražené 
ryžové rezance so zeleninou 

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 23. 1.
Gulášová polievka, chlieb   
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami  
1. Kuracie soté na anglickej zelenine, 
varená cestovina  
2. Viedenská roštenka, ½ dusená 

ryža, ½ americké zemiaky, kapustová 
obloha  
3. Zeleninový miešaný šalát s tunia-
kom a olivami    
4. Pizza Calzone (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, artičoky, syr)  

Streda: 24. 1.
Minestrone so syrom, chlieb   
Slepačí vývar s mäskom a rezancami   
1. Kačacie stehno, dusená červená 
kapusta, lokša (2 kusy)  
2. Bratislavské bravčové pliecko 
(mrkva, hrášok, uhorka), maslové 
halušky  
3. Špenátové halušky s nivovou 
omáčkou  
4. Pizza Luciano (pomodoro, šunka, 
slanina, šampiňóny, pór, syr)  

Štvrtok: 25. 1.
Ruský boršč  
Hovädzí vývar  „Risi - Bisi“
1. Kuracia rolka (syr, šunka, sušená 
paradajka), dusená ryža, zeleninové 
obloženie  
2. Jelenie stehno na šípkovej omáčke, 
karlovarská knedľa   
3. Vyprážané šampiňóny, varené 
maslové zemiaky, tatárska omáčka  
4. Pizza Di Oliva (pomodoro, šunka, 
olivy, feta syr,  syr)  

Piatok: 26. 1.
Denné menu sa nepodáva z dôvodu 
konania hotelovej akcie.
  

Alexandra Hotel 
Cena menu od 4,20 Є
Utorok: 23. 1.
Falošná držková s hlivou
1. Mletý hovädzí rezeň so syrom,  
zemiakové pyré, miešaný šalát
2. Bravčové rebierka na mede,  
hranolky
3. Pappardelle Carbonara
Dezert: Dvojfarebné rezy

Streda: 24. 1.
Francúzska cibuľačka so syrovými 
krutónmi
1. Kuracia roláda plnená so špargľo-
vým rizotom

2. Hovädzie mäsové guličky s rajčino-
vou omáčkou a špagetami
3. Tvarohové knedličky s jahodami
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Štvrtok: 25. 1.
Polievka: Tekvicový krém
1. Kuracie rezance na kari s kokoso-
vým mliekom, pečené rezance
2. Bravčové stehno na smotane,  
krokety
3. Pohánkovo – mrkvové fašírky, 
varené zemiak, uhorkový šalát
Dezert: Karamelové rezy

Piatok: 26. 1.
Krúpková s údeným mäsom
1. Kurací gyros v tortile, obloženie
2. Hovädzia viedenská roštenka,  
dusená ryža
3. Pstruh s petržlenovým vinaigrette, 
varené zemiaky, obloženie
Dezert: Medové rezy

Čierny havran 
Cena menu 3,70 Є 

Utorok: 23. 1.
Paradajková s cestovinou
1. Španielsky vtáčik s hráškovou 
dusenou ryžou
2. Brav. výpečky s kôprovou omáčkou 
a parenou knedľou
3. Kuracie tarhoňové rizoto so zeleni-
nou a strúh.syrom

Streda: 24. 1.
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou
1. Pečená krkovička s hlávkovou 
kapustou a varenými zemiakmi
2. Vyprážané kur. stehno so steak. 
hranolkami a chilli omáčkou                                                                                                                       
3. Ryžový nákyp s čerešňami a vanilko-
vým pudingom

Štvrtok: 25. 1.
Zeleninová s haluškami
1. Kur. černohorský rezeň s varenými 
zem s pažítkou a tatárskou omáčkou
2. Bravčové sečuánske mäso s duse-
nou ryžou basmati
3. Cestoviny penne s tuniakom, 
paradajkovou omáčkou, olivami a 
struhaným syrom

Piatok: 26. 1.
Hrachová s párkom, chlieb
1. Filé z tmavej tresky s gril. zeleninou 
a pečen. baby zemiakmi
2. Segedínsky guláš s parenou 
knedľou
3. Bryndzové pirohy s kyslou smota-
nou a praženou slaninkou

FreshFood
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 23. 1.
Šalátová so slaninkou  
1. Kuracie prsia zapekané s karotkou, 
zemiaková kaša 
2. Gyros s krkovičky, grilovaná cibuľka, 
hranolky, dressing    

Streda: 24. 1.
Slepačí vývar s domácou mrveničkou  
1. Hovädzí stroganov, dusená ryža     
2. Mäsové guľky v rajčinovej omáčke , 
varená knedľa

Štvrtok: 25. 1.
Fazuľová na kyslo so zemiakmi
1. Vyprážaný bravčový rezeň, pučené 
zemiaky, čalamáda 
2. Strapačky s kyslou kapustou a 
slaninkou  

Piatok: 26. 1.
Boršč
1. Zeleninový šalát s grilovaným 
hermelínom, dressing, toast
2. Znojemská krkovička, dusená ryža

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
Z dôvodu rekonštrukcie je reštaurácia 
zatvorená od 21. do 25. 1. 2018
Od 26. 1. (piatok) sa obedy budú 
podávať v salóniku na prízemí a na 
poschodí.
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Na ceste medzi Zamarovcami a Skal-
kou nad Váhom pribudla dvojica 
autobusových zastávok a osvetlený 
priechod pre chodcov. Zvýšiť bez-
pečnosť pod kláštorom Veľká Skalka 
sa podarilo vďaka spolupráci Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a 
Rímskokatolíckej cirkvi. Uvedený 
úsek cesty bol totiž vyhodnotený ako 
nebezpečný. Náklady na dokumen-
táciu a následné osadenie nástupísk, 
chodníkov, dvoch osvetlených auto-
busových zastávok a  priechodu pre 
chodcov sa vyšplhali na viac ako 54 
tis. eur, pričom investícia Trenčianske-
ho kraja z tejto sumy predstavuje 74 

percent. „Pútnické miesto Skalka je 
atraktívne a jeho návštevnosť stále 
stúpa. Nové zastávky a priechod 
vnímam ako veľký prínos najmä z 
hľadiska bezpečnosti. Myslím, že 
veľa návštevníkov, ale i domácich 
ocení tieto zmeny,“ povedal starosta 
Skalky nad Váhom Anton Horečný. V 
uplynulom roku bolo okrem vyššie 
uvedeného vďaka TSK zmoderni-
zovaných celkovo 43 priechodov v 
šiestich okresoch Trenčianskeho kra-
ja, v aktuálnom roku župa plánuje s 
úpravou priechodov pokračovať a 
postupne zvyšovať ich bezpečnosť v 
celom regióne. (Ľubomír Bobák)

Návšteva najstaršieho pútnického miesta na Slovensku je bezpečnejšia

Kraj prostredníctvom dotačných schém 
tento rok rozdelí takmer pol milióna

Participatívny rozpočet
TSK prišiel v roku 2017 s novinkou 
zavedenia Participatívneho-komu-
nitného rozpočtu (PKR), prostredníc-
tvom ktorého ponúkol občanom kra-
ja možnosť rozhodnúť o použití časti 
verejných financií. Po úspešnom pre-
miérovom ročníku odštartoval 1. ja-
nuára 2018 v poradí druhý ročník. Od 
tohto dňa môžu jednotlivci, skupiny, 
školy, mestá a obce, záujmové sku-
piny či organizácie sídliace na území 
Trenčianskeho kraja predkladať do 
31. 3. 2018 svoje nápady a návrhy 
projektov, ktoré by chceli pretaviť do 
reality. Úspešné návrhy postúpia do 
verejného hlasovania, v ktorom sa-
motní obyvatelia kraja ROZHODNÚ, 
ktoré z projektov sa im páčia a budú 
zrealizované.  V rámci participatívne-
ho rozpočtu budú obyvatelia kraja 
rozhodovať o využití  99 tis. eur zo 
župného rozpočtu. Maximálna výška 
jedného podporeného projektu je 2 
200 eur, pričom v každom z 9 okre-
sov môže byť z vyčlenenej sumy 99 
tis. eur vyčerpaných rovnomerne 11 
tis. eur. Viac informácií o PKR nájdete 
na webovom sídle TSK www.tsk.sk v 
sekcii Financie, Participatívny-komu-
nitný rozpočet.

