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V piatok 26.  januára 2018 
sa v Malom župnom dome 
zišli poslanci púchovského 
mestského zastupiteľstva. 
Zasadnutie viedol primátor 
mesta Rastislav Henek.

Na zasadnutí bolo prítomných pät- 
násť poslancov z devätnástich, ospra-
vedlnili sa poslanci Jarmila Andreán-
ska, Viliam Bršiak, Rudolf Marman a 
Pavel Melišík. Rokovanie malo rýchly 
priebeh, prvých päť bodov poslanci 
prerokovali bez diskusie a jednohlasne 
schválili. V prvom bode išlo o kontrolu 
plnenia uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia MsZ a správu z vykonanej 
kontroly súladu Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Púchov, 
Zásad nájmu a stanovenie cien nájmu 
nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Púchov a Zásad nájmu a stano-
venie cien nájmu pozemkov vo vlast-
níctve mesta Púchov so všeobecne 
platnou legislatívou, ktorú predložila 
hlavná kontrolórka mesta Marta Ka-
vecká.

Určenie dotácie na žiaka 
a čerpania rezervného fondu
V druhom bode poslanci schválili VZN 
č. 1/2018 O určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťaťa materskej 
školy a dieťaťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov 
pre rok 2018 predložené poslankyňou 
Irenou Kováčikovou.
Vedúca ekonomického oddelenia 
MsÚ Lucia Pružinská predložila návrh 
úpravy rozpočtu Mesta Púchov na rok 
2018, konkrétne išlo o preklasifikova-
nie časti výdavkov mestských základ-
ných škôl z prevádzkových na mzdo-
vé. V ďalšom išlo o schválenie čerpania 
rezervného fondu na investičné akcie 
v roku 2018: chodník Komenského 
ul. (3.000 eur), chodník pri železničnej 
stanici v smere do mesta (41.877 eur) 
a v smere na Kolonku (87.467 eur), roz-
šírenie komunikácie pre chodcov na 
Spojovej ul. (13.750 eur), výmena o- 
kien ZŠ s MŠ Slovanská (4.400 eur), 
relaxačná zóna na Štefánikovej ul. 
(27.000 eur), rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice v Horných Kočkovciach 
(33.500 eur), okná a fasáda požiarne-
ho zboru v Púchove (35.000 eur).
V nasledujúcom bode poslanci schvá- 
lili požiadavku konateľa technických 
služieb Miloša Svobodu na vyradenie 
30-ročného nákladného auta LIAZ  
z evidencie majetku a jeho odpredaj. 
Poslanci tiež jednomyseľne udelili 
súhlas hlavnej kontrolórke mesta 
Marte Kaveckej na výkon inej zárob-
kovej činnosti v súvislosti s jej mož-
ným členstvom vo Výbore pre audit 
účtovnej jednotky Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja.

Kauza podvodného emailu 
v podniku technických služieb
V diskusii poslancov sa poslanec Lu-
káš Ranik obrátil na konateľa technic-
kých služieb Miloša Svobodu: „Čas-
tokrát sa stretávame s  tým, že pán 
Varga vo svojich plátkoch vypisuje 
klamstvá, špinavosti, zavádzanie. 
Myslím, že si na to zvykli už aj Pú-
chovčania... Keď som čítal tie noviny 
posledné dva mesiace, tak sa tam 
často opakovala kauza pochybného 
prevedenia 15.000 eur do zahrani-
čia.“ Opýtal sa konateľa M. Svobodu, 
či je v tejto kauze niečo nové. 
Konateľ informoval zastupiteľstvo: „V 
tejto kauze 23.  januára vydal súd 
platobný rozkaz. Mám správu od 
JUDr. Novákovej, ktorá nás v danej 
veci zastupuje. Súd rozhodol bez 
súdneho pojednávania, pretože 
nami predložené doklady považo-

val za dostatočné na preukázanie 
oprávneného nároku. Verím, že v 
blízkej dobe sa nám vráti na účet  
15.000 eur plus úrok z omeškania vo 
výške 5 percent. Žalovaná je povinná 
zaplatiť aj súdny poplatok 910 eur a 
trovy právneho zastúpenia 790 eur.“ 
Potom sa M.  Svoboda obrátil na prí-
tomného novinára R. Vargu: „Ja som 
pána Vargu vždy považoval za ši-
kovného novinára, ktorý si vie k 
téme zistiť údaje. Žiaľ, mám pocit, že 
klesáte na úroveň pána exekútora z 
Trenčína, ktorý ako vy, pán Varga, 
hľadá senzáciu tam, kde nie je. Ale 
vy to nerobíte z nevedomosti, vy to 
robíte zámerne a zákerne. Ak chcete 
vysvetlenie a odpoveď na otázku, 
ktorú mi dávate, je veľmi jednodu-
chá. Pani účtovníčka, ktorú tak vehe-
mentne bránite, poslala 15.000 eur 
do Anglicka nie na základe faktúry, 

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 
Riešili dotácie na žiaka, čerpanie 
kauzu EURO-BUILDING, ale aj dávny 

ale na základe obyčajného emailu. 
A preto sa ja pýtam, ako som mal ve-
dieť ja ako konateľ o tejto transakcii? 
Keď som o tom nič nevedel, ako o tom 
mala vedieť firma, ktorá nám robí 
účtovníctvo? Pýtam sa taktiež, na čí 
pokyn takto konala pani účtovníč-
ka, ktorá dovtedy žiadnu transakciu 
neurobila bez objednávky, bez fak-
túry, bez môjho parafovania. A pre-
čo mi to dala na vedomie až keď boli 
peniaze preč z účtu? Ja som bol celý 
deň v areáli firmy, v meste, stále som 
mal telefón u seba a ani jeden tele-
fonát. Dôveroval som jej a dodnes 
rozmýšľam, čo jej musel dotyčný 
ponúknuť, aby tento krok spravila. 
Na základe tejto skúsenosti účtovná 
firma už nerobí len účtovníctvo, ale 
robí aj úhrady - ale len po mojom 
parafovaní. A ešte pre zaujímavosť: 
začiatkom decembra na sekretariát 
prišiel ďalší e-mail, ktorý sa tváril 
ako z môjho počítača, ale už nie na 
úhradu 15.000 eur, ale na 36.800 eur. 
Samozrejme, že pani sekretárka ma 
hneď informovala, dobre sme sa na 
tom pobavili a zavolali 158...“
Poslanec Miroslav Kubičár v diskusii 
spochybnil možnosť, že účtovníčku 
na jej konanie niekto naviedol a opýtal 
sa konateľa M. Svobodu, či je možné 
tieto peniaze vymáhať od organizácie, 
ktorá tieto peniaze podvodne dostala 
na účet v Anglicku. Poslanec M.  Ku-
bičár zrejme nepochopil informáciu 
M.  Svobodu, že peniaze sa úspešne 
súdne vymáhajú od bývalej zamest-
nankyne technických služieb, ktorá 
peniaze poslala, pretože peniaze z an-
glického účtu sú už nenávratne preč.
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Kauza EURO-BUILDING 
a výstavby domu kultúry 
Predseda ekonomickej komisie po-
slanec Daniel Lako sa opýtal JUDr. 
A. Školeka ako pokračuje súdny pro-
ces v kauze EURO-BUILDING. Ide o 
spor, v ktorých sa firma EURO-BUIL-
DING, a. s. domáha zaplatenia niekto-
rých faktúr za práce pri výstavbe no-
vého domu kultúry z čias primátora 
Mariána Michalca.
JUDr. A.  Školek na otázku odpove-
dal: „Konanie na okresnom súde v 
Považskej Bystrici prebehlo. Bolo 
to posledné konanie, kde už bol vy-
nesený aj rozsudok. Len odhadom 
predpokladám, že tých pojednáva-
ní v tejto veci bolo medzi 15 až 20. 
Ešte v začiatkoch to zastupoval pán 
JUDr. Loduha, pojednávania boli aj 
na mieste samom, na stavbe domu 
kultúry, bolo tam už rozhodnutie od 
okresného súdu, ktoré potom kraj-
ský súd zrušil. Bolo vykonané ďalšie 
dokazovanie, tri znalecké posudky. 
Na základe posledného znaleckého 
posudku Okresný súd v  Považskej 
Bystrici rozhodol tak, že z požadova-
nej sumy, ktorú EURO-BUILDING vy-
máha od mesta Púchov (328.000 eur 
plus úrok z omeškania a plus trovy 
konania - spolu to predstavuje zhru-
ba 600.000 eur) súd rozhodol tak, že 
nás zaviazal uhradiť dodatočne za 
vykonané práce čiastku 59.000 eur 
a úrok z  omeškania, ktorý som na-
hrubo vypočítal asi v čiastke 12.000 

zišli na prvom zasadnutí v tomto roku
rezervného fondu, podvodný email,
súdny spor s M. Dokupilom

eur. Úspech v spore malo mesto Pú-
chov na 82 percent s tým, že žalobca 
(spoločnosť EURO-BUILDING) má 
mestu tiež zaplatiť 64 percent trov 
konania a trov právneho zastúpenia, 
ktoré mesto Púchov v minulosti, ale 
aj teraz s týmto pojednávaním malo. 
Osobne to považujem za veľmi dobrý 
výsledok, lebo z tých listín, ktoré mal 
žalobca, ale aj ja ako právny zástup-
ca k dispozícií, bolo veľmi ťažko vyťa-
žiť viac.
Treba k tomu povedať, že všetky 
dodatočné práce, ktoré fakturova-
la spoločnosť EURO-BUILDING, boli 
fakturované na základe štyroch do-
datkov k základnej zmluve o dielo. 
Tieto dodatky neboli schválené mest-
ským zastupiteľstvom tak, ako bola 
schválená hlavná zmluva. Dodatky, 
kde sa cena navyšovala, schválené 
neboli a na základe týchto dodatkov 
potom spoločnosť EURO-BUILDING 
fakturovala ďalšie práce. Znalec zis-
til, že z tých fakturovaných prác bolo 
v skutočnosti na stavbe domu kultú-
ry prestavané len v rozsahu 59.000 
eur. Nepreukázalo sa zatiaľ, na ktorú 
susednú alebo inú stavbu v Púchove 
alebo inde boli vyfakturované práce 
dodané a vykonané.
V čase, keď sa zmluva o dielo podpi-
sovala, bolo v zmluve uvedené, že 
v prípade omeškania s  dodávkou 
nejakých stavebných prác, má mesto 
Púchov nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške zhruba 1.660 eur za jeden deň 

omeškania. Mesto Púchov odstúpilo 
od zmluvy z titulu omeškania, kde 
omeškanie predstavovalo dobu 
89 dní. Keď si spočítate 89 dní krát 
1.660 je to 147.700 eur. Znamená to 
toľko, že pokiaľ by mesto Púchov, ak 
sa už rozhodlo od zmluvy odstúpiť, 
bolo túto zmluvnú pokutu uplatňo-
valo, tak dnes by sa nestalo to, že 
my máme platiť EURO-BUILDINGu. 
Naopak, EURO-BUILDING by ešte 
mal doplatil nám. Bohužiaľ v čase, 
keď som ja vstúpil do toho konania, 
právny nárok na uplatnenie zmluv-
nej pokuty už bol premlčaný a ne-
bolo možné v tejto veci nič robiť. Pre 
vašu informáciu tento spor dopadol 
tak, že namiesto zhruba 600.000 eur 
budeme platiť možno 70.000 eur.“
Na otázku poslanca D. Laka, kto pod-
pisoval problematické dodatky k 
zmluvám, odpovedal JUDr. A. Školek, 
že to bol bývalý primátor Marián Mi-
chalec. Dodal tiež, že sporné faktúry 
súvisia najmä s týmito zmluvnými 
dodatkami, ktoré neboli prerokováva-
né a ani schválené poslancami mest-
ského zastupiteľstva. Vtedajší vice-
primátor Mariána Michalca poslanec 
Miroslav Kubičár sa opýtal vedúcich 
oddelení mestského úradu Mirosla-
va  Svoradu a  Lucie  Pružinskej, prečo 
si včas mesto neuplatňovalo zmluvnú 
pokutu. Obidvaja mu odpovedali, že o 
tom vtedy nemali žiadne informácie.