Dotačný systém kraja
Prvým dňom roka 2018 sa obyva-
teľom Trenčianskeho kraja znovu 
otvorila aj možnosť využiť na finan-
covanie prípravy (nielen) zážitkových 
akcií dotačný systém TSK. Žiadateľmi 

môžu byť do 30.4.2018 nielen fyzic-
ké osoby - podnikatelia, ale aj práv-
nické osoby či združenia. Každému 
žiadateľovi môže byť v priebehu ka-
lendárneho roka udelená len jedna 
dotácia, pričom jej maximálna výška 
je ohraničená sumou 3 300 eur. Cel-
ková suma, ktorú kraj v tomto roku 
úspešným žiadateľom rozdelí, je 300 
tis. eur. Viac informácií nájdete na 
webovom sídle TSK v sekcii Financie, 
Dotácie a príspevky TSK.

Zelené oči
Príležitosť premeniť svoje nápady 
na skutočnosť majú v novom roku aj 
environmentálne mysliaci ľudia, a to 
v rámci grantového systému Zelené 
oči, ktorý spadá pod projekt Zelená 
župa. S cieľom podporiť čo najviac 
projektov kraj na tento účel oproti 
minulému roku vyčlenil v rozpočte 
dvojnásobne viac finančných pro-
striedkov, a to vo výške 100 tis. eur. 
Žiadať o finančné prostriedky pritom 
môže do 31.8.2018 nielen obec, ale 
aj príspevkové a rozpočtové organi-
zácie, ktoré obec zriaďuje.  So zaují-
mavým enviroprojektom môžu prísť 
aj podnikatelia, jedinou podmien-
kou je jeho verejnoprospešný účel 
a sídlo na území Trenčianskej župy. 
Výška príspevku župy na projekt je 
obmedzená  do výšky 2 tisíc eur. Viac 
informácií o grantovom systéme 
opäť nájdete na webovom sídle kra-
ja v sekcii Regionálny rozvoj, Zelená 
župa. (Lenka Kukučková)

Získať dotáciu či grant z finančných prostriedkov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) môžu autori dobrých ná-
padov a organizátori podujatí aj v roku 2018. Finančnú pod-
poru môžu žiadatelia získať v rámci troch dotačných schém, 
ktorými sú Participatívny-komunitný rozpočet, grantový sys-
tém Zelené oči či dotačný systém TSK.

Krajský parlament zasadne prvýkrát v tomto roku,
poslanci budú voliť vicežupanov a zástupcov do rád SŠ
Pp prvýkrát v tomto roku zasadnú 
členovia krajského parlamentu do 
poslaneckých lavíc v pondelok 29. 
januára 2018 o 13.00 h. V poradí 
IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 
v tomto volebnom období sa tra-
dične uskutoční v priestoroch kon-

gresovej sály Úradu TSK v Trenčíne. 
K témam rokovania bude patriť 
napr. voľba vicežupanov, delegova-
nie zástupcov TSK do rád stredných 
škôl, či riešenie prebytočného ma-
jetku Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja. (Veronika Rezáková)

V roku 2017 by rodák z Beckova, 
jeden z kodifikátorov spisovného 
jazyka a prvý predseda Slovenskej 
národnej rady oslávil svoje 200. na-
rodeniny.  Organizácie v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TSK si pri tejto 
príležitosti pripravili počas celého 
roka viac ako osemdesiatku aktivít 
a podujatí. Župa sa zapojila tiež a 
pravidelne v priebehu roka infor-
movala o živote, diele a odkaze J. 
M. Hurbana formou takmer 30 tla-
čových správ. Kraj zároveň vydal te-

matické pexeso, ktoré vzniklo vďaka 
príspevkom šikovných súťažiacich 
v súťaži Takto poznám J. M. Hurba-
na ja. Najväčšou udalosťou v roku 
Hurbana boli celonárodné oslavy v 
Beckove, ktoré si nenechali ujsť ani 
Hurbanove pravnúčatá. Oslavy sa 
niesli nielen v znamení pripomienky 
jeho večného odkazu A sláva náro-
da hodná je obetí, ale aj predstave-
nia novej poštovej známky, o ktorej 
vydanie sa zaslúžila Slovenská poš-
ta. (Barbora Jánošková)

Hurbanom žila Trenčianska župa celý rok 2017
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Pravidlá Púchovských novín 
pre zverejňovanie politickej 
inzercie                    (platné od 17. 1. 2018)

1. Pod politickou inzerciou sa rozu-
mie akákoľvek forma inzercie (ploš-
ná, riadková, oznamy, všetky formy 
inzercie na internete a pod.) určená 
pre zverejnenie za účelom podpo-
ry, propagácie alebo popularizácie 
názvu, značky, hesiel, programov, 
činností alebo akýchkoľvek záme-
rov politických strán, politických 
hnutí a zoskupení, alebo ich členov 
a kandidátov, vrátane samostatne 
kandidujúcich kandidátov (ďalej 
len politická inzercia). 

2. Na politickú inzerciu sa vzťahuje 
samostatný Cenník politickej inzer-
cie.

3. Vydavateľ môže odmietnuť 
uverejnenie politickej inzercie, ob-
zvlášť ak: 
   - politická inzercia by svojím for-
mátom či zobrazením mohla u čita-
teľov vyvolať dojem, že ide o názor 
vydavateľa alebo o súčasť redakč-
ného obsahu titulov vydavateľa, 
- politická inzercia bude alebo 
by mohla zasahovať do práv a 
oprávnených záujmov vydavateľa, 
- politická inzercia bude ale- 
bo by mohla poškodiť dobré meno 
vydavateľa,
- politická inzercia je v rozpore so 
zákonom, dobrými mravmi alebo 
v rozpore so záujmami vydavateľa, 
obzvlášť ak sa jedná o politickú 
inzerciu s prejavmi rasovej alebo 
náboženskej neznášanlivosti, ex-
trémizmu a nekorektnosti voči vy-
davateľovi, jeho čitateľom alebo 
ostatným politickým subjektom. 

4. Vydavateľ si vyhradzuje právo 
stanoviť obmedzenia pre maximál-
ny rozsah, formu ako aj umiestne-
nie inzertnej plochy venovanej pre 
politickú inzerciu vrátane práva na 
zmenu týchto obmedzení aj bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
Aktuálne informácie o  možnos-
tiach maximálneho rozsahu, for-
my ako aj umiestnenia inzertnej 
plochy venovanej pre politickú 
inzerciu sú dostupné na písomné 
vyžiadanie v inzertnej kancelárii 
vydavateľa. 

5. Rezervácia termínov ako aj pries-
toru pre zverejnenie politickej in-
zercie je možná výhradne na zákla-
de písomnej žiadosti o rezerváciu, 
doručenej zo strany objednávateľa 
do inzertnej kancelárie vydavateľa. 
Vydavateľ rezervuje pre objedná-
vateľa termíny zverejnenia ako aj 
priestor pre zverejnenie politickej 
inzercie iba v prípade zadefinova-
nia názvu politickej strany, hnutia 
alebo kandidáta, pre ktorého je 
realizovaná rezervácia termínov a 
priestoru pre zverejnenie politickej 
inzercie. Vydavateľ si vyhradzuje 
právo neuverejniť politickú inzer-
ciu objednávateľa, ak pre zverej-
nenie boli zo strany objednávateľa 
doručené podklady inej politickej 
strany, hnutia alebo kandidáta, ako 
boli pôvodne rezervované. 

6. Rezervácia termínov zverejne-
nia ako aj umiestnenia politickej 
inzercie sú pre vydavateľa záväzné 
maximálne do 30 kalendárnych dní 
pred prvým plánovaným uverejne-
ním inzercie. Po tomto termíne sú 
možné len záväzné objednávky. 
Za platnú rezerváciu je možné po-
važovať iba vydavateľom potvrde-
nú písomnú rezerváciu. 

7. Vydavateľ uverejnení politickú 
inzerciu (aj v prípade potvrdenej 
objednávky politickej inzercie) až 
po odsúhlasení jej obsahu zo stra-
ny vydavateľa. Objednávateľ je po-
vinný doručiť podklady politickej 
plošnej inzercie na odsúhlasenie 
vydavateľovi minimálne tri pracov-
né dni pred prvým plánovaným 
zverejnením politickej inzercie. 
V prípade, ak vydavateľovi nebudú 
zo strany objednávateľa doručené 
inzertné podklady na odsúhla-
senie v dostatočnom časovom 
predstihu, vydavateľ si vyhradzuje 
právo neuverejniť politickú inzer-
ciu, a to aj v prípade potvrdenej 
objednávky.

8. Púchovské noviny zverejňujú 
politickú inzerciu výhradne v čase 
volebnej kampane určenom Záko-
nom o volebnej kampani.

Pre mladých priaznivcov výtvarné-
ho umenia je určený Výtvarný ate- 
liér pre mládež, ktorý začal fungo-
vať v podkroví Župného domu od 
začiatku tohto roka.  
„Spolupráca s CVČ Včielka (au-
tormi tohto projektu) je proste 
skvelá. Ďakujem riaditeľke CVČ  
Alene Strýčkovej,“ uviedol ma-
nažér Župného domu a vicepri-
mátor Roman Hvizdák. Najbližšie 
sa môžu mladí priaznivci maľovania 
vo výtvarnom ateliéri stretnúť v pia-
tok 26. januára o 17:00 hodine.      -r-

Začal Výtvarný ateliér pre mládež

www.puchovskenoviny.sk
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Tam:

Púchov, Trenčianska ul. (žel. stanica) ................... 8:00 hod.

Púchov, Štefánikova ul. (Divadlo) ......................... 8:03 hod.

Púchov, Komenského ul. (Jednota C) .................. 8:05 hod.

Púchov, Komenského ul. (Mliekáreň) .................. 8:07 hod.

Púchov, Vieska-Bezdedov ....................................... 8:10 hod.

SKI ČERTOV JAVORNÍKY (chata Alpina)................ 8:40 hod.

Späť:

SKI ČERTOV JAVORNÍKY (chata Alpina)............. 16:15 hod.

Púchov, Vieska-Bezdedov ..................................... 16:45 hod.

Púchov, Komenského ul. (Mliekáreň) ................ 16:48 hod.

Púchov, Komenského ul. (Jednota C) ................ 16:50 hod.

Púchov, Štefánikova ul. (Divadlo) ....................... 16:52 hod.

Púchov, Trenčianska ul. (žel. stanica) ................ 16:55 hod.

Cena prepravného tam aj späť:  2 €.  

V chate Alpina dostane cestujúci na základe ústrižku zo 
skibusu zľavu z denného skipasu vo výške 10 percent, resp. 
15 percent a čaj, resp. kávu zadarmo!
Kapacita skibusu je 20 cestujúcich. V prípade záujmu uva-
žujeme o predĺžení trasy skibusu až do strediska Kohútka.

Ing. Jozef Daniž, ADP Púchov

Lyžiari budú môcť využiť pravidelne 
premávajúci skibus na Čertov
ADP Púchov, a. s. po dohode so SKI ČERTOV JAVORNÍKY s. r. o. a mestom Púchov za-
hajuje pravidelné prepravy skibusu „Včielka“. Od pondelka 22. januára 2018 do konca 
februára (prípadne ešte prvý marcový týždeň - podľa snehových podmienok) bude 
skibus „Včielka“ premávať denne na trase: 
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ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C

Trénersko-metodická komisia ObFZ 
pripravuje školenie trénerov 

Trénersko-metodická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu v Považskej Bystrici otvára v roku 2018 
školenie trénerov oblastného futbalového zväzu I. 
stupeň - UEFA Grassroots C. Školenie sa uskutoční v 
šiestich častiach, celkovo bude trvať 66 hodín. Popla-
tok je 80 eur. 

Podľa predsedu trénersko-metodickej komisie Ob-
lastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici Jána 
Bukového bez nových preukazov I. stupňa a licencií 
UEFA Grassroots C nemôžu tréneri absolvovať vyššie 
školenie trénerov EURO „B“, ktoré organizuje tréner-
sko-metodická komisia Západoslovenského futbalo-
vého zväzu. 

Školenie sa uskutoční v marci vo vzdelávacom stre-

disku v budove Strednej odbornej školy strojárskej 
v Považskom Bystrici (vedľa futbalového štadióna) 
v učebni číslo 15. Termín prihlásenia sa na školenie 
je do 28. februára 2018 na sekretariáte Oblastného 
futbalového zväzu v Považskej Bystrici, prípadne 
elektronickou poštou na adresy janbuki@zoznam.sk, 
alebo sekretar@obfzpb.sk. 

Po prihlásení sa na školenie a určenie jeho termí-
nu si záujemcovia so sebou prinesú dve fotografie
veľkosti 2,0 x 2,5 centimetrov, účastnícky poplatok sa 
platí priamo na mieste konania školenia. Minimálny 
počet účastníkov školenia je 14, maximálny 24. V prí-
pade nižšieho počtu účastníkov sa školenie neusku-
toční.                       (r) 

Komisia mládeže Oblastného futbalového zväzu 
Považská Bystrica usporiada v nedeľu 28. januára 
v športovej hale v Považskej Bystrici halový fut-
balový turnaj dorastu O pohár predsedu komisie 
mládeže ObFZ Považská Bystrica. Právo štartu v 
turnaji majú dorastenecké družstvá (hráči narodení 
po 1. januári 1999) v pôsobnosti Oblastného futba-
lového zväzu v Považskej Bystrici (okresy Púchov, 
Považská Bystrica a Ilava).

Turnaja sa zúčastní šesť družstiev, ktoré sa stretnú 
systémom každý s každým. O konečnom poradí roz-
hoduje počet bodov, vzájomné stretnutie, gólový 
rozdiel, väčší počet strelených gólov, rozstrel z poku-
tových kopov. Hrací čas je 1 x 25 minút, počet hráčov 
je štyria hráči v poli a jeden brankár. Minimálny počet 
hráčov v poli sú traja. Striedanie hokejovým spôso-
bom vo vymedzenom priestore, hrá sa z oboch strán 
na čiary (auty sa kopú), čas na rozohratie autu alebo 

trestného kopu je 5 sekúnd, vzdialenosť múru od lo-
pty pri zahrávaní trestných kopov je 5 metrov. Každé 
družstvo si prinesie dve sady dresov, druhú sadu dre-
sov môžu nahradiť aj rozlišovacie vesty.