Súdny spor s Miroslavom 
Dokupilom
JUDr. A. Školek tiež informoval poslan-
cov o ďalšom súdnom spore: „V tých-
to dňoch rokujem aj s pánom Do-
kupilom ohľadne sporu, ktorý vedie 
s  mestskou spoločnosťou MEDIAL 
Púchov, s. r. o., kde sa domáha ospra-
vedlnenia v Púchovských novinách a 
náhrady nemajetkovej ujmy v čiast-
ke 50.000 eur. To je ešte kauza z čias 
pána Vargu, ktorý každého nálep-
koval rôznymi nálepkami tak, že oni 
si potom uplatňovali nemajetkovú 
ujmu. Pán Dokupil vo výške 100.000 
eur, ktorú neskôr upravil na 50.000 
eur. Na budúci týždeň je v tejto veci 
pojednávanie, ale som v kontakte s 
právnym zástupcom pána Dokupila 
a verím, že sa dohodneme mimosúd-
ne tak, že uverejníme ospravedlňu- 
júci článok v Púchovských novinách. 
Napíšeme ospravedlnenie tak, ako 
ho v petite navrhuje sám pán Do-
kupil, teda, že nie je podvodník. On 
potom nebude požadovať čiastku 
50.000 eur, ani trovy konania, ktoré 
v súvislosti s týmto konaním vznikli.“
Prítomný novinár R.  Varga sa tento-
krát výnimočne neprihlásil so žiado-
sťou o možnosť reagovať na obvine-
nia L.  Ranika, M.  Svobodu, D.  Laka a 
A.  Školeka. Po hodine rokovania na 
záver diskusie požiadal o slovo občan 
Jozef Pěntka, ktorý poprial poslancom 
všetko dobré do nového roku 2018.

Text a foto: Slavomír Flimmel

Záznam z rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva 
bude Púchovská televízia vysielať každý deň od 30. 1. do 5. 2. 2018

po skončení Púchovského magazínu o 18:40 hod.
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Základný kameň prestavby bývalé-
ho kožného oddelenia na geriatriu 
v nemocnici poklepali 27. septembra 
2017. Takmer na deň presne o  štyri 
mesiace neskôr v  tých istých pries-
toroch, ktoré však prešli výraznými 
zmenami, slávnostne strihali pásku. 
Vďaka novému geriatrickému odde-
leniu sa kapacita lôžkového nemoc-
ničného fondu rozšírila o 25 lôžok. 
   Nová geriatria je navyše podľa ria-
diteľa Igora Steinera nemocničnou 
vlajkovou loďou. „Všetky postele na 
tomto oddelení sú plne elektricky 
polohovateľné a  antidekubitárne, 
čo prispieva nielen k  pohodliu pa-
cienta, ale zároveň uľahčuje prácu 
zdravotníckeho personálu. Ďalšou 
novinkou je komunikačný systém 
medzi sestrou a  pacientom, ktorý 
bude prostredníctvom náramku na 
ruke z ktoréhokoľvek miesta schop-
ný komunikovať so sestričkou. Ide 
o absolútnu novinku, ktorá sa v his-
tórii nemocnice objavuje po prvý-
krát. O pacientov sa bude navyše 
starať personál špecializovaný na 
starostlivosť o ľudí nad 65 rokov. Na 
internom oddelení sa tak uvoľnia 
kapacity pre prijímanie pacientov 
vo vekovom rozmedzí od 19 do 65 

Považskobystrická nemocnica 
má nové geriatrické oddelenie

rokov,“ neskrýval potešenie riaditeľ 
nemocnice, ktorý tiež dodal, že aj 
prístrojové vybavenie na tomto odde-
lení patrí k tomu najmodernejšiemu. 
  Rekonštrukciu kožného traktu na 
nové geriatrické oddelenie financo-
val zo svojho rozpočtu Trenčiansky 
samosprávny kraj ako zriaďovateľ 
nemocnice. Spolu s  prvotným vyba-
vením oddelenia výška tejto inves-
tície presiahla hranicu 440 tisíc eur. 
  Spádová oblasť nemocnice predsta-
vuje viac ako 160 tisíc obyvateľov. Prí-
nosom novootvoreného oddelenia 
bude predovšetkým špecializovaná 
geriatrická starostlivosť a  osobitný 
prístup k pacientom, ktorí často trpia 
viacerými ochoreniami a  vyžadujú 
aj dlhšiu dobu hospitalizácie, aká je 
možná v rámci interného oddelenia. 
„Dnešné otvorenie geriatrického 
oddelenia v  považskobystrickej 
nemocnici je len potvrdením toho, 
že TSK za uplynulé štyri roky do 
župných nemocníc investoval ne-
malé finančné prostriedky. Do tejto 
nemocnice investície v  uplynulom 
období takmer dosiahli výšku 2,4 
miliónov eur. Vybudovali sme tu 
nový urgent, výťahy, oddelenie ORL 
a  doplnili sme prístrojové vybave-

Nové geriatrické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici 
je v poradí trinástym primariátom nemocnice. Vzniklo prestavbou a rekon-
štrukciou bývalého kožného traktu na prízemí a s kapacitou 25 lôžok sčasti 
odľahčí interné oddelenie nemocnice. Ľuďom nad 65 rokov poskytne od-
bornú špecializovanú starostlivosť.

U Z N E S E N I E   č. 1/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e
a) Kontrolu plnenia uznesení z pred-
chádzajúceho zasadnutia MsZ,
b) Správu z kontroly súladu Zásad 
hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta, Zásad nájmu a stanove-
nie cien nájmu nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Púchov a Zásad 
nájmu a stanovenie cien nájmu po-
zemkov vo vlastníctve mesta Púchov 
so všeobecne platnou legislatívou.

U Z N E S E N I E   č. 2/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
VZN č. 1/2018 O určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základ-
nej umeleckej školy, dieťaťa materskej 
školy a dieťaťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov 
pre rok 2018.

U Z N E S E N I E   č. 3/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
opravu časti uznesenia č. 148/2017 z 
kódu zdroja 41 na kód zdroja 111 bez 
vplyvu na financie a celkový rozpočet 
2017 nasledovne: (priložená tabuľka, 
pozn. red.)

U Z N E S E N I E   č. 4/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) úpravu rozpočtu mesta Púchov 
roku 2018 podľa priloženej tabuľky,
b) čerpanie rezervného fondu mesta 
Púchov v roku 2018 podľa priloženej 
tabuľky.

U Z N E S E N I E   č. 5/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
vyradenie nasledovného dlhodobého 
majetku z evidencie majetku mesta 
Púchov z dôvodu poškodenia, opo-
trebenia a nerentabilnej opravy a ná-
sledne odpredaj tretej osobe. 

U Z N E S E N I E   č. 6/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
udelenie súhlasu hlavnej kontrolórke 
mesta Púchov Ing. Marte KAVECKEJ 
na výkon inej zárobkovej činnosti 
podľa ustanovenia § 18 ods.1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
súvislosti s jej možným členstvom vo 
Výbore pre audit účtovnej jednotky 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Mgr. Rastislav HENEK
 primátor mesta Púchov

U Z N E S E N I A
Mestského zastupiteľstva 
Púchov z dňa 26. 1. 2018

nie. Geriatrické oddelenie je po-
kračovaním investícií TSK, nakoľko 
doteraz geriatria v  NsP Považská 
Bystrica nikdy predtým nefungo-
vala a  neexistovala,“ prezradil tren-
čiansky župan Jaroslav Baška s  tým, 
že obyvateľstvo Trenčianskeho kraja 
vykazuje najvyšší index starnutia. 
   Geriatrické oddelenie určené pre 
ľudí nad 65 rokov je preto podľa 
neho veľmi potrebné. „Určite nejde 
o  poslednú investíciu do nemocni-
ce v  tomto období. Rekonštrukciu 
a  modernizáciu nemocničnej ku-
chyne a  jedálne presúvame z  uply-
nulého roka a mala by sa uskutočniť 
v priebehu leta, aby sme neohrozili 
chod nemocnice. Pevne verím, že 
tento rok zrealizujeme aj rekon-
štrukciu JIS a ÁRA, zároveň plánuje-
me zmodernizovať aj pôrodné sály,“ 
dodal župan, ktorý sa v  považsko-
bystrickej nemocnici pred 43 rokmi 
taktiež narodil. Predseda TSK však ne-
zabudol dodať, že poskytovanie kva-
litnej zdravotnej starostlivosti je pre-
dovšetkým na samotných lekároch 
a ďalších zamestnancoch, ktorým pri 
tejto príležitosti poďakoval a vyzdvi-
hol ich neľahké povolanie.

Zdroj: TSK
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Blahoželáme k meninám
30. január - Sv. Martina, mučenica, 
Sv. Aldegunda, opátka
• Ema - má nemecký pôvod a v 
preklade znamená „veľká“, „silná“, tiež 
domácka podoba mien Emanuela 
(hebrejské meno „s nami je Boh“) 
alebo Emília (z latinského „usilovný“, 
„pracovitý“) 
• Jasna - nové meno, slovanský 
preklad mena Klára
31. január - Sv. Ján Bosco, kňaz
• Emil, Emilián, Emiliána - má latinský 
pôvod, v preklade „horlivý“, „praco-
vitý“ 
• Marika - maďarská domácka podo-
ba hebrejského mena Mária - voľný 
preklad znie „milovaná bohom“ 
1. február - Sv. Tatiana, mučenica, 
Sv. Tryfón, mučeník
• Tatiana - ruská podoba latinského 
rodového mena Tatianus (pôvod z 
gréckeho slova „tattó“ = „ustanovo-
vať, rozdeľovať“)
• Táňa - domácka podoba mena 
Tatiana
• Hynek - česká domácka podoba 
mena Henrich (nemecké meno 
„vládca domu“) 
• Trifon - ruské meno z gréckeho 
„tryphón“ = „žijúci v rozkoši“ alebo 
podľa gréckeho boha mora Tritóna 
2. február - Sv. Erik, kráľ, mučeník
• Erik, Erika - má škandinávsky pôvod 
a v preklade znamená „ctihodný 
vládca“ 
• Aida - nejasný pôvod, asi z grécke-
ho „úctivá“, „skromná“
3. február - Sv. Blažej, biskup a mu-
čeník, Sv. Oskár, biskup; Sv. Simeon a 
prorokyňa Anna
• Blažej - má grécky pôvod a v 
preklade znamená „nezrozumiteľne 
hovoriaci“ 
• Celerín, Celerína - latinský pôvod, 
„celer“ = „rýchly“ 
4. február - Sv. Veronika, Sv. Ondrej 
Cosrini, biskup
• Veronika, Verena, Verona - 
z gréckeho „bereniké“ = „prinášajúca 
víťazstvo“
• Nika - podľa gréckej bohyne víťaz-
stva Niké alebo domácka podoba 
mena Veronika
5. február - Sv. Agáta, mučenica
• Agáta - má grécky pôvod a v pre-
klade znamená „láskavá, dobrá“ 
• Modest, Modesta - má latinský pô-
vod a v preklade znamená „skrom-
ný“, „umiernený“
• Moderát, Moderáta - má latinský 
pôvod a v preklade znamená „mier-
ny“, „rozvážny“
• Leda - grécke mytologické meno 
s významom „žena“ (podobne ako 
Lada)

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

a M. Považaj (1998)

Za jednotu kresťanov boli 
modlitby aj v našom meste
Už niekoľko rokov sa v januári stretá-
vajú púchovskí veriaci na spoloč-
ných ekumenických stretnutiach. 
Nebolo tomu inak ani v tomto roku. 
Uskutočnili sa dve takéto stretnutia 
v  rámci medzinárodného ekume- 
nického Týždňa modlitieb.

Pri tejto príležitosti sa streli kresťania 
v pondelok 22. januára v rímskokato-
líckom kostole. K prítomným naplne-
ného kostola sa prihovorila biblickým 
zamyslením pozvaná pani farárka  
z  evanjelickej farnosti Mgr. Lenka Ri-
šiaňová. Za základ výkladu si vybrala 
text z evanjelia Jána, 3. kapitoly, verš 
16: „Lebo tak Boh miloval svet, že svoj-
ho jednorodeného Syna dal, aby neza-
hynul, ale večný život mal každý, kto 
verí v  neho.“ Na základe tohto textu 
hovorila  o  tom, že náš ľudský čas je 
v Božích rukách. Je len na nás ako ho 
nepremárnime. Príklad ako ho využiť 
nám dal sám Ježiš Kristus. Využíval čas 
pre Pána Boha a ľudí, aby ich zachránil.
Zdôraznila, aby sme svoj čas venovali 
modlitbám, službe blížnym, chorým 
a činili pokánie. Len tak môžeme do-
siahnuť večný život.