Súpisky družstiev s menami, číslami dresov, s ktorý-
mi budú hráči  hrať a registračné preukazy odovzdá 
vedúci mužstva na technickej porade, ktorá bude o 
08.00 hod. Tlačivo na súpisky sa nachádza na strán-
ke Oblastného futbalového zväzu v sekcii tlačivá a 
dokumenty. Vyplnia sa iba kolónky pre číslo dresu, 
priezvisko a meno, dátum narodenia, tréner, vedú-
ci družstva a názov klubu. Súpisky si treba doniesť 
vyplnené už na poradu! Účasť zástupcov klubov na 
porade je povinná.  Úšastníci turnaja: TJ Družstevník 
Plevník, TJ Strážov Pružina, TJ Slovan Dolné Kočkov-
ce, ŠK Dohňany, TJ Hradišťan Jasenica, FK Streženice. 
Organizátori ocenia prvé tri družstvá a najlepšieho 
strelca turnaja. 

Časový plán a vyžrebovanie turnaja: 
  8.30   PRUŽINA - PLEVNÍK
  9.00   JASENICA - DOHŇANY                         
  9.30   D.KOČKOVCE - STREŽENICE     
10.00   PRUŽINA - JASENICA
10.30   PLEVNÍK - STREŽENICE
11.00   DOHŇANY - D.KOČKOVCE
11.30   JASENICA - PLEVNÍK
12.00   D.KOČKOVCE - PRUŽINA
12.30   STREŽENICE - DOHŇANY
13.00   JASENICA - D.KOČKOVCE
13.30   PLEVNÍK - DOHŇANY
14.00   PRUŽINA - STREŽENICE
14.30   D.KOČKOVCE - PLEVNÍK
15.00   STREŽENICE - JASENICA
15.30   DOHŇANY - PRUŽINA

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ DORASTU O POHÁR PREDSEDU KOMISIE MLÁDEŽE OBFZ, 28. JANUÁRA 2018

Dorastenci z oblasti si zmerajú sily na halovom turnaji

Sekretariát Oblastného futbalového zväzu pozý-
va členov výkonného výboru ObFZ a predsedov 
odborných komisií na spoločné zasadnutie. Usku-
toční sa vo štvrtok 1. februára od 16.30 hodiny v 
sídle Oblastného futbalového zväzu v Považskej 
Bystrici.  

Na programe zasadnutia bude správa predse-
du ObFZ, voľba predsedu trénersko-metodickej 
komisie, schválenie členov odborných komisií ob-
lastného futbalového zväzu, členovia výkonného 
výboru si vypočujú aj informáciu o zimných halo-
vých turnajoch, rovnako ako správu o hospodáre-
ní v minulom roku a rozpočet zväzu na rok 2018.   

Na futbalovú mapu Oblastného futbalového 
zväzu pre okresy Púchov, Považská Bystrica a Ila-
va pribudol nový klub. Výkonný výbor ObFZ na 
svojom mimoriadnom januárovom zasadnutí v 
Dubnici nad Váhom prerokoval žiadosť novoza-
loženého futbalového klubu FK Nová Dubnica o 
prijatie za riadneho člena Slovenského futbalové-
ho zväzu. Následne členovia výkonného výboru 
jednomyseľne rozhodli o zaregistrovaní futbalové 
klubu FK Nová Dubnica do futbalových štruktúr.    
                         (r)

Na futbalovú mapu 
pribudol nový klub

VV ObFZ bude voliť 
predsedu TMK

Športovotechnická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu v Považskej Bystrici oznamuje zmenu 
v adresári futbalového klubu TJ Visolaje. Predse-
dom klubu sa stal Ján Palkech mladší (janpa2@-
centrum.sk), klubovým  ISSF manažérom je Zdeno 
Kanis  (kanis.zdenko@gmail.com). 

Zmena v adresári ObFZ

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk
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OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Púchovčania nestačili na lídra, derby pre Belušanov

Kto s kým za stolmi

5. liga
V piatej stolnotenisovej lige si pozíciu lídra hladkým 

víťazstvom upevnil Dolný Moštenec. Jediný zástupca 
Púchovského okresu v súťaži -  rezerva Dolných Koč-
koviec nestačila v priamom súboji o záchranu na Pru-
žinu. Dolnočkovania sa na poslednej priečke tabuľky 
osamostatnili, keď ich konkurent v boji o záchranu 
- Medeko Považská Bystrica uhral ďalšiu (už šiestu) 
remízu. 

12. kolo: Nová Dubnica C – Medeko Považská 
Bystrica 9:9, Pšenková 3, Lászlová, Garaj po 2, Košík 
1, 1 štvorhra – Lauš 3, Herco, Filípek po 2, Hedera 1, 1 
štvorhra, Slovan Považská Bystrica A – Dolný Moš-
tenec 1:17, Šuba 1 – M. Višenka, Kmecík, I. Bírošík 
po 4, Podmaník st. 3, 2x štvorhra, Pružina A – Dolné 
Kočkovce B 13:5, Gabčo 4, Krupa 2, Sádecký, Behro 
po 2, 2 x štvorhra – R. Škrabko 3, Chobot, P. Majdán 
po 1, Pruské A – Sedmerovec B 12:6, Joz. Šatka 4, 
Ondruška 3, Jakúbek 2, Kopačka 1, 2x štvorhra – Šte-
fanec 3, M. Šelinga st. 2, Šelingová 1, Ladce B – Dub-
nica 12:6, V. Popelka, Gajdošík, Jankovský ml. po 3, 
Hromek 2, 1 štvorhra – Topák 3, Gereg, Eckert po 1, 1 
štvorhra, TTC Považská Bystrica C – Nová Dubnica 
B 10:8, Lieskovský, Martaus, Čelko st. po 3, 1 štvorhra 
– Oravec, Kulina, Oravcová po 2,  Palieska 1, 1 štvor-
hra 
1. D. Moštenec   12 12 0 0 175:41 36
2. Ladce B  12 9 1 2 130:86 31
3. N. Dubnica B  12 8 1 3 126:90 29
4. Pruské   12 8 0 4 122:94 28
5. TTC PB C  12 5 2 5 99:117 24
6. Dubnica   12 5 2 5 111:105 24
7. Sedmerovec B  12 4 1 7 98:118 21
8. Slovan PB   12 3 3 6 92:124 21
9. Pružina   12 3 2 7 92:124 20
10. N. Dubnica C  12 2 3 7 85:131 19
11. Medeko PB   12 0 6 6 87:129 18
12. D. Kočkovce B  12 2 1 9 79:137 17
6. liga

V predohrávanom zápase tabuľkových susedov de-
lilo Dohňany od Nozdrovíc šesť bodov. Očakával sa 
vyrovnaný súboj a to sa aj potvrdilo. Po  dramatickom 
priebehu stretnutia sa napokon z plného bodového 
zisku tešili Dohňany, keď v domácom drese zabral 
naplno Junga. 
12. kolo: Dohňany – Nozdrovice A predohrané 
10:8, Junga 4, Hološko 3, M. Baška 2, Štrbák 1 – Košti-
alik, J. Letko, J. Kalus po 2, 2x štvorhra, Slovan Považ-
ská Bystrica B – Ladce C 13:5, Hlubina 4, P. Gálik, Ži-
linčík po 3, Cedzo 1, 2x štvorhra – Pišta 3, Sňahničan, 
Jankovský st. po 1, Sedmerovec C – Zliechov 6:12, 
Galko 2, A. Mišík, Mazán po 1, 2x štvorhra – J. Vicen 4, 
M. Vicen, D. Mišík st. po 3, Kameništiak 2, Pruské B – 
Milochov A 16:2, Černej, Cibík po 4, Burdej, Beránek 
po 3, 2x štvorhra – B. Mihálik, Horečný po 1, Červený 
Kameň – Dolná Mariková 12:6, Oboňa 4, Bajzík 3, P. 
Dohňanský 2, Ľ. Dohňanský 1, 2x štvorhra – Belás 3, 
Striženec 2, Žiačik 1, TTC Považská Bystrica D – JoLa 
Dubnica nad Váhom 14:4, Lieskovský 4, Kulichová, 
Wallenfelsová po 3, Dujsíková 2, 2x štvorhra – Rojko-
vič 3, Kminiak 1.
1. Zliechov   12 10 2 0 139:77 34
2. Slovan PB B  12 10 1 1 136:80 33
3. Pruské B  12 8 1 3 136:80 29
4. Ladce C  12 5 5 2 114:102 27
5. D. Mariková   12 5 4 3 109:107 26
6. Nozdrovice  12 6 2 4 121:95 26
7. Dohňany   12 5 0 7 101:115 22
8. Milochov   12 3 2 7 85:131 20
9. TTC PB D  12 3 2 7 93:123 20

10. JoLa DCA   12 2 3 7 96:120 19
11. Č. Kameň A  12 2 0 10 84:132 16
12. Sedmerovec C  12 2 0 10 82:134 16
7. liga

V najnižšej oblastnej stolnotenisovej súťaži prvé 
družstvo Odemy Púchov privítalo za domácimi stol-
mi lídra zo Šebešťanovej. I keď sa prekvapenie na 
úkor favorita nekonalo, Púchovčania zanechali dobrý 
dojem a odohrali niekoľko vyrovnaných zápasov. Pú-
chovská rezerva prehrala v predohrávke v Nozdrovi-
ciach. V okresnom derby privítali Dolné Kočkovce C 
nováčika z Beluše. Hostia podľa očakávania bodovali 
naplno, keď zabrala tradične dvojich Ivan Hrevuš, 
Ľubo Hrevuš, ktorí urobili osem z dvanástich bodov 
Beluše. 
16. kolo: TTC Považská Bystrica E – Dolný Moš-
tenec B 1:17, Kulichová 1 – I. Melicherík, Ľ. Višen-
ka, Baláž po 4, Ľ. Melicherík 3, 2x štvorhra, Púchov 
A – Šebešťanová 4:14, Sitár, Juriga st. po 2 – Mitaš 
4, Zaukolec, K. Petrík st. po 3, Šesták 2, 2x štvorhra, 
Miracles Dubnica nad Váhom – Udiča 8:10, R. Fatr-
sík, Jakuš, Heštera, Halgoš po 2 – Ignácik ml. 4, Kostka 
3, Vaňko st. 1, 2x štvorhra, Milochov B – Pružina B 
11:7, Lutišan, Hradňanský po 3, Gazdík, Duško po 2, 
1 štvorhra – Topor 4, D. Olšovský 2, 1 štvorhra, Dol-
né Kočkovce C – Beluša 6:12, Crkoň 3, Hudec 2, 1 
štvorhra – I. Hrevuš 4, Ľ. Hrevuš 3, Ochotnický, Kalus 
ml. po 2, 1 štvorhra, 3. ZŠ Dubnica nad Váhom mala 
voľno, Nozdrovice B – Púchov B predohrané 13:5, 
Zemanovič 4, Blažíček 3, Raček, Krištof po 2, 2x štvor-
hra – Miko, Kvasnička po 2, Kutlík 1.
1. Šebešťanová   15 14 0 1 197:73 43
2. D. Moštenec B  15 14 0 1 215:55 43
3. Nozdrovice B  15 11 0 4 144:126 37
4. Udiča   15 9 2 4 157:113 35
5. Beluša  14 9 1 4 152:100 33
6. Miracles DCA  15 7 1 7 135:135 30
7. D. Kočkovce C  15 6 1 8 130:140 28

3. liga muži
17. kolo – 27. 1. 2018 Tevos Partizánske B – Slo-

van Dolné Kočkovce (10.00)
18. kolo – 27. 1. 2018
STK Veľké Uherce B – Slovan Dolné Kočkovce 

(15.00)
4. liga muži
13. kolo – 27. 1. 2018
STK Tužina – OZ Lysá pod Makytou (10.00)
14. kolo – 27. 1. 2018
STK ZEDER Prievidza – OZ Lysá pod Makytou
5. liga muži
13. kolo: TTC Považská Bystrica C – Nová Dub-

nica C, Nová Dubnica B – Ladce B, Dubnica nad 
Váhom – Pruské, Sedmerovec B – Pružina, Dolné 
Kočkovce B – Slovan Považská Bystrica, Dolný 
Moštenec – Medeko Považská Bystrica

6 . liga muži
13. kolo: TTC Považská Bystrica D – Dohňany, 

JoLa Dubnica nad Váhom – Červený Kameň, Dol-
ná Mariková – Pruské B (predohrané 9:9), Milo-
chov – Sedmerovec, Zliechov – Slovan Považská 
Bystrica B, Ladce C – Nozdrovice

7. liga muži
17. kolo: Nozdrovice B – TTC Považská Bystrica 

E, ZŠ Dubnica nad Váhom – Dolné Kočkovce C, 
Beluša – Milochov B, Pružina B – Miracles Dubnica 
nad Váhom, Udiča – Púchov A, Dolný Moštenec B 
– Šebešťanová, Púchov B má voľno 

Stolným tenistom prvého družstva Odemy Púchov sa v posledných dvoch kolách postavili do cesty dva vedúce 
celky súťaže. Z víťazstva sa podľa očakávania Púchovčania netešili, no aj proti Dolnému Moštencu aj doma so 
Šebešťanovou podali solídne výkony, ktoré sú prísľubom. Na snímke Peter Briš.         FOTO: Milan Podmaník 

8. Pružina B  14 6 1 7 133:119 27
9. TTC PB E  15 5 2 8 111:159 27
10. Milochov B  15 4 3 8 120:150 26
11. Púchov A  15 2 2 11 107:163 21
12. Púchov B  15 1 1 13 63:207 18
13. ZŠ Dubnica  14 1 0 13 64:188 16
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Púchovčania výborným finišom 
otočili zápas s Topoľčanmi

FLORBAL - 1. LIGA

V 17. kole prvej florbalovej ligy Púchovčania (v modrom) vďaka skvelému finišu v záverečnej tretine otočili výsle-
dok z 5:9 na 12:9. Podobný finiš v Partizánskom im už ale na otočenie nestačil.                       FOTO: Milan Podmaník 

O málo vídaný obrat sa postarali prvoligoví flor-
balisti FBK Púchov v 17. kole súťaže. V domácom 
prostredí v športovej hale sTC v Púchove si poradili 
s Topoľčanmi 12:9, keď prehrávali už 5:9. Rozhodol 
o tom výborný finiš v záverečnej tretine, ktorú Pú-
chovčania vyhrali 7:1. V 18. kole poľahli Púchovčania 
v Partizánskom o jediný gól, keď im ani mohutný finiš
v záverečnom dejstve nestačil na vyrovnanie násko-
ku súpera. 