Druhé spoločné stretnutie púchov-
ských kresťanov sa uskutočnilo v uto-
rok 23. januára večer v  evanjelickom 
kostole. Na túto bohoslužbu boli zasa 

pozvaní veriaci rímskokatolíckej far-
nosti na čele s  Mons. Mgr. Michalom 
Kebluškom a  kaplánom Mgr. Micha-
lom Melišom. Pozvanie prijal aj vice-
primátor mesta Roman Hvizdák. 
Aj tento chrám bol naplnený veriacimi. 
K nim sa prihovoril na tému spolupa-
tričnosti Mons. Mgr. Michal Keblušek. 
Poznamenal, že v našom meste máme 
dva prekrásne kostoly. Naši predkovia 
ich v  dávnych časoch navštevovali, 
mnohí aj tajne, aby nestratili vieru...      
A my dnes slobodne tieto chrámy mô-
žeme navštevovať. Sú to dve miesta, 
kde môžeme načerpať sily a utužovať 

svoju vieru. Zdôraznil, že nemáme na 
to zabúdať. Sú to pre kresťanov Pú-
chova dve najdôležitejšie miesta, kde 
v  spoločenstve veriacich sa môžeme 
vzájomne povzbudzovať, ďakovať 
Pánu Bohu a modliť sa.

Na oboch ekumenických bohosluž-
bách zazneli nábožne piesne. Mnoho 
textov z Božieho slova a samozrejme 
veľa modlitieb. Ďakovných a proseb-
ných, ale hlavne modlitieb za jednotu 
kresťanstva. Na záver odznela vždy 
spoločná modlitba Otče náš.

Emília Luhová

Na poste predsedu mikroregiónu vystriedal 
Rastislava Heneka starosta Beluše Ján Prekop
V stredu 24.  januára sa v priestoroch 
domu kultúry v Streženiciach usku-
točnilo valné zhromaždenie Združenia 
obcí mikroregión Púchov. Stretnutia 
sa zúčastnilo 15 starostov pod vede-
ním primátora mesta Púchov Rastisla-
va Heneka. Hlavnými bodmi valného 

zhromaždenia boli opätovný vstup 
obce Beluša do združenia a voľba 
nového predsedu združenia, pretože 
doterajší predseda Rastislav Henek sa 
tohto postu vzdal. Po prijatí obce Be-
luša do združenia bol následne všet-
kými starostami za nového predsedu 

združenia zvolený starosta Beluše Ján 
Prekop. Púchovský primátor na záver 
rokovania pogratuloval novému pred-
sedovi a poprial mu veľa úspechov pri 
vedení združenia a poznamenal, že 
konečne je Združenie obcí mikrore- 
gión Púchov kompletné.                           -r-
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Hasičský a záchranný zbor

Pri hromadnej nehode šiestich automobilov 
pri obci Mestečko sa zranili dve osoby

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
bola v okrese Púchov opäť najvyššia v kraji

Znečistená cesta
Znečistenie cesty do Starých Nosíc nahlásili te-

lefonicky na oddelenie mestskej polície v sobotu 
predpoludním. Hliadka po príchode na miesto 
zistila znečistenie vozovky, z miesta urobili mest-
skí policajti fotodokumentáciu. Od vodičov sa do-
zvedeli, že znečistenie spôsobil automobil trenči-
anskej spoločnosti, pre ktorú pracujú. Automobil 
mal zapadnúť. Hliadka sa spojila so šéfom dopra-
vy spoločnosti, ten sľúbil okamžitú nápravu.  

Ukrajinec obťažoval hostí
Obsluha jedného z púchovských barov zatele-

fonovala na oddelenie mestskej polície s tým, že 
v bare neznámy opitý muž obťažuje hostí a od-
mieta bar opustiť. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že ide o Ukrajinca, z baru ho vykázali. 

Sušilo ju?
Krátko pred treťou hodinou nadránom prijali na 

oddelenie mestskej polície telefonické oznáme-
nie, podľa ktorého v slobodárni na Ulici 1.mája 
pobehuje po piatom poschodí žena, vybuchu-
je na dvere susedom a požaduje od nich vodu. 
Oznamovateľka uviedla, že v minulosti už na 
mieste bola záchranná služba, nakoľko  suseda je 
zrejme duševne chorá. Na dispečingu jej odpo-
ručili, aby zavolala záchrannú službu a na mies-
to bola vyslaná hliadka MsP Púchov pre prípad 
pomoci. Na mieste už bola hliadka Obvodného 
oddelenia Policajného zboru Púchov a taktiež sa 
dostavila zdravotná záchranná služba. Výpomoc 
hliadky MsP nebola potrebná. 

Zaspala na toaletách
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého v zdravotníckom 
zariadení Zdravie v Púchove spí na toaletách ne-
známa žena. Hliadka po príchode na miesto našla 
na zemi sedieť ženu z Vydrnej. Keďže sa dozvede-
li, že ide o psychiatrickú pacientku, odprevadili 
ženu na pohotovosť, kde ju prevzal lekár s tým, že 
ju prevezú na psychiatrické oddelenie. 

Mŕtva srnka
Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie, 

že v púchovskej časti Hrabovka oproti vchodu do 
cintorína je uhynutá srnka. Hliadka z miesta nále-
zu vyhotovila fotodokumentáciu a nález oznámili 
hospodárovi poľovného združenia, ktorý zariadil, 
aby uhynuté zviera odstránili.

Pod oknami polície...
Na oddelenie mestskej polície oznámila žena, že 

pred budovou mestskej polície jej niekto poškodil 
zaparkované osobné motorové vozidlo. Neznámy 
vodič jej mal poškodiť prednú časť automobilu. 
Mestskí policajti jej odporučili, aby prípad nahlá-
sila na okresný dopravný inšpektorát v Považskej 
Bystrici a informovali, že v nasledujúci deň preve-
ria kamerový systém. 

V treťom kalendárnom týždni v utorok krátko po 
poludní ohlásili na tiesňovú linku dopravnú nehodu 
viacerých motorových vozidiel, ktorá sa stala na ces-
te č. I/49 v katastri obce Mestečko. Na zásah boli po-
stupne vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchran-
ného zboru z Púchova na dvoch vozidlách.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že ide o dopravnú nehodu 
dvoch nákladných a štyroch osobných motorových 
vozidiel. Nákladné vozidlá 
sa nachádzali čiastočne 
v priekope, pričom pod 
obomi boli uviaznuté 
osobné automobily. Ďal-
šie osobné vozidlo bolo 
na vozovke a štvrté sa na-
chádzalo mimo vozovky, 
prevrátené na strechu. V 
dôsledku udalosti sa zra-
nili dve osoby.

Zasahujúci hasiči zabez-
pečili miesto dopravnej 
nehody, skontrolovali 
zdravotný stav všetkých 
účastníkov a zraneným 
osobám poskytli predle-
kársku pomoc a prvotné 

ošetrenie. Na havarovaných vozidlách vykonali poži-
arno-bezpečnostné opatrenia a po zdokumentovaní 
udalosti políciou, postupne vyslobodili zakliesnené 
osobné automobily a asistovali pri ich bezpečnom 
naložení na vozidlá odťahovej služby. Následne boli 
vytiahnuté aj obe nákladné vozidlá a odtiahnuté na 
priľahlú odstavnú plochu.

V dôsledku dopravnej nehody bola štátna cesta č. 
I/49 uzavretá v oboch smeroch.       KR HaZZ Trenčín

Hromadná nehoda pri Mestečku si vyžiadala dvoch zranených.        FOTO: KR HaZZ Trenčín

Už i tak vysoká chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v minulom týždni v Púchovskom okre-
se ešte stúpla a dosiahla úroveň 2575 ochorení na 
100.000 obyvateľov. Už druhý týždeň v rade bola 
chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Pú-
chovskom okrese najvyššia spomedzi všetkých de-
viatich okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji nahlá-
sili v minulom týždni 7706 akútnych respiračných 
ochorení, čo predstavuje chorobnosť 2166 ocho-
rení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť na akútne 

respiračné ochorenia v Trenčianskom kraji v minu-
lom týždni stúpla o 18,57 percenta. Najvyššia bola v 
Púchovskom okrese, najnižšia v okrese Partizánske, 
kde dosiahla úroveň 1680 ochorení na 100.000 oby-
vateľov. 

Z celkového počtu ochorení bolo 1102 ochorení 
na chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla v Trenčian-
skom kraji o 44 percent. V Trenčianskom kraji museli 
pre chrípku prerušiť vyučovanie v šiestich základ-
ných školách (v jednej v Púchovskom okrese) a troch 
materských školách.                     (r)    
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Kelti boli prví, ktorí začali raziť prvé známe 
mince na našom území. Keltov môžeme po-
važovať za zakladateľov peňažného systé-
mu a mincovníctva na Slovensku. Dôkazom 
sú mnohé archeologické nálezy v rôznych 
slovenských lokalitách.

Keltské mince na našom území

vysoký počet mincí typu Divinka. Bola 
známa iba jediná takáto minca z hra-
diska púchovskej kultúry v  Divinke. 
Miesto, kde sa tieto drobné mince 
mohli raziť bolo a  stále je neznáme. 
Dostala preto názov geografický, ako 
aj mnohé iné mince, podľa miesta 
prvého nálezu - Divinka. Depot min-
cí z Košece sa dostal na zhodnotenie 
k  známej slovenskej numizmatičke 
pani Eve Kolníkovej. Výsledok bol pu-
blikovaný v Slovenskej numizmatike č. 
XV, kde ale p. Kolníková skonštatovala, 
že miestom prvého známeho nálezu 
takejto mince je Púchovská skala a jej 
objaviteľom je barón Hoenning, ktorý 
mincu zakreslil vo svojom atlase z ro-
kov 1888 - 1890. Atlas zostal v rukopi-
se a nachádza sa v Národnom múzeu 
etnografickom v Martine.

Ďalšie mince používané v časoch 
púchovskej kultúry
Púchovská kultúra razila veľa druhov 
mincí a z nich sa vyčlenili tie, ktoré boli 
razené niekde v horách severozápad-
ného Považia, od Žiliny, cez Púchov po 
Trenčín. Sú to lopatkovité statéry s vtá-
čou hlavou a vavrínom, ktoré sa našli 
napríklad aj v  Udiči a  Nimnici. Ďalšie 
sú statéry s krúžkom, špecifická forma 
mušľovitých statérov, graficky veľmi 
pekné mince typu Nitra (ktoré tiež do-

stali názov podľa miesta prvého obja-
vu) a  najnovším zistením sú drobné 
mince typu Nimnica s  grafickým vy-
obrazením v tvare písmena „V“ (našli 
sa v  Nimnici a  na Malom Maníne) 
- ale opäť dostali názov podľa mies-
ta nálezu, miesto razby je neznáme. 
Rovnako sa v  našom okolí množia 
nálezy mincí s  nápisom RAVIT, ktoré 
sú nateraz považované za keltské na-
podobeniny kmeňa Eraviskov, ktorý 
sídlil v okolí Budapešti. Depot mincí, 
ktorý sa našiel v  Pružine a  údajne 
obsahoval mince typu Niké (bohyňa 
Niké je zobrazovaná s  krídlami) bol 
preklasifikovaný na typ Athéna Al-
kidemos (Athéna ma v  jednej ruke 
štít, v zdvihnutej ruke drží dýku a cez 
ramená má prehodenú dlhú štólu). 
Mince typu Athéna Alkidemos neboli 
razené v našom blízkom okolí, ale na 
Morave v oblasti Nemčíc nad Hanou 
a šírili sa po jantárovej ceste.

Lopatkovité stratéry a materiálne 
zloženie mincí
Čo sa týka lopatkovitých statérov, je 
dokonca známych už desať variantov. 
Ich zvláštnosťou, okrem prehnutého 
tvaru lopatky je, že užšia strana býva 
naklepaním zhrubnutá a  niekedy 
aj prehnutá a  to takým spôsobom, 
že ju možno zavesiť. Zaujímavosťou 
tejto mince je i to, že sa objavuje na 
relatívne malom území púchovskej 
kultúry medzi Žilinou a  Púchovom. 
V čom sa archeológia a numizmatika 
zhodujú je vysoká remeselná odbor-
nosť v príprave kovu na razbu mincí. 
Podľa Júliusa Fröhlicha sa mincovníc-
tvo ľudu s  púchovskou kultúrou vy-
značuje špecifikami, ktoré ho odlišujú 
od mincí razených Keltmi v  sused-
ných oblastiach. Púchovská kultúra 
používala trimetalický peňažný sys-
tém založený na troch kovoch a  ich 

Prvé mince na našom území
Prvé mince na Slovensku a  súčasne 
v strednej Európe začali raziť Kelti. V 2. 
storočí pred našim letopočtom (mlad-
šia doba železná) razili mince aj hra-
diská severného Slovenska osídlené 
púchovskou kultúrou. Najznámejšie 
mince Biatec razilo keltské Bratislav-
ské oppidum. V  posledných rokoch 
sa našlo veľa mincí, čo umožňuje zúžiť 
a bližšie určiť oblasť, kde boli razené. 
Druhou dobre známou skupinou 
mincí sú strieborné mince s hrboľom 
na averze a koníkom na reverze. Tieto 
už určite razila púchovská kultúra hor-
ských oblastí severného Slovenska. 
Koník ako ústredný motív je ale na 
minciach sprevádzaný rôznymi sym-
bolmi. Podľa týchto špecifických sym-
bolov sa určili oblasti, odkiaľ sa mince 
šírili. Mince s  hrboľom a  koníkom sa 
podarilo rozdeliť na typ Veľký Byste-
rec, Spiš, Liptovská Mara, Hrabušice 
a  Folkušová. Zopár takýchto mincí 
sa našlo aj v okolí Púchova, ale príliš 
málo na to, aby tu boli razené, svedčia 
asi skôr o obchode. 