Výsledky: 
17. kolo: FBK Púchov – FbO Žochár Topoľčany 

12:9 (1:2, 4:6, 7:1), Kiačik 4, Ševčík 2, Briac 2, Pavel, 
Korbaš, Bulejko, Fleger

Ostatné výsledky 17. kola: 
Žltý sneh Košice – Sniper Brati-
slava 5:7, Detva – Likavka 11:8, 
Nová Dubnica – Partizánske 5:8, 
Zvolen – UNIZA Žilina 4:15, Red 
Wings Košice – Trnava 6:11

18. kolo: FBK Harward Par-
tizánske – FBK Púchov 13:12 
(5:2, 6:3, 2:7), Kiačik 4, Beriac 2, 
Deneš 2, Jach 3, Bulejko

Ostatné výsledky 18. kola: 
Topoľčany – Nová Dubnica 4:8, 
Likavka – Zvolen 7:7, Red Wings 
Košice – Snipers Bratislava 8:9, 
Žltý sneh Košice – Trnava 3:6, 
UNIZA Žilina – Detva 8:1

Zostava FBK Púchov: Tomáš, 
Drabant, Jach, Dominik Krajči, 
Pavel, Halušk, Zemla, Hanes, De-
neš, Tuček, Fleger, Daniel Krajči, 
Beriac, Bugár, Ševčík, Bulejko, 
Kiačik

V 19. kole privítajú v sobotu 
27. januára o 16.00 hodine Pú-
chovčania v domácom prostre-
dí florbalistov DTF team Detva

Joxers.
1. Trnava 18 16 1 1 169:75 49
2. Uniza Žilina 18 15 1 2 197:81 46
3. Snipers BA 18 14 1 3 199:97 43
4. Detva 18 14 0 4 131:90 42
5. Partizánske 18 10 1 7 120:119 31
6. Žltý sneh KE 18 7 2 9 124:115 23
7. FBK Púchov 18 7 2 9 145:170 23
8. Topoľčany 18 6 2 10 131:146 20
9. Red Wings KE 18 5 0 13 97:149 15
10. N. Dubnica 18 4 0 14 98:168 12
11. Likavka 18 2 2 14 69:155 8
12. Zvolen 18 1 2 15 72:187 5

Cieľom opätovne zvoleného predsedu Západo-
slovenského futbalového zväzu Ladislava Gádo-
šiho je stabilizácia futbalového hnutia. Uviedol 
to v rozhovore zverejnenom na webovej stránke 
Západoslovenského futbalového zväzu. „Podrob-
ne som sledoval situáciu a dianie vo zväze. Vnímal 
som aj napätie medzi funkcionármi vo výkonnom 
výbore a jednotlivých zväzoch. Bol som oslovený 
viacerými na návrat, s čím som sa napokon stotož-
nil. Komunikoval som s predsedami oblastných 
zväzov, sú to moji vážni partneri vo výkonnom vý-
bore. Našli sme spoločné témy a veci, ktoré treba 
napraviť a vrátiť náš zväz na pozície, ktoré mu aj 
historicky patria,“ povedal novozvolený predseda 
na margo svojej kandidatúry. 

S výsledkami volieb bol Gádoši maximálne spo-
kojný a príjemne prekvapený. „Kandidáti boli na 
úrovni, medzi nami boli pred a po konferencii ko-
rektné vzťahy,“ povedal Gádoši, ktorý skončil na 
čele ZsFZ na konci roka 2015. Do funkcie predse-
du zväzu sa tak vracia po vyše dvojročnej odmlke. 
A aké budú jeho priority? „V prvom rade je to sta-
bilizácia vzťahov vo výkonnom výbore. V takejto 
atmosfére sa nedá robiť. Musíme upraviť stanovy, 
aby boli v súlade so stanovami Slovenského fut-
balového zväzu a zároveň rešpektujúc ustanove-
nia zákona o športe,“ povedal Gádoši.

 „Zvoláme mimoriadnu konferenciu, kde zakom-
ponujeme určitú úpravu súťaži, najmä piatych líg. 
Vieme, kde kluby tlačí topánka. Po vážnej diskusii 
so zväzmi musíme nájsť model súťaží, ktorý bude 
vyhovovať všetkým,“ dodal predseda.

Ladislava Gádošiho zvolili za predsedu Západo-
slovenského futbalového zväzu delegáti januáro-
vej volebnej konferencie v Nitre. Jeho protikan-
didátmi boli Róbert Šuník a Pavol Šípoš. V prvom 
kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovič-
nú väčšinu hlasov. Gádoši získal v prvom kole 32 
hlasov, Šukín 21 a Šípoš osem. V druhom kole v 
tajnej voľbe získal Gádoši 41 hlasov a Šuník 20. 

 (r)

L. Gádoši chce vrátiť ZsFZ 
na stratené pozície

Futbalisti AS Trenčín sa stali víťazmi 12. ročníka med-
zinárodného halového turnaja žiakov U-13 – Memo-
riálu Šamánkovcov. Mladí Trenčania triumfovali v 
hale sTC bez straty bodu. Domáce talenty obsadili v 
silnej konkurencii napokon štvrté miesto.  
Výsledky: MŠK Púchov – TJ Valašské Meziříčí 2:1, 
Keznikl, Čmelo, MŠK Žilina – Trenčín 1:2, Poprad 
– Slovácko 1:4, MŠK Púchov – MŠK Žilina 0:2, Slovác-
ko – Valašské Meziříčí 3:1, Trenčín – Poprad 3:0, MŠK 
Púchov – Slovácko 2:3, Janíček, Mišík, Poprad – Žilina 
0:4, Valašské Meziříčí – Trenčín 0:6, MŠK Púchov – FK 
Poprad 2:0, Mišík, Čmelo, Trenčín – Slovácko 3:2, Žili-
na – Valašské Meziříčí 6:0, MŠK Púchov – ASD Trenčín 
1:3, Mišík, Valašské Meziříčí – Poprad 1:1, Slovácko 
– Žilina 3:6. 
 1. Trenčín 5 5 0 0 17:4 15
2. Žilina 5 4 0 1 19:5 12
3. Slovácko 5 3 0 2 15:13 9
4. MŠK Púchov 5 2 0 3 7:9 6
5. Poprad 5 0 1 4 2:14 1
6. Val. Meziříčí 5 0 1 4 3:18 1

Memoriál Šamánkovcov 
vyhrali mladí Trenčania

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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HOKEJ

Cenná výhra dorastencov MŠK v Liptovskom Mikuláši
Extraliga dorast
Nadstavba o 9. – 16. miesto
5. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Pú-

chov 1:3 (0:2, 1:1, 0:0), 7. Bielousov (Kašlík), 7. Kašlík 
(Hajas, Krajčovič), 28. Bielousov

Ostatné výsledky 5. kola: Spišská Nová Ves – Trna-
va 11:0, Martin – Prešov 3:0, Žilina – Michalovce 3:2

6. kolo: HK Spišská Nová Ves – MŠK Púchov 5:3 
(2:1, 2:2, 1:0), 6. Kubala (Ladecký, Putala), 30. Bielou-
sov (Faltínek, Kašlík), 32. Putala (Urban, Kašlík)

Ostatné výsledky 6. kola: Liptovský Mikuláš – Tr-
nava 3:5, Martin – Michalovce 4:3 po sn, Žilina – Pre-
šov 10:1
1. Žilina 6 5 0 0 1 25:12 15
2. Sp. Nová Ves  6 4 0 0 2 32:16 12
3. Martin  5 3 0 1 1 17:12 10
4. L. Mikuláš  6 3 0 0 3 15:18 9
5. Trnava  6 2 1 1 2 17:22 9
6. Michalovce  5 2 1 0 2 15:14 8
7. MŠK Púchov  6 2 0 0 4 15:17 6
8. Prešov  6 0 0 0 6 4:29 0
Kadeti
Play out
3. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 3:4 
(2:1, 0:1, 1:2), 15. Papán (Kuráň), 16. Rusnák (Urban), 
41. Rusnák (Moravanský, Mišák)
Ostatné výsledky 3. kola: ŠKP Bratislava – Nitra 1:4, 
Banská Bystrica – Žilina 9:1
4. kolo: MŠK Púchov – HK Gladiators Trnava 2:5 
(0:2, 2:2, 0:1), 24. Mišák (Kuriš), 32. Kuriš (Dudáš, Ur-
ban)
Ostatné výsledky 4. kola: Banská Bystrica – Žilina 
4:4
1. B. Bystrica 4 3 1 0 19:7 7
2. Nitra  3 3 0 0 13:6 6
3. Trnava  4 3 0 1 14:11 6
4. ŠKP BA  3 1 0 2 7:9 2
5. Žilina  4 0 1 3 10:22 1
6. MŠK Púchov  4 0 0 4 7:15 0

I. liga starší žiaci
8. HT
23. kolo: Banská Bystrica – Martin 2:8, Žilina – Lip-
tovský Mikuláš 2:0, Považská Bystrica – Brezno – pre-
ložené na 28. 1. 
1. Martin  21 20 1 0 168:47 41
2. MŠK Púchov  20 14 2 4 72:44 30
3. Zvolen  20 12 3 5 112:57 27
4. Žilina  20 11 1 8 67:46 23
5. B. Bystrica  20 8 1 11 88:89 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  21 3 2 16 41:131 8
7. HT
23. kolo: MŠK Púchov – HC Lučenec 8:3 (2:0, 2:3, 
4:0), 19. Kováčik (Baroš), 19. Lazkov (Vráblik), 33. 
Hajas (Škultéty, Vráblik), 33. Hajas (Lazkov), 53. Hajas, 
54. Hajas, 56. Kováčik, 60. Kováčik (Hudík, Urban)
Ostatné výsledky 23. kola: Banská Bystrica – Martin 
1:5, Žilina – Liptovský Mikuláš 3:2, Považská Bystrica 
– Brezno – odložené na 28. 1.  
1. MŠK Púchov  21 17 3 1 118:31 37
2. Martin  21 18 0 3 127:53 36
3. Zvolen  20 10 2 8 94:75 22
4. B. Bystrica  20 10 2 8 87:79 22
5. Žilina  20 9 2 9 86:80 20
6. L. Mikuláš  21 8 3 10 61:67 19
7. P. Bystrica  20 5 2 13 84:109 12
8. Lučenec  20 4 2 14 58:115 10
9. Brezno  19 1 2 16 52:158 4
6. HT
23. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 4:12 (3:0, 
1:4, 0:8), 21. Cebo (Brežný), 25. Pobežal, 29. Vrtiel 
(Pobežal), 36. Brežný (Urban), 41. Hájovský (Hazala), 
42. Vrtiel (Pobežal), 43. Pobežal (Gajdoš, Hromada), 
50. Pobežal (Cebo), 53. Brežný (Mikovič), 54. Pobežal 
(Hájovský), 55. Mikovič (Pobežal, Brežný), 57. Vrtiel 
(Pobežal, Vrábel)
Ostatné výsledky 23. kola: Brezno – Považská Byst-
rica 2:6, Martin – Banská Bystrica 1:5, Liptovský Miku-
láš – Žilina 9:10
1. MŠK Púchov  21 18 3 0 171:60 39
2. B. Bystrica 20 15 2 3 129:64 32
3. Žilina  20 11 2 7 115:77 24
4. P. Bystrica  21 10 3 8 85:112 23
5. Brezno  20 10 1 9 100:88 21
6. Martin  21 7 3 11 97:114 17
7. Zvolen  20 5 2 13 70:108 12
8. L. Mikuláš  21 4 0 17 106:163 8
9. Lučenec  20 3 2 15 63:150 8
6. HT
23. kolo: HC Lučenec – MŠK Púchov 1:10 (1:2, 0:5, 
0:3), 1. Koncový (Baroš), 16. Koncový, 25. Baroš (Sei-
ler), 28. Baláž (Koncový), 32. Koncový (Suchánek), 

2. liga muži
18. kolo – 27. 1. 
HC Prievidza – MŠK Púchov (17.30)
Extraliga dorast – nadstavba
7. kolo – 27. 1.
MŠK Púchov – HKM Michalovce (14:00)
8. kolo – 28. 1.
MŠK Púchov – PHK Prešov (10.30)
Kadeti – play-out
5. kolo – 27. 1.
HC ŠKP Bratislava – MŠK Púchov (14.00)
6. kolo – 28. 1.
HC ŠKP Bratislava – MŠK Púchov (13.30)
I. liga starší žiaci
24. kolo – 23. 1. 
8. HT
HK Brezno – MŠK Púchov (12.30)
7. HT
HK Brezno – MŠK Púchov (15.00)
I. liga mladší žiaci
24. kolo – 27. 1. 
6. HT
MŠK Púchov – HK Brezno (9.00)
5. HT
MŠK Púchov – HK Brezno (11.30)

35. Koncový (Luhový), 37. Seiler (Plevák), 49. Luhový 
(Koncový), 53. Plevák (Koncový), 60. Seiler (Baroš)
Ostatné výsledky 23. kola: Brezno – Považská Byst-
rica 3:3, Martin – Banská Bystrica 7:6, Liptovský Miku-
láš – Žilina 4:10
1. Žilina  20 14 2 4 149:89 30
2. B. Bystrica  20 14 1 5 171:81 29
3. Brezno  20 11 3 6 149:102 25
4. Martin  21 12 1 8 112:99 25
5. Zvolen  20 10 1 9 127:115 21
6. MŠK Púchov  21 10 1 10 125:118 21
7. L. Mikuláš  21 6 2 13 106:154 14
8. P. Bystrica  21 5 3 13 92:143 13
9. Lučenec  20 3 0 17 61:191 6

Stretnutie s rezervou Osmosu Bratislava bolo posledným domácim vystúpením mužov MŠK Púchov v druhej ho-
kejovej lige. Liga mala prestávku pre exhibičný zápas hviezd v Partizánskom, posledné kolo je na programe v sobo-
tu a potom nasleduje play - off. Na boje o postup do I. ligy sa tešia aj títo fanúšikovia...       FOTO: Milan Podmaník
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PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• 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.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach, 
nájom 200 € + 80 € poplatky, tel. č. 0908 238 945.
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na Námestí slobo-
dy, Púchov. Kuchyňa, spálňa, chodba sú zariadené. 
Voľný od 1. 2. Tel. 0903 810 303.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej 
ul. – na prízemí priestor 36 m² vhodný pre dielňu, 
sklad, obchod alebo kanceláriu. A na poschodí kan-
celáriu 17 m² na poschodí. Tel. 0905 362 820.