Keltské mince typu Divinka
V roku 1998 bol v Košeci Nozdrovici-
ach nájdený depot keltských a  rím-
skych mincí na hradisku púchovskej 
kultúry. Najväčším prekvapením bol 

zliatinách. Najčastejšie razili mince 
so striebra, vzácnejšie sú lopatkovité 
statéry z elektrónu a ešte zriedkavej-
šie z  bronzu. Roöngtenfluorescenč-
ná analýza (nedeštruktívna metóda 
zisťovania zloženia kovu) ukázala, že 
elektrónové mince nájdené v Nimnici 
majú kolísavé zloženie, podiel zlata 
je od 11,34 do 69,35 percent, podiel 
striebra od 28,33 do 87,87 percent 
a medi od 1,2 do 6,9 percent. Vyšší ob-
sah striebra ako zlata dáva elektróno-
vým minciam typickú svetložltú farbu, 
ktorou sa odlišujú od zlatých mincí.

Kde sa keltské mince razili?
Nálezy mincí svedčia o  existencii 
miestneho správneho centra, z ktoré-
ho sa riadilo blízke okolie, sú aj dôka-
zom existencie obchodného centra 
a  obchodnej cesty. V  mladšej dobe 
železnej dokázali vyhľadávať ložiská 
drahých kovov, vedeli ako vzácne 
kovy z  horniny uvoľniť, pri akej tep-
lote ich taviť, ako tak vysokú teplotu 
dosiahnuť. Samotné nálezy mincí ne-
dokazujú, na ktorom hradisku, hrád-
ku či sídlisku v  okolí sa mince razili. 
Dôkazom miestnej razby by mohol 
byť súčasný nález mincí a  nástrojov 
na ich zhotovenie ako sú formy na 
odlievanie mincových kotúčikov, tég-
liky na spracovanie kovu, polotovary 
určené k razbe (ingoty drahého kovu, 
zvitky striebra), pracovné nástroje 
ako pilníky, nákovy, váhy a  predo-
všetkým razidlá. Tieto nástroje a  su-
roviny používali aj šperkárske dielne, 
preto sa robia metalografické analýzy 
zbytkov kovov na nástrojoch, či sa 
neobjaví zhoda so zložením kovov 
mincí. Zoznam obcí, ktorým sa poda-
rilo dokázať razbu na svojom území je 
nepočetný: Bratislava, Folkušová, Li-
kavka, Nitra, Liptovská Mara, Plavecké 
Podhradie, Šaštín-Stráže, Trenčianske 
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Bohuslavice a Veľký Slavkov. Nie kaž-
dý nález prispeje k objasneniu, kde sa 
mince v okolí Púchova mohli raziť. Tvr-
denia detektoristov rabujúcich okolie 
Púchova, kde depot mincí ukradli sú 
zatiaľ nedôveryhodné.

Poškodzovanie archeologického 
dedičstva je trestné
Podľa § 249 Trestného zákona o  po-
škodzovaní archeologického de-

dičstva, kto neoprávnene vyhľadáva, 
premiestni a prechováva archeolo-
gický nález, trestá sa odňatím slobo-
dy až na dva roky. Kto spôsobí škodu 
väčšieho rozsahu a  použije detektor 
kovov, maximálna sadzba je 5 rokov. 
V  prípade organizovanej skupiny 
a  vykradnutia územia chráneného 
podľa osobitného predpisu (napr. 
národné kultúrne pamiatky, v našom 
okolí ide o  Hradisko nad priehradou 

Nosice, mohylové pohrebiská, Ostrá 
hora v  Kvášove, Púchov-Skalka kóta 
483, Štepnická skala v  Streženiciach, 
Hradisko so sídliskami v  Belušských 
Slatinách...) sa páchateľ potrestá od-
ňatím slobody na päť až desať rokov. 
Jednou vetou presne vystihol situáciu 
s rozbíjaním nálezových celkov práve 
barón Hoenning, keď do svojho atla-
su napísal: „Vytrhnite niektoré cenné 
kusy so zbierky tejto, ktorú podáva 
nám jedno jediné nálezište, zkazený 
je celý obraz, nenie to už celok, ale len 
zlomok, ktorý u  skúmateľa necháva 
cele iné dojmy.“

Nálezné až do sto percent 
hodnoty nálezu
Podľa súčasnej platnej legislatívy je 
každý archeologický nález ako súčasť 
nášho spoločného kultúrneho de-
dičstva majetkom Slovenskej republi-
ky. Od 1. 6. 2009 poskytuje Pamiatko-
vý úrad Slovenskej republiky nálezné 
do sto percent hodnoty nálezu. Pre 
porovnanie v Čechách je nálezné ma-
ximálne desať percent (sto percent 
len v prípade drahých kovov), v Talian-
sku 25 percent, Rumunsku 45 percent, 
v Španielsku 50 percent. V prípade, že 
chcete získať nálezné, náhodný nález 

zo zeme nevyzdvihujte (samozrejme 
v  závislosti od okolností, ak nájdete 
nález vo Váhu, treba aspoň zamerať 
GPS súradnice telefónom), najneskôr 
na druhý pracovný deň ohlásiť nález 
nie do múzeí, ale Krajskému pamiat-
kovému úradu mailom: 
podatelna.tn@pamiatky.gov.sk alebo 
telefonicky na číslo: 032/2451821.

Stanislava Flimmelová
Zdroj:  E. Kolníková: Keltská razba mincí na Slovensku 
a jej surovinové zdroje (2013), J. Fröhlich: Keltské min-
ce na Slovensku v nepeňažnej funkcii, Folia numisma-
tica (2015)
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Fašiangy sú pekný sviatok, 
ponúknite šunky plátok
Tieto slová fašiangovej básne zazneli 
v tanečnej sále v podaní žiačky tret-
ieho ročníka, ktorá v úvode  plesu 
popriala všetkým prítomným radost-
né a veselé fašiangy. S príchodom fa- 
šiangového obdobia nastáva čarov-
né obdobie plesov a bálov. Je to čas, 
ktorý nám prináša radosť z hudby a 
tanca. 
V sobotu 20. januára sa konala pre 
rodičov a priateľov školy rodičovská 
akadémia, ktorú organizovalo Rodi-
čovské združenie pri ZŠ s MŠ Slovan-
ská v Púchove. Po úvodných slovách 
Ing. Miroslavy Obšivanovej, ktorá pri-
vítala všetkých prítomných, zazneli 
sálou veselé tóny fašiangových pies-
ní, ľúbezné tóny flauty či roztomilé 

fašiangové básne. Tento veselý pro-
gram si pre rodičov pripravili šikov-
ní žiaci prvého stupňa, ktorých pri-
pravila a na gitare sprevádzala pani 
učiteľka Mgr. Mária Ochotnická. Krás-
nym tančekom sa predviedli žiaci pr-
vého ročníka, ktorí si od prítomných 
vyslúžili obdivný potlesk a úsmevy 
na tvárach hostí. Žiaci deviateho roč-
níka sa prítomným predstavili pod 
vedením PaedDr. Brigity Okrajkovej 
krásne zatancovaným valčíkom, kto-
rého prekrásne tóny zneli tanečnou 
sálou. Po programe už nič nebránilo 
tomu, aby sa začala ozajstná tanečná 
zábava, plná hudby a tanca, ktorá tr-
vala až do skorého rána. 
                                                                                -zsslov-
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Testy písalo spolu 45.080 piatakov, z toho bolo 
42.227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 
2.840 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 
13 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Ci-
eľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne 
vedomostí a zručností žiakov a získanie objektív-
nych informácií o ich výkone pri vstupe na druhý 
stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby ško-
lám o pripravenosti žiakov na prechod z prvého na 
druhý vzdelávací stupeň ZŠ.
Objektívnosť testovania bola v tomto roku zabez-
pečená prostredníctvom externého dozoru. V kaž-
dej triede bol počas testovania prítomný pedago-
gický zamestnanec z inej základnej školy. Kontrolu 
objektívnosti Testovania 5-2017 vykonávala Štátna 
školská inšpekcia v 121 školách. Školám okrem 
výsledkov ich žiakov bola poskytnutá aj spätná 
väzba – porovnanie úspešnosti žiakov školy s pri-
emernou úspešnosťou jednotlivých úloh v testoch 
v rámci celého Slovenska.

Testovanie matematiky
Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matema-
tiky bola 64,7 percenta. Dievčatá riešili test s 
úspešnosťou 64,3 percenta a chlapci 65,2 per-
centa. Najúspešnejší v matematike boli žiaci 
Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci 
Košického kraja. Z  hľadiska zriaďovateľa výsled-
ky žiakov z matematiky mali najlepšie súkromné 
školy, na druhom mieste sa umiestnili cirkev-
né školy a na poslednom mieste školy štátne:  
868 žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemer-
nú úspešnosť 73,5 percenta, 2.773 žiakov z cir-
kevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 70,9 
percenta, 41.421 žiakov zo štátnych škôl dosiahlo 
priemernú úspešnosť 64,1 percenta.

Testovanie slovenského jazyka a literatúry
Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenské-
ho jazyka a literatúry bola 62,8 percenta. Dievčatá 
riešili test s úspešnosťou 65,6 percenta a chlapci 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

60,1 percenta. Najúspešnejší v slovenskom jazyku a 
literatúre boli žiaci Bratislavského kraja a najmenej 
úspešní žiaci z Košického a Prešovského kraja. Z hľa-
diska zriaďovateľa výsledky žiakov z matematiky mali 
najlepšie súkromné školy, na 2. mieste sa umiestnili 
cirkevné školy a na poslednom mieste školy štátne:  
868 žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú 
úspešnosť 69,5 percenta, 2.634 žiakov z cirkevných 
škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 68,5 percenta, 
38.728 žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú 
úspešnosť 62,3 percenta.

Výsledky púchovských základných škôl
Z púchovských ZŠ v testovaní piatakov najlepšie ob-
stála Cirkevná základná škola Sv. Margity, ale aj ďal-
šie mestské školy dosiahli nadpriemerné výsledky:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo už 22. novembra 2017 na 
1.481 slovenských základných školách, z toho bolo 1.341 s vyučovacím jazykom slovenským.

Návšteva zo zahraničia 
na ZŠ Mládežnícka
Jedného dňa na začiatku minulého týždňa k 
nám na hodinu zavítali dve „dievčatá“, ktoré k 
nám prišli až z Indonézie a Južnej Kórey. Naj-
skôr sme nevedeli, čo sa bude diať, ale potom sa 
nám predstavili a povedali nám pár vecí, ktoré 
by sme o nich mali vedieť. Okamžite sme si ich 
obľúbili a každý deň, keď sme vedeli, že k nám 
zase prídu, sme im pripravili na tabuľu niekoľko 
slovenských slov, ktoré sme ich učili vysloviť a 
prekladali ich do angličtiny.
   Počas tohto týždňa si pre nás na každý deň 
pripravili zaujímavé prezentácie o ich krajinách, 
zvykoch a rôznych tradíciách, z ktorých sa niek-
toré zhodovali s tými našimi, napríklad, že pred 
vstupom do domu sa vyzujeme z topánok, ale 
aj rozdielne, napríklad to, že v Indonézii musíte 
veci podávať iba pravou rukou.

Slavomír Flimmel, Zdroj: www.minedu.sk

   Za obdobie, ktoré tu strávili, sme sa naučili 
veľa nových a zaujímavých vecí, spoznali sme 
rozdiely medzi našou a ich kultúrou. Boli sme 
nesmierne vďační, že sme dostali možnosť na-
učiť sa niečo nové, spoznať nových ľudí a pocho-

piť, že i keď sa možno líšime od ostatných, sme 
z rôznych krajín, rozprávame inou rečou, stále 
sme si všetci rovní. Ďakujeme Michelle a Nadii 
za úžasný zážitok.

Katarína Mišíková, žiačka 7. A
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Vymysli názov cyklorasy
a vyhraj horský bicykel

V  januárové dopoludnie prijali už po tretíkrát pozvanie do Centra sociálnych 
služieb Chmelinec Púchov spisovateľ Štefan Gardoň-Kaštýľsky so svojou man-
želkou. Naši klienti ich milo privítali a zaspievali im krátku pieseň, ktorú zložili 
špeciálne na túto príležitosť. Z najnovšej, v poradí už jeho štvrtej knihy, nám pre-
čítala tri povesti pani Bakošová. Pán Gardoň píše zaujímavé knihy, ilustruje, ale 
aj hrá na gitare. Priniesol nám trocha histórie, spevu a dobrú náladu. Ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.                                                                                              -mv-

Beseda so spisovateľom 
Štefanom Kaštýľskym

Od vyhlásenia novej súťaže Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, 
prostredníctvom ktorej župa hľadá 
najvýstižnejší názov novovznikajú-
cej 100 kilometrov dlhej cyklistickej 
tepny kraja, ubehli necelé dva mesi-
ace. Počas tohto obdobia sa s vlast-
ným návrhom rozhodla skúsiť šťas-
tie tridsiatka súťažiacich. Je medzi 
nimi výherca nového bicykla alebo 
na víťazný návrh ešte len čakáme? 
   Novovznikajúca cyklotrasa, ktorá po 
dokončení spojí Trenčiansky kraj s kra-
jom Trnavským a Žilinským, postupne 
získava reálne kontúry. V rovnakom 
čase, ako kompetentní pracujú na pre-
mene plánov na skutočnosť, o názve 
najdôležitejšej cyklistickej tepny kraja 
rozhoduje verejnosť. V pomerne krát-
kom čase prišli na Úrad Trenčianske-
ho samosprávneho kraja tri desiatky 
originálnych návrhov. Súťažiaci sa 
nechali inšpirovať najmä geografic-
kou polohou cyklotrasy, históriou či 
významnými rodákmi z nášho kraja. 
Motiváciou na využitie kreativity pri 
tvorbe originálnych pomenovaní je 
hodnotná výhra, a to nový horský bi-

cykel. Ak si už tohtoročnú cyklistickú 
sezónu chcete vychutnať práve z jeho 
sedla, nezabudnite nám poslať svoj 
súťažný príspevok! Čas máte do utor-
ka 22. mája 2018.

   Návrhy je možné posielať písomnou 
formou na adresu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, K dolnej stanici 
7282/20A, 911 01 Trenčín, na obálku je 
potrebné uviesť označenie „Cyklotrasa 
– súťaž“, e-mailom na adresu sutaze@
tsk.sk alebo prostredníctvom správy 
na facebookovej stránke TSK https://
www.facebook.com/trencianskazu-
pa/. Spolu s návrhom je potrebné 
uviesť stručné zdôvodnenie navrho-
vaného názvu cyklotrasy, meno a pri-
ezvisko súťažiaceho a jeho kontaktné 
údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail). 
V prípade osoby mladšej ako 18 rokov 
sa vyžaduje kontakt na zákonného zá-
stupcu.                                         Zdroj: TSK

TSK pripravuje knihu 
o folklórnych skupinách

Folklórne skupiny, dychové hud-
by, heligonkári či trombitáši. Tieto 
rôznorodé umelecké zoskupenia 
dostanú na stránkach novej knihy 
priestor prezentovať svoju histó-
riu i súčasnosť. 
Trenčiansky samosprávny kraj plá-
nuje v spolupráci s jednotlivými 
hudobnými zoskupeniami, obcami 
a mestami v Trenčianskom kraji a so 
Združením miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) vydať knihu o histórii, ak-
tivitách, výnimočnosti hudobných 
zoskupení a ich oceneniach či účas-
ti na domácich alebo zahraničných 
festivaloch. Na stránkach publikácie 
predstaví TSK súbory z každého okre-
su Trenčianskeho kraja, ktoré na nich 
odprezentujú nielen spoločnú pýchu 
našej krajiny – folklór, ale najmä svoje 
regionálne špecifiká.
Pomôcť župe zachovať kultúrne 
bohatstvo kraja pre ďalšie generá-
cie môže aj verejnosť tým, že dané 

hudobné zoskupenie o tejto mož-
nosti prezentácie informuje. Postup 
je jednoduchý – stačí, ak hudobné 
zoskupenie vyplní priložený formu-
lár a pošle ho poštou na adresu TSK, 
e-mailom na lenka.kukuckova@tsk.
sk alebo ho môže priniesť priamo na 
župný úrad na adresu K dolnej stani-
ci 7282/20 A, Trenčín.
Informácie o hudobných zoskupe-
niach župa zbiera do konca mája 
2018, knihu plánuje zostaviť do kon-
ca tohto roka.                       Zdroj: TSK
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2. 2. (piatok) o 17:00 hod.
Výtvarný ateliér pre mládež
Pre mladých priaznivcov výtvarného umenia. Viac info v CVČ Včielka.

3. 2. (sobota) o 18:00 hod.
Ako sa (ne)stratiť vo svete (cestova-
teľský remix so živou hudbou)
„Ak čakáš ďalšiu cestovateľskú prednáš-
ku o tom, že svet nie je nebezpečný, tak 
ťa asi sklamem. Myslím si, že je. Ale o to 
viac každé dobrodružstvo stojí za to!“ 
Premieta Lukáš Lacko.

7. 2. (streda) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

7. 2. (streda) o 18:00 hod.
Vernisáž: Volanie duše 
Hanka Jankovská a jej pestrofarebné insit-
né obrazy s moderátorkou Slovenského 
rozhlasu Gabikou Angibaud a jej citlivou 
poetickou tvorbou. Čo spojilo tieto dve tak 
odlišné milovníčky farieb a štetcov? Volanie 
duše, ktoré začali nasledovať až v neskor-
šom období svojho života.

FEBRUÁR
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

Pozývame vás na vernisáž dvoch 
ženských autoriek - Hanky Jankov-
skej a Gabiky Angibaud s príznač-
ným názvom Volanie duše, ktorá sa 
uskutoční 7. 2. 2018 o 18.00 v pod-
krovných priestoroch Veľkého žup-
ného domu. Obidve umelkyne spája 
výsostne ženský výraz videnia sveta, 
ktorý bezprostredne zachytávajú 
prostredníctvom svojho jemného 
umeleckého videnia. 
    Rodáčka z Púchova Hanka Jankov-
ská, ktorá už dlhé roky žije a tvorí v 
Bratislave sa vo svojej insitnej tvorbe 
sústreďuje prevážne na jednoduché 
a všedné motívy z dedinského pro-

stredia. Mnohé diela sú inšpirované 
pestrofarebnými spomienkami na 
detstvo prežité v Púchovskej doline a 
svojim úprimným umeleckým stvár-
nením potešia kohokoľvek. 
   Gabika Angibaud, v súčasnosti mo-
derátorka Slovenského rozhlasu, sa v 
umeleckej tvorbe sústreďuje na vyja-
drenie snovej ženskej energie s oso-
bitným duchovných, ba až medita-
tívnym výrazom. Ďalším osobitným 
leitmotívom jej špecificky stvárne-
ných diel sú kone symbolizujúce od-
vekú múdrosť a oddanosť každému, 
kto im vnútorne naozaj rozumie.

 Marek Vatraľ

„Volanie duše“ v Župnom dome
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WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Streda, 7. 2.       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 Kysucká vrchárska heligónka a FS Váh.
Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Nedeľa, 11. 2.  veľká sála   15.00 – 18.00 h.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL alebo
JAJAšenie so psíčkom a mačičkou
Milé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske,  vyhrať niektorú z krásnych tombolových cien, 
zahrať sa, zasúťažiť si, vyšantiť sa na detskej diskotéke. Účinkuje: TS SMAJLÍK a Divadlo JAJA. Sladká 
odmena pre každé dieťa v maske. 
Vstupné: deti 3 €, sprievod 1 €. Vstupenky v predpredaji v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk.

Utorok, 13. 2.   pešia zóna   od 12.00 h.

FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Ďalší ročník obľúbeného podujatia od zabíjačky, cez tancovačkou až po pochovanie basy. Sprievodne:  
Fašiangové dobroty na pešej - stánky s voňavým (tekutým i tuhým) občerstvením. 
Vstup voľný, v maskách vítaný!

Pondelok, 19. 2.  veľká sála  19:00 hod.

TEATRO WUSTENROT: PODFUK
Hudobná komédia, ktorá veselým spôsobom odhaľuje nedostatky ľudských charakterov a bravúrne 
kľučkovanie lásky medzi pravdou a klamstvom, strachom a odvahou, zradou a odpustením. Skvelé 
herecké výkony a divadelná hudba členov skupin Hex a Le Payaco vytvárajú z tohto predstavenia 
ojedinelé dielko. Hrajú: Marek Majeský, Marián Labuda ml., Andrea Kvašňovská, Dagmar Bruckma-
yerová, Dorota Letenajová v alt. Andrea Kulasová, Nikita Slovák. Réžia: Nikita Slovák.
Vstupné 15 € (kreslá), 13 € (prístavky, balkóny). Vstupenky v predaji v pokladni kina alebo online 
na www.kultura.puchov.sk

Piatok, 2. 2., 19:30 h  Sobota 3. 2., 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. Film je komédiou, z ktorej vy-
plýva, 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 4 €.

Sobota, 3. 2., 19:30 h   Nedeľa 4. 2., 17:30 h

DAJ MI TVOJE MENO
Milostný príbeh odohrávajúci sa počas horúceho leta na talianskom vidieku nominovaný na tri Zlaté 
glóbusy. Keď si Eliovi rodičia pozvú na leto do domu hosťa, nie je z toho vôbec nadšený...
MN 15 rokov – USA, Braz., Ita, Fr. – Itafilm – 132´- titulky – rom. dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda, 7. 2., 19:30 h   

JA, TONYA
Film ponúka komédiu i drámu a jeho hlavnú hrdinku, s celkovou jej dravosťou a neskrotenými emó-
ciami, jednoducho nejde nemilovať. Výbušná, konfliktná a impulzívna Tonya Hardingová mala od 
bežnej predstavy sladkej žmurkajúcej bábiky a princezničky tancujúcej na ľade veľmi ďaleko. Vztý-
čený prostredník, cigareta namiesto iontového nápoja, vycerené zuby namiesto ľúbezného úsmevu. 
I napriek tomu sa z úplnej ničoty zabudnutého amerického malomesta vypracovala na krasokorču-
liarsku šampiónku, ako prvá Američanka skočila trojitého Axela a vedela divákov i americkú ko-
mentátorskú obdobu Karola Poláka priviesť do extázy. Za chrbtom ale mala šialenú,drsnú matku, 
učebnicového sprievodcu všetkých možných neuróz, psychóz a hromadu ďalších porúch osobnosti...
MN 15  rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ – titulky – komédia, dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok, 9. 2.,17.30 h

NIŤ Z PRÍZRAKOV
Príbeh o mužovi posadnutého zničujúcou dokonalosťou, že mu medzi prstami uniká všetko podstatné.
MN 12 rokov – USA – CinemArt – 130´- titulky – dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.
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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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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:
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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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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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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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
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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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Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є

Polievky: 
1. Hovädzí vývar, rezance  
2. Hráškový zelený krém, pražené 
perličky
3. Frankfurtská s párkom  

Hlavné jedlá:  
1. Granatiersky pochod so slaninkou, 
kyslá uhorka
2. Dukátové buchtičky, vanilkové 
šodó, ovocný šalát
3. Perkelt z kuracích nožičiek, mini 
kolienka 
4. Pastiersky syr, varené zemiaky, 
domáca tatárska omáčka
5. Jelení kotlíkový guláš, cibuľ. chlieb
6.  Obrátený rezeň z hovädzej rošten-
ky, zemiaková kaša
7. Tatársky biftek zo sviečkovice, 
prepeličie žĺtky, toustové hrianky

Alexandra 
Šport hotel 
Cena menu 4,90 Є

Utorok: 30. 1.
Zelerová so slaninkou, chlieb   
Zverinový vývar s pečeňovými 
haluškami  
1. Morčací steak s kapary omáčkou, 
hrášková ryža, zeleninové obloženie   
2. Drevorubačský bravčový steak, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
3. Francúzske zemiaky, kyslá uhorka    
4. Pizza Lucifero (pomodoro, saláma, 
šampiňóny, cibuľa, syr)  

Streda: 31. 1.
Šošovicová na kyslo, chlieb   
Hovädzia s mäskom, zeleninkou 
a rezancami   
1. Kurací špíz so zeleninou (paprika, 
šampiňóny), americké zemiaky, zeleni-
nové obloženie
2. Pečený bravčový bôčik, dusená 
kapusta, domáca knedľa  
3. Granatiersky pochod, kyslá uhorka  
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, 
kukurica, syr)  

Štvrtok: 1. 2.
Kapustová  

Slepačí vývar, bylinkové halušky
1. Vyprážaný kurací rezeň, maslové 
varené zemiaky, uhorkový šalát  
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb   
3. Tagliatelle „Carbonara“  
4. Pizza Calzone  (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, artičoky, syr)  

Piatok: 2. 2.
Denné menu sa NEPODÁVA z dôvodu 
konania hotelovej akcie.