PREDAJ RÔZNE
• Predám kombinovaný sporák Elektrolux - plynové 
horáky, elektrická rúra (pečenie, gril, rozmrazovanie, 
ventilátor, 2 x plech). Sporák ako nový, vôbec ne-
používaný. Cena 90 eur, možná dohoda. V prípade 
záujmu volať 0903 523 472, Púchov.
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SPOMIENKA
Dňa 26. 1. si pripomína-
me prvé výročie, čo nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a dedko 
Stanislav MILKO. 

S láskou a úctou
 spomína manželka, 

syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. uplynulo  
tretie výročie úmrtia 
Ľubice PEKAROVEJ. 
S  láskou a úctou spo-
mínajú manžel Ján a sy-
novia Martin a  Richard 
s rodinami. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 28. 12. 2017 sme 
si pripomenuli smutné 
prvé výročie, čo nás na-
vždy opustila naša drahá 
manželka, mamička a 
babička 
Emília CHREŇOVÁ. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel 

Miroslav, syn Miroslav a dcéra Daniela s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 26. 1. si pripome-
nieme prvé výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel otec, ded-
ko a  pradedko Rudolf 
POLACKÝ z Nosíc. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s  nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 18. 1. 2018 uply-
nul rok odkedy navždy 
odišiel náš milovaný 
otec, dedko a  svokor 
Pavel KRÁSNY.

S láskou a úctou 
spomína dcéra Lenka 

a Mária s rodinami a vnuk Michal s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Nebolo mi dopriate 
s vami ďalej byť, nebolo 
lieku, aby som mohol 
žiť. Neplačte a nechajte 
ma tíško spať, i  bez sĺz 
možno spomínať. Dňa 
22. 1. 2018 si pripomína-
me prvé smutné výro-
čie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, brat a švagor Paľko FARKAŠ. 
Kto ho poznal, ten si spomenie, 
kto ho mal rád nikdy nezabudne. 

S úctou, láskou a modlitbou spomína 
manželka s dcérami a ostatná rodina.

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 19. 1. uplynie rok, 
čo nás navždy opustila 
naša mama, manželka, 
babka a prababka 
Jolanka ŠKVARNOVÁ. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Len stopy Tvojej práce
a lásky zostali, odišla 
si rýchlo, niet Ťa medzi 
nami, ale v našich 
srdciach stále žiješ 
spomienkami.

Dňa 23. januára uplynie 
päť rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná
Pavlínka KARUMNÍKOVÁ, rod. Michalíková
z Púchova–Hoštinej.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste 
na ňu nezabudli.

S láskou a úctou spomínajú 
syn Peter a vnuk Peťo Karumník.

SLUŽBY
• Ponúkam doučovanie z angličtiny. Som študent-
kou bilingválneho gymnázia. Tel. 0948 001 171.
• Prijímam objednávky na strih ovocných stromov a 
poradenstvo, tel. 0918 578 059. 
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov.  
Tel. 0918 542 411.
• 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.

PONUKA PRÁCE
• Hľadám spoľahlivých pracovníkov SBS s  odbor-
nou spôsobilosťou na stráženie objektu v Púchove 
a  Červenom Kameni. Nástup ihneď. Informácie na  
t. č. 0907 777 667.
• 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.

SPOMIENKA
Dňa 19. 1. sme si pripo-
menuli prvé výročie, čo 
Pán života a smrti po-
volal k sebe do večnosti 
nášho otca a starého 
otca Ivana PAGÁČA  
z Púchova. 

S láskou spomínajú 
synovia Ľubomír a Milan s rodinami.
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• Hľadám prácu ako VPP v  Púchove alebo okolí – 
čiast. úväzok, na dohodu, dlhodobú brigádu, na 
záskoky a pod. Aktívny vodič (aj dodávka do 3,5 t), 
komunikatívny, manuálne zručný, MS Office, skú-
senosti aj vo výrobe. Výkon práce možný poobede 
cez víkendy, príp. podľa dohody. Tel: 0903 504 585
• Hľadám prácu ako vodič popri dôchodku –  s vo-
dič. preukazom C, E, dodávka alebo do 3,5 t, aj do 
zahraničia. Nie zásobovanie. Tel. č.: 0948 415 355.

OZNAMY
• ZO SZV Púchov poriada 11. ročník Včelárskeho 
plesu dňa 3. 2. 2018 v priestoroch Divadla Pú-
chov. Vstupenky zakúpite v predajni Včela v Di-
vadle Púchov. Kontakt: Milan Janco, tel.  0903 
108 810.

• Dovoľujeme si  pozvať všetkých členov Ligy pro-
ti reumatizmu (LPRe) na Výročnú členskú schôdzu 
LPRe Miestna pobočka Púchov, ktorá sa uskutoční 
vo štvrtok, dňa 15. 2. 2018 o 14.30 hod. v školskej 
jedálni ZŠ Gorazdova v Púchove. Prosíme, doneste si 
preukazy a členský príspevok. Ďakujeme. Tešíme sa 
na Vašu účasť.                                  Výbor LPRe MP Púchov
• 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.
•  V termíne 10. až 11. 2. 2018 (sobota, nedeľa) 
v čase od 8:00 do 18:00 hod. bude uzatvorená 
komunikácia druhej triedy II/507 v km 179,370 – 
183,900 (od Kupeľov Nimnica po Udiču). 

PONUKA PRÁCE
• 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 piatok. 
Mzda po zaučení sa pohybuje od 780 eur brutto 
+ 13. a 14. plat. Prax v strojárskej výrobe, prípad-
ne ukončené strojárske vzdelanie je výhodou. 
Životopisy posielajte na e-mailovú adresu alves-
lovakia@alve.sk alebo volajte na tel. číslo: 0948 
131 140. Nástup možný ihneď.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, 0944 050 777.

Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: MONTÁŽNYCH PRACOVNÍKOV 
                 (2 zmeny)

NÁSTUP: DOHODOU

KRYTÁ PLAVÁREŇ - OTVÁRACIE HODINY: 
PONDELOK:    10.00 - 12.00  17.30 - 20.30  
UTOROK:   7.00 - 8.00 10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
STREDA:  7.00 - 8.00 10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
ŠTVRTOK:  7.00 - 8.00 10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
PIATOK:    10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
SOBOTA, NEDEĽA:                       14.00 - 20.30

SAUNA (krytá plaváreň) OTVÁRACIE HODINY: 
PONDELOK:   19.00 - 20.30  spoločná  

UTOROK:    15.30 - 20.30 ženy 

STREDA:   15.30 - 20.30  muži 

ŠTVRTOK, PIATOK:  15.30 - 20.30  spoločná 

NEDEĽA:    15.30 - 20.30  spoločná

KORČUĽOVANIE (zimný štadión) PRE VEREJNOSŤ:  
SOBOTA: 16.30 - 18.00 
NEDEĽA: 16.30 - 18.00

Spoločnosť PMB Slovakia s. r. o.
Novonosická 503/5, 020 01  Púchov

Kontakt: 042/465 38 43                         info@pmb.eu

PRIJME: KRAJČÍRKU do zabehnutej krajčírskej dielne 
Práca na 1 zmenu (možnosť skráteného úväzku)

NÁSTUP: DOHODOU
CAFÉ   BAR

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

 uzavreté spoločenské akcie s možnosťou občerstvenia 
 fajčiarska a nefajčiarka časť
 otvorené už od 8.00 hod. do 24.00d. (priestory bývalej Victorky)
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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