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є

Utorok: 30. 1.
Boršč
1. Hubárkin kurací rezeň, ryža/americ-
ké zemiaky
2. Nitrianske bravčové pliecko, varená 
knedľa

Streda: 31. 1.
Hrášková na kyslo 
1.Černohorský bravčový rezeň, opeka-
né zemiaky
2. Morčacie prsia so zeleninkou, 
dusená ryža, obedový šalát

Štvrtok.1. 2.
Hovädzí vývar s pečeňovými 
haluškami
1. Strapaté kuracie stehno, dusená 
ryža, kompót
2. Údená krkovička, hrachová kaša  
s cibuľkou, chlieb

Piatok: 2. 2.
Fazuľová s rezancami
1. Srbské bravčové ražniči, varené 
zemiaky
 2. Hovädzie soté  „Stroganov“, dusená 
ryža

  FreshFood
Cena menu 4,00 Є

Utorok: 30. 1.
Kapustová s klobásou
1. Zemiaky na kyslo, fašírka, chlieb
2. Hovädzí tokáň, dusená ryža

Streda: 31. 1.
Hovädzí vývar s rezancami
1. Cestoviny bolognese, parmezán
2. Segedínsky guláš, varená knedľa

Štvrtok: 1. 2.
Sedmohradská
1. Kurací rezeň v kukuričných lupien-
koch, pučené zemiaky, dressing
2. Mrkvové krémové rizoto s morča-
cím mäsom, strúhaný syr

Piatok: 2. 2.
Hŕstková s údeným mäsom
1. Pastiersky syr, hranolky, tatárska 
omáčka
2. Prírodný bravčový rezeň zapekaný 
so syrom cheddar, dusená ryža

Alexandra Hotel 
Cena menu od 4,20 Є

Utorok: 30. 1.
Mrkvový krém s koriandrom 
1. Vyprážané kuracie kúsky v zemi-
akovom cestíčku, zeleninový šalát, 
cesnaková majonéza 
2. Hovädzie varené s kôprovou omáč-
kou, varená knedľa 
3. Grilovaný hermelín, anglická 
zelenina
Dezert: Citrónové rezy

Streda: 31. 1.
Minestrone 
1. Morčací steak na hubách, dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Pečené bravčové koleno na pive 
s dusenou kyslou kapustou, varené 
zemiaky 
3. Zapekané palacinky s tvarohom a 
vanilkovým krémom
Dezert: Banánové rezy pod snehom

Štvrtok: 1. 2.
Slepačí vývar s mäsom a perličkami 
1. Kuracie stehno na tandori, pučené 
zemiaky, zeleninové obloženie 
2. Hovädzie námornícke mäso, 
tarhoňa
3. Dubákové krupoto
Dezert: Čokoládový trojuholník

Piatok: 2. 2.
Šampiňónová s mrveničkou 
Kuracie prsia plnené špenátom a 
mozzarellou, gratinované zemiaky, 
zeleninové obloženie 
2. Bravčová sekaná so zemiakovým 
prívarkom 
3. Gratinovaný karfiol s cvikľou
Dezert: Ružové rezy

Reštaurácia Váh
Cena menu 4,00 Є 
 
Utorok: 30. 1. 
Gulášová z mletého mäsa
Zeleninová s cestovinou
1. Obrátené bravčové rezne, ½ dus.
ryža, ½ americké zemiaky
2. Vyprážané kuracie prsia v cestíčku, 
zemiaková kaša, zimný šalát
3. Zeleninový šalát s dresingom a 
vyprážanými rybacími fašírkami, toast

Streda: 31. 1.
Kapustnica
Karfiolová krémová s batátovými 
chipsami 
1. Grilovaná brav. krkovička s vypráž.
cibuľkou a bylin. maslom, ½ dus. ryža, 
½ hranolky 
2. Restované kuracie pečienky, dus.
ryža, uhorkový šalát 
3. Zeleninový šalát s dresingom a 
vyprážanými rybacími fašírkami, toast

Štvrtok: 1. 2.
Fazuľová domáca
Kelová s paprikou a zemiakmi 
1. Kuracie soté so zeleninou a syrom, 
½ dus. ryža, ½ hranolky  
2. Špagety s grilovanými cherry para-
dajkami, cuketou a parmezánom 
3. Zeleninový šalát s dresingom a 
vyprážanými rybacími fašírkami, toast 

Piatok: 2. 2.
Hovädzia so zeleninou a knedličkami 
Špargľová 
1. Kuracie prsia s ovocným špízom, ½ 
dus. ryža, ½ hranolky
2. Furmánske halušky s kys. smotanou, 
úd. syr, so slaninou/bez (výber), 
zakysanka
3. Zeleninový šalát s dresingom a 
vyprážanými rybacími fašírkami, toast  

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є

Utorok: 30. 1.
Minestrone
1. Lievance s jablkami a karamelovou 
omáčkou  
2. Morčacie prsia plnené praženicou a 
šunkou, zemiakovo-hráškové pyré
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Streda: 31. 1.
Fazuľová s údeným mäsom a slivkami, 
chlieb  
1. Cézar šalát s kuracím mäsom, 
pečivo
2. Viedenská roštenka, dusená ryža
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Štvrtok: 1. 2.
Frankfurtská s párkom, chlieb 
1. Zeleninové rizoto, syr  
2. Bravčová panenka zapečená v 
lístkovom ceste, ½ ryža, ½ hranolky 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Piatok: 2. 2.
Zelerová krémová, chlebové krutóny   
1. Zabíjačkový tanier, varené zemiaky 
2. Tagliatele s cuketou a restovanou 
rybou, smotanová omáčka 
3. Ázijské špeciality podľa dennej 
ponuky

Letné z�avy za skorý nákup pokra�ujú,
z�avy a� do 30% + 2 deti ZDARMA!

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
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Ako projekt „Yes 2 Jazz“ vznikol?
Už ako mladému sa mi zapáčila hudba, v ktorej 
sa veľa improvizovalo a kde boli dychové nástro-
je. Najskôr to bolo latino (môj otec je pôvodom z 
Kuby) a postupne som sa cez funky a bossanovu 
dostal k jazzu. Tento rok to už bude desať rokov od 
prvej Noche Cubana (Kubánska noc), kedy som s 
veľkou pomocou Mareka Mužlaya začal síriť latino 

hudbu a tance v našom regióne. Spoznal som tak 
mnoho muzikantov a tanečníkov, čo mi pomohlo 
pri organizovaní koncertov „Yes 2 Jazz“.
Postupne som spoznal viacerých slovenských ja-
zzových hudobníkov a zistil, že tu máme naozaj 
veľmi kvalitnú jazzovú scénu, ktorú by som chcel 
prezentovať v Púchove. Uvedomil som si, že jazz 
je okrajový žáner, nad ktorým veľa ľudí len mávne 
rukou. Ale keď ich vidia na koncerte naživo tvoriť, 
zistia, že sa im táto hudba páči, veď obsahuje prv-

ky takmer každého hudobného žánru. Podarilo sa 
mi dohodnúť spoluprácu s Queens pubom, vďaka 
ktorému sa uskutočnil prvý „Yes 2 Jazz“ v novembri 
2014. 

Ktorí umelci účinkovali v projekte „Yes 2 Jazz“ v 
minulých rokoch?
V premiérovom roku 2014 vystúpila českosloven-

ská formácia Silvia Jo-
sifovská Quintet (Silvia 
Josifovská - spev, Ond-
řej Štveráček - saxofón, 
Ondrej Krajňák  -piano, 
Štefan Pišta Bartus - 
kontrabas a Marián 
Ševčík - bicie nástroje). 
O rok neskôr to bol 
projekt „Príbehy jazzu“ 
v podaní kapely Martin 
Uherek Quartet v  zlo-
žení Martin Uherek (sa-
xofón), Klaudius Kováč 
(klavír), Peter Korman 
(kontrabas) a Peter So-
lárik (bicie). 
V roku 2016 boli v 
Queense dva koncer-

ty. Speváčku Janu Gavačovú sprevádzal band v 
zložení: gitarista Luboš Brtáň, kontrabasista Denis 
Pagáč a rakúsky bubeník Rafael Giller. Na druhom 
koncerte vystúpil Gabriel Jonáš Trio s kubánskym 
flautistom Albertom Herrerom. Herrera je absol-
ventom Conservatorio Esteban Salas v Havane a 
je známou hudobnou osobnosťou pôsobiacou v 
bratislavskej i viedenskej latino komunite. 
Ďalší koncert série „Yes 2 Jazz“ predstavil Sisu Fehér, 
ktorú v Queense sprevádzalo Valér Miko trio. Šies-

René Gonzalez prináša do Púchova ďalší 
koncert v rámci projektu  „Yes 2 Jazz“
René Gonzalez už piaty rok nadeľuje Púchovčanom kvalitné zážit-
ky z jazzovej hudby na koncertoch projektu „Yes 2 Jazz“. Koncerty 
sprostredkujú záujemcom živú jazzovú hudbu, ktorá sa v našich 
končinách vyskytuje pomerne zriedkavo. Hlavný tvorca projektu 
je bývalý barman a fanúšik improvizovanej hudby, latino a jazzu. 
Okrem „Yes 2 Jazz“ organizuje aj latino fiestu „La Bomba“, kde hrá 
ako DJ.

ty koncert sa uskutočnil v lete 2017 v kaštieli Gino 
Park Palace v Orlovom, kde vystúpilo Nothing but 
swing trio so saxofonistom Martinom Uherkom, 
Klaudiom Kováčom, Róbertom Raganom ml. (kon-
trabas) a Petrom Solárikom.
Koncom minulého roku sme v spolupráci s Queens 
pubom zorganizovali zatiaľ posledný siedmy kon-
cert. Predstavili sme amerického trubkára Micha-
ela Patchesa Stewarta, s ktorým hralo slovenské 
AMC Trio (klavirista Peter Adamkovič, kontrabasis-
ta Martin Marinčák a bubeník Stanislav Cvanciger).

V sobotu 10. februára bude v Queens pube ďal-
ší koncert zo série „Yes 2 Jazz“, a to Tribute to 
Ján Cikker. Kto na ňom bude hrať?
Koncert bude poctou významnému slovenskému 
hudobnému skladateľovi Jánovi Cikkerovi. Vy-
stúpia: saxofonista Nikolaj Nikitin, spevák Róbert 
Pospiš, gitarista Martin Sillay a rytmická sekcia - 
Peter Raitl s Jurajom Šušaníkom. Mladí slovenskí 
hudobníci preniesli skladateľský rukopis Jána Cik-
kera do súčasného hudobného jazyka. Skladby sú 
inšpirované najmä Cikkerovou zborovou tvorbou 
a ľudovými námetmi. Koncert bude živým preve-
dením albumu z roku 2016. Ako vravia sami mu-
zikanti: „V dnešnej dobe plnej strachu, spoločen-
ských a  politických zmien, akoby samotné názvy 
piesní opisovali svet okolo nás. Tak ako Cikker ak-
tualizoval obsah ľudových textov vo svojej dobe, 
snažili sme sa my teraz aktualizovať jeho odkaz.“ 
Ako špeciálny hosť vystúpi basgitarista Juraj Gri-
glák, ktorý patrí k najlepším slovenským jazzovým 
hudobníkom.

Zhováral sa S. Flimmel, Foto: FB
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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

Základná umelecká škola (ZUŠ) a 
mesto Púchov usporiadali 22. januá- 
ra novoročný koncert vo veľkej sále 
Divadla. Publiku sa postupne pred-
stavili sólisti a súbory ZUŠ: detský 
spevácky súbor Be Happy a vokálna 
skupina Harmony. Hosťom koncertu 
bolo sláčikové kvarteto Adventure 
Strings, ktoré pôvodne vzniklo na 
pôde Štátneho komorného orchest-
ra v Žiline. Pravidelne sprevádza slo-
venskú rockovú legendu Tublatanka 
a kapelu Barbory Švidraňovej – Basie 
Frank Band.                                               -r-
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Koncepcia rozvoja športu
Konateľ MŠK Púchov, s. r. o. Ing. Štefan Ondrička na poslednom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva predložil poslancom Koncepciu rozvoja športu MŠK Púchov v roku 
2018. Prinášame vám jej redakčne skrátenú verziu:
Analýza súčasného stavu
Spoločnosť MŠK Púchov s. r. o. je ga-
rantom športu v meste. Zastrešuje  
viacero športových odvetví a umož-
ňuje rozvíjať pohybové schopnosti 
detí, mládeže a dospelých. V rámci 
svojej činnosti realizuje činnosť troch 
športových klubov: Hokejový klub 
MŠK Púchov, Futbalový klub MŠK Pú-
chov, Volejbalový klub MŠK Púchov.
Činnosť hokeja zastrešuje už od roku 
2012, futbalovú činnosť prevzala pod 
svoje krídla v roku 2015 a volejbal 
mládeže vedie pod svojou hlavičkou 
od roku 2016. Za tento čas spoločno-
sť vybudovala v hokeji a futbale sta-
bilnú hráčsku základňu, ktorú tvoria 
všetky vekové kategórie - počnúc od 
predprípraviek (deti od 6 rokov) až po 
družstvá mužov hrajúcich ligové súťa-
že. Volejbalová činnosť sa postupne 
rozvíja a v budúcnosti by mala zastre-
šiť taktiež všetky vekové kategórie 
od prípraviek až po najvyššiu vekovú 
kategóriu družstva mužov. Tento cieľ 
môže byť naplnený za predpokladu 
dostatočnej hráčskej základne vo 
všetkých kategóriách a súčasne spolu 
so schopnosťou spoločnosti financo-
vať všetky vekové kategórie. 
Finančné zdroje sú alfou a ome-
gou pre každú športovú aktivitu. V 
súčasnej dobe sa využívajú hlavne 
zdroje verejného charakteru. Mesto 
Púchov podporujúce šport vyčleňuje 
ročne zo svojho rozpočtu finančné 
prostriedky, ktorými sa pokrývajú 
náklady na chod a prevádzku športo-
vých klubov, na utváranie podmienok 
rozvoja športu, na výber a prípravu 
športových talentov a na celkovú vý-
chovu a vzdelávanie v oblasti športu. 
Okrem týchto zdrojov spoločnosť 
získava prostriedky zo štátneho roz-
počtu prostredníctvo príspevkov cez 
zväzové organizácie jednotlivých 
športov, ktoré prevádzkuje.

Vízia pre budúce roky
Alternatívou financovania športu sú i 
súkromné zdroje, ktoré sú v súčasnos-
ti ešte nízke v porovnaní s verejnými 
zdrojmi. Ide prevažne o dary a príspe-
vky od právnických a fyzických osôb, 
ako i vlastné prostriedky osôb vyko-
návajúcich športovú činnosť. Snahou 
spoločnosti MŠK Púchov je zvýšiť záu-
jem i tohto segmentu o príspevky do 

športu, či už vo forme darov, príspe-
vkov, reklám alebo sponzorstva v 
nadväznosti na možnosti, ktoré po-
skytuje nový platný zákon o športe. 
Len postupná a cieľavedomá práca 
spoločnosti preukazujúca viaceré ši-
rokospektrálne parametre (športové 
výsledky, stabilné zázemie, hráčska 
základňa, trénersky potenciál, trans-
parentnosť, platobná morálka, zve-
rejňovanie, efektívne a účelné využí-
vanie financií a pod.) vedie k získaniu 
dôvery, náklonnosti a ochoty finan-
covania športu aj týmito subjektami.
Víziou spoločnosti je získavanie fi-
nančných prostriedkov pre kluby aj 
od iných subjektov ako mesta. Špor-
tový zväz spolufinancuje mládežníc-
ke družstvá a družstvá mužov by mali 
mať významné príjmy z reklamy a 
sponzorstva. V súčasnosti tento mo-
del ešte nie je funkčný. Spoločnosť 
postupne s podporou mesta realizu-
je kroky k nábehu tohto modelu. Pri 
futbale je družstvo mužov vytvorené 
a fungujúce od roku 2016. V hokeji 
družstvo mužov hrá svoju prvú se-
zónu a pri volejbale takéto družstvo 
mužov, ako i iné mládežnícke druž-
stvá, ešte nie sú vytvorené. Finan-
covanie týchto družstiev je zatiaľ na 
ramenách spoločnosti s výraznou 
mestskou dotačnou podporou. Úlo-
hou družstiev je dosiahnuť čo najlep-
šie výsledky, spraviť hru atraktívnu 

a zaujímavú, aby vzbudila záujem 
nielen pre divákov a športových fanú-
šikov, ale i naštartovala záujem tretích 
subjektov, prednostne zo súkromné-
ho sektoru, ktoré by mali záujem pod-
porovať šport, či už vo forme reklamy, 
sponzorstva alebo iných príspevkov. 
Správne nastavenie všetkých pod- 
mienok je dlhodobou prácou všet-
kých zainteresovaných.

Futbalový klub 
MŠK Púchov
Futbal je jedným 
z dominantných 
športov v Pú-

chove a má dlhoročnú históriu. Záu-
jem o tento druh športovej činnosti 
prezentuje i najvyšší počet hráčskej 
základne spomedzi troch klubov spo-
ločnosti. Počet družstiev (14 mládež-
níckych a jedno mužské) v súčasnosti 
plne dosahuje kapacity športovísk, 
ktoré má spoločnosť k dispozícii. 
Dve dievčenské družstvá realizujú 
tréningový proces v spolupráci s 
partnerskými futbalovými klubmi 
FanClub Púchov a TJ KOVO Beluša, 
hrajú MIX U11 a 2. ligu U15.
Chlapci a muži hrajú: 
1. ligu prípravka (U09, U10, U11), 
mladší žiaci (U12, U13), starší žiaci 
(U14, U15),  
2. ligu mladší dorast (U17), starší 
dorast (U19), 

3. ligu A muži.
Väčšina družstiev pôsobí v najvyšších 
súťažiach na Slovensku. V najbližšom 
období je možný postup jedine v 
mužskej kategórii, čo by bola výbor-
ná reklama pre mesto Púchov, avšak 
boli by s tým spojené zvýšené nákla-
dy na cestovanie a platy hráčov. 
V doraste by mal futbalový klub veľ-
ký záujem postúpiť do 1. ligy, čo by 
mohlo priniesť do klubu výrazne 
vyššie dotácie zo strany Slovenského 
futbalového zväzu. Avšak jednou z 
podmienok súťaže tohto družstva v 
1. lige je vlastníctvo umelej trávnatej 
plochy, čím náš klub nedisponuje, čo 
je najväčší handicap, nakoľko takmer 
všetky mestá v okolí Púchova ta- 
kúto plochu vlastnia – Dubnica nad 
Váhom, Považská Bystrica, Trenčín, 
Kysucké Nové Mesto, Žilina, Trenčian-
ske Teplice i Bánovce nad Bebravou. 
Družstvá od U9 do U15 sú na najbliž-
šie tri roky zaradené do ÚTM – útvar 
talentovanej mládeže, čo predstavu-
je garanciu pôsobenia v najvyšších 
slovenských súťažiach pre sekciu žia-
kov a prípravky. 
Družstvá kategórie U08 a nižšie sa sú-
ťaže nezúčastňujú. Tu sa kladie dôraz 
na výchovu a vzdelávanie v oblasti 
športu a to formou hravou a pre deti 
zaujímavou. Súťaživosť sa podporuje 
zúčastňovaním sa futbalových tur-
najov v rámci jednotlivých vekových 
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kategórií.
Tréneri vykonávajú svoju činnosť pri 
jednom družstve, ale pracujú v klu-
be aj tréneri, ktorí sú pri dvoch druž-
stvách, prípadne vedú špecializované 
tréningy pre brankárov. Ambíciou do 
budúcej sezóny a najbližších rokov 
je dosiahnuť pomer jeden tréner na 
dvanásť hráčov, čo zodpovedá aj po- 
žiadavkám futbalového zväzu na klu-
by, ktoré patria do skupiny útvarov 
talentovanej mládeže.
Počet trénerov je 23. Počet aktívnych 
hráčov v roku 2017 registrovaných v 
MŠK Púchov je 279. Cieľom do blízkej 
budúcnosti, čiže v horizonte jedného 
až dvoch rokov je dosiahnuť 300-člen-
nú hráčsku základňu, ktorá by bola 
prioritne tvorená hráčmi z Púchova a 
blízkeho okolia. 

Hokejový klub 
MŠK Púchov
V rámci zabez-
pečenia hokejo-
vej činnosti za-

znamenáva klub zmeny, ktoré nastali 
najmä účinnosťou nového zákona o 
športe. Zmeny sa dotkli i hokejového 
zväzu, ktorý určuje pravidlá hokeja, 
stanovy a mnohé ďalšie smernice a 
nariadenia, ktorými sa klub musí ria-
diť. Každá zmena prináša zo začiatku 
nevôľu, potrebuje zapracovanie, osvo-
jenie a získanie rutiny. Týmto všetkým 
momentálne prechádza nielen zväz, 
ale i hokejové kluby. Zavedenie elek-
tronickej matriky, projektové rieše-
nia, ako i možnosti získania štátnych 
príspevkov sú len časťou zmien, ktoré 
nás v súčasnosti a budúcnosti čakajú. 
Kontaktné miesto hokeja nájdeme na 

www.hockeyslovakia.sk. 
Pri hokejovom športe máme za-
stúpené všetky vekové kategórie 
od predprípraviek a prípraviek až po 
družstvo mužov, ktoré sme pre túto 
športovú sezónu prihlásili do druhej 
ligy seniorov po prvýkrát a je posta-
vené predovšetkým na odchovan-
coch púchovského hokeja. V rámci 
súťaže nebolo prihlásené družstvo 
juniorov, ktorí však dostali priestor na 
realizáciu, buď vo forme hosťovania v 
extraligových kluboch alebo sa zara-
dili do druholigového kádra mužov.
Úroveň prípravy a hokejovej súťaže, 
ktorú má klub v súčasnosti nastave-
nú, je odrazom dobre vykonávanej 
práci s mládežou za posledné roky. 
Na to, aby klub šiel správnou cestou 
výchovy hráčov, je potrebné dispo-
novať kvalitným a kvalifikovaným 
trénerskym personálom. Pre klub 
je dôležité mať perspektívnych tré-
nerov, ktorých môže v rámci svojich 
možností podporiť vo vzdelávaní a 
osobnom rozvoji, čo sa časom preja-
ví i v celkovom fungovaní klubu 
(výsledky v súťaži, zvyšujúce sa po-
čty hráčov, dobré vzájomné vzťahy, 
podpora hokeja zo strany rodičov i 
reklamných partnerov).
Pre úspešné účinkovanie družstiev v 
hokejovej súťaži je potrebná kvalit-
ná hráčska základňa. Táto sa buduje 
dlhodobo. Je potrebné získať záujem 
detí o šport a pravidelnú športovú 
prípravu už od najnižšieho veku. Náš 
klub vyvíja aktivity na získanie no-
vých hráčov hokeja prostredníctvom 
„školy korčuľovania“. Táto sa organi-
zuje pravidelne každoročne za účasti 
detí základných škôl a s podporou 

mesta Púchov. Vedenie výučby pre-
bieha pod vedením kvalifikovaných 
trénerov, ktorí priamo zabezpečujú 
i tréningy našich hráčskych hokejo-
vých kategórií. Deti sa stretnú na ľade 
s licencovanými trénermi, ktorí denne 
vedú tréningové procesy.
Hráčska základňa sa vďaka družstvám 
kadetov, dorastencov, juniorov a mu-
žov od roku 2015 zvýšila zo 149 na 
208 hráčov (2017), počet trénerov, asi-
stentov a vedúcich družstiev sa zvýšil 
v tomto období z 12 na 26.

Vo l e j b a l o v ý 
klub MŠK Pú-
chov 
Proces transfor-
mácie klubu pre-

behol v roku 2016 - žiacke volejbalové 
družstvá súťažili v sezóne 2016/17 pr-
výkrát pod vedením MŠK Púchov. Už 
v tejto sezóne sa družstvá umiestnili 
na popredných priečkach súťaže. V 
kategórii MIDI získali mladší žiaci titul 
majstrov Slovenska.
Volejbalový oddiel MŠK Púchov v se-
zóne 2017/18 pracuje so 102 deťmi, 
ktoré sú rozdelené do družstiev: kade-
ti, starší žiaci, dve družstvá mladší ch 
žiakov U13, tri družstvá mladších žia- 
kov U12, dve družstvá prípravky. Z 
týchto družstiev sú v sezóne 2017/18 
zapojené do súťaže všetky družstvá 
okrem dvoch družstiev prípravky. 
Oproti minulej sezóne pribudlo druž-
stvo kadetov.
Volejbalový oddiel MŠK Púchov v 
značnej miere spolupracuje so zá-
kladnými školami. Na základnej škole 
Gorazdova má zriadené športové trie-
dy, ktoré sú v Slovenskej volejbalovej 

federácii vedené ako útvar talentovej 
mládeže. Do ďalšej sezóny 2018/19 je 
predpoklad, že súčasný počet druž-
stiev a prípraviek sa navýši. Otvorila 
by sa predprípravka pre prvý až tretí 
ročník základných škôl. 
V budúcich rokoch sa uvažuje i o 
vzniku družstva mužov vo volejbale, 
nakoľko mužský volejbal má v Pú-
chove dlhoročnú tradíciu a taktiež 
by bolo možné vytvoriť hráčsku zá-
kladňu pre ligovú súťaž. Tieto ciele 
však vytvoria pre spoločnosť náklady 
súvisiace s tréningovým procesom, 
samotnou súťažou i správou klubu.
Družstvo kadetov v rámci možností 
systému súťaže doplnia starší žia-
ci, pre ktorých to bude príprava na 
majstrovstvá Slovenska starších žia-
kov, kde majú cieľ postúpiť. Cieľom 
družstva kadetov je vytvoriť vhodnú 
koncepciu a zohrať družstvo tak, aby 
v súťaží obsadilo ako nováčik čo naj-
lepšie miesto.
Družstvo starších žiakov má za cieľ 
v sezóne 2017/18 postúpiť na maj-
strovstvá Slovenska rovnako ako 
minulý rok, kedy obsadilo celkové 
piate miesto. A cieľom v  tejto sezó-
ne je na majstrovstvách Slovenska 
toto umiestnenie potvrdiť. Družstvo 
mladších žiakov „A“ U13 sa v minulej 
sezóne stalo majstrom Slovenska. 
V súčasnej sezóne 2017/18 je cieľom 
rovnako postup na majstrovstvá Slo-
venska. Keďže družstvo prešlo výraz-
nou zmenou kádra, tak od družstva 
sa nepredpokladá obhajoba majs-
trovského titulu. 
V minulej sezóne sa družstvá mlad-
ších žiakov „A“ a „B“ po základnej 
časti v  oblasti Západ umiestnili na 
postupových miestach na majs-
trovstvách Slovenska. Z dôvodu, že 
na majstrovstvá Slovenska nemôžu 
postúpiť z jedného klubu dve druž-
stvá v rovnakej vekovej kategórii, 
postúpilo len jedno družstvo. V se-
zóne 2017/18 je opäť cieľom, aby sa 
družstvá v základnej skupine oblasti 
Západ umiestnili na postupových 
miestach.
Počet hráčov volejbalového oddielu 
sa za dva roky (od roku 2015) zvýšil 
zo 78 na 96. Športovú volejbalovú 
prípravu v klube zastrešuje päť tré-
nerov. Počas sezóny 2017/2018 sa 
počet trénerov doplní ešte o troch, 
ktorí si v súčasnosti zabezpečujú 
adekvátnu trénerskú licenciu.

Ing. Štefan Ondrička, 
konateľ MŠK Púchov

(redakčne krátené)

MŠK Púchov v roku 2018 
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VOLEJBAL

Mladší žiaci VO 1970 MŠK Púchov 
idú súťažou ako nôž maslom 

Po viac ako mesačnej pauze sa v nedeľu 21. 1. 2018 
predstavili dve družstvá mladších žiakov U14 Volej-
balového oddielu 1970 MŠK Púchov v predposled-
nom kole základnej časti vo Vrábľoch kde si okrem 
domáceho družstva zmerali sily aj s družstvom z No-
vého Mesta nad Váhom.

Ako prvé z našich družstiev nastúpilo béčko proti 
družstvu Nového Mesta nad Váhom. Chlapci odoh-
rali úžasný zápas, keď s vysokým nasadením vyhrali 
prvý set 25:8. Do druhého setu nastúpilo naše druž-
stvo už v zmenenej zostave ale aj napriek tomu zvíťa-
zilo 25:17.

Hneď po skočení tohto zápasu nasledoval zápas 
nášho áčka. Ten svoj prvý duel proti Vrábľom vyhralo 
rovnako ako rezerva rozdielom triedy. A to po setoch,  

ktoré skončili 25:19 a 25:7.
Po odohratí týchto zápasov si naše družstvá vyme-

nili súperov a vyhrali zápasy s rozdielom triedy. Rov-
nako ako v prechádzajúcich kolách nestratili ani set 
a v tabuľke sú na prvom a druhom mieste. Do konca 
základnej časti zostáva odohrať ešte jedno kolo, ale 
naši mladší žiaci už majú teraz zabezpečení postup 
do nadstavby kde budú bojovať o postup na majs-
trovstvá Slovenska.

Púchov „A“ – Vráble 2:0 (12,15)
Púchov „A“ – Nové Mesto nad Váhom 2:0 (19,7)
Púchov „B“ – Vráble 2:0 (8,17)
Púchov „B“ – Nové Mesto nad Váhom 2:0 (9,6)
Posledné kolo základnej časti odohrajú mladší žiaci 

U14 11. 2. 2018 na domácej palubovke v Púchove.

V Považskej Bystrici sa 20.januára usku-
točnil pretek najmladších plavcov, ktorí sa 
môžu zúčastňovať plaveckých súťaží pod 
hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie 
(SPF). Zúčastnili sa ho aj plavci - novici, ktorý 
to so súťažným plávaním začali myslieť váž-
ne až v nedávnom období, pričom podmi-
enkou je registrácia pod hlavičkou SPF. 

Výprava Plaveckého klubu MATADOR Pú-
chov bola početná, pretekov sa zúčastnilo 
53 našich borcov, z toho aj množstvo detí, 
ktoré absolvovali svoje úplne prvé preteky. 
Veľmi náš teší, že sa naša plavecká základňa 
rozrastá, a už aj v tejto najmladšej vekovej 
kategórii máme široké zastúpenie. Púchov-
čania si domov odniesli zo 158 individuál-
nych výsledkov dokopy 137 osobných re-
kordov, pričom sa viackrát umiestnili aj na 
medailových priečkach. Janko Janíček zís-
kal tri bronzové umiestnenia za 25 metrov 
znak, prsia aj kraul, Ina Jurgová bola tretia v 

disciplíne 50 metrov prsia, ale absolutórium 
si zaslúži jej mladšia sestra Lucka Jurgová, 
ktorá nielenže vyhrala 25 metrov prsia a 
25 metrov znak, pričom bola bronzová na 
25 metrov voľný spôsob, ale zároveň bola 
vyhodnotená ako najlepšia plavkyňa vo 
svojej vekovej kategórii. Ocenenie si však 
zaslúžia všetci plavci, ktorým sa podarilo si-
ahnuť si na dno síl a prekonať, alebo získať 
nový osobný rekord v daných disciplínach. 
Trénerský dohľad zabezpečovali trénerky 
Gabika Podobenová, Martina Hodoňová a 
tréner Peter Bílik, pričom vyzdvihujeme a 
veľmi pekne ďakujeme za nezištnú pomoc 
Palinovi Ciesarovi.

Celkové hodnotenie našej účasti na pre-
teku je teda vysoko pozitívne a veríme, že 
tieto výsledky budú dobrým odrazovým 
mostíkom aj pre starších plavcov, ktorým 
už o malú chvíľu začína pretekárska sezóna 
2018.                     (pb)

PLÁVANIE

Púchovské plavecké talenty prekonávali osobné rekordy

Mladí žiaci Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov si so svojimi súpermi opäť hladko poradili a obe družstvá sú 
v čele súťaže. 

Dňa 21. 1. 2018 sa v Komárne uskutočnilo ďalšie 
kolo 1. ligy kadetov vo volejbale, kde malo naše 
družstvo ťažkú úlohu - pokúsiť sa obhájiť jedno-
značný výsledok z predošlého kola, kde sme zvíťa-
zili vo všetkých zápasoch napriek tomu, že sme v 
tejto kategórii nováčik.

   Hneď v prvom zápase sme narazili na najväč-
šieho adepta na postup na MSR VK Nové Mesto 
nad Váhom, ktoré sme zdolali po výbornom výko-
ne 3:0 (19, 26, 19). Následne sme si poradili s VKP 
Bratislava 2:1 (14, -21, 22), kde po hladkom prvom 
sete prišiel útlm a začala sa prejavovať únava, čo 
nám však nezabránilo dotiahnuť zápas do víťaz-
ného konca. V treťom zápase sme až prekvapivo 
hladko porazili domáce VK Spartak Komárno 3:0 
(15, 19, 16). V poslednom zápase sme očakávali 
hladší priebeh, družstvo Mládež Aktívne Trnava 
napriek tomu že prehralo hladko prvý set, po kto-
rom nám opäť došiel dych, zvíťazilo a tretí set bol 
bojom o každý bod so šťastnejším koncom pre 
nás - zvíťazili sme 2:1 (10, -22, 22).  Najbližšie sa ka-
deti predstavia v Novom Meste 18. 2.                 (iš)

Volejbal
Kadeti naďalej bez straty   

I. liga muži
19. kolo: FBK Púchov – DTF team Detva Joxers 6:5 
(2:2, 2:1, 2:2), Jach 3, Beriac 3, Pipe Snipers Bratisla-
va – Uniza Žilina 5:5, Topoľčany – Red Wings Košice 
12:7, Nová Dubnica – Zvolen 10:3, Trnava – Likavka 
5:4, Partizánske – Žltý sneh Košice 4:8, 
1. Trnava 19 17 1 1 174 : 79 52
2. Uniza Žilina 19 15 2 2 202 : 86 47
3. Pipe Snipers BA 19 14 2 3 204 : 102 44
4. Detva 19 14 0 5 136 : 96 42
5. Partizánske 20 11 1 8 135 : 132 34
6. Žltý Sneh KE 20 9 2 9 137 : 122 29
7. FBK Púchov 19 8 2 9 151 : 175 26
8. Topoľčany 20 7 2 11 146 : 158 23
9. N. Dubnica 19 5 0 14 108 : 171 15
10. Red Wings KE 20 5 0 15 109 : 172 15
11. Likavka 19 2 2 15 73 : 160 8
12. Zvolen 19 1 2 16 75 : 197 5

Florbal
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OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Lysá vyhrala v Prievidzi a odpútala sa od dna tabuľky

Kto s kým za stolmi

3. liga muži
Stolní tenisti Dolných Kočkoviec mali jednu z posled-
ných šancí uchovať si nádej na záchranu, keď cesto-
vali za stoly rezer Partizánskeho a Veľkých Uheriec, 
teda mužstiev, ktoré sú v spodnej časti tabuľky. V Par-
tizánskom prehrali hladko, v Uherciach po dramatic-
kom priebehu len tesne. Nič to však nemení na tom, 
že nádej na záchranu prudko klesla...
Výsledky: 
17. kolo: STK Tevos Partizánske B – Slovan Dolné 
Kočkovce 14:4 (Blaško 3, Janiš 1), Sedmerovec – Tren-
čín B 13:5, Prusy – Lazany 12:6, Stará Turá – Bošany B 
10:8, Nové Mesto nad Váhom B – Karpatia Prievidza 
11:7, Veľké Uherce B – Ladce 4:14
18. kolo: STK V. Uherce B – Slovan Dolné Kočkovce 
10:8 (Blaško 3, Janiš 3, J. Škrabko 2), Prusy – STK Prie-
vidza 16:2, Stará Turá – Karpatia PD 10:8, Nové Mesto 
B – Bošany B 11:7, Partizánske B – Ladce 5:13
1. Prusy  16 16 0 0 215:73 48
2. N. Mesto B 16 13 1 2 187:101 43
3. Ladce 15 12 0 3 171:99 39
4. Trenčín B  14 9 0 5 145:107 32
5. Karpatia PD 16 7 2 7 147:141 32
6. Sedmerovec 14 8 1 5 149:103 31
7. Lazany 15 6 2 7 133:137 29
8. Stará Turá 16 6 1 9 123:165 29
9. V. Uherce B 16 4 2 10 107:181 26
10. Partizánske B 16 4 1 11 112:176 25
11. STK PD A  15 4 1 10 110:160 24
12. Bošany B 16 3 1 12 118:170 23
13. D. Kočkovce 15 2 0 13 83:187 19
4. liga muži
13. kolo: STK Tužina – OZ Lysá pod Makytou 11:7, 
Zeder Prievidza – TTC PB B 7:9, Otrhánky – Tr. Teplá 
B 3:15, Chocholná-Velčice – Trenčín C 7:11, Handlová 
– Diviaky 9:9, Prievidza B – Oslany 12:6
14. kolo: Zeder Prievidza - OZ Lysá pod Makytou 
4:14 (Janíček, Panáček, Schulcz, Ladecký po 3, 2x 
štvorhra), Tužina – TTC PB B 12:6, Chocholná-Velčice 
– Tr. Teplá B 5:13, Otrhánky – Trenčín C 7:11, STK Prie-
vidza B – Diviaky 5:13, Handlová – Oslany 9:9
1. Diviaky 14 10 3 1 156:96 37
2. Tužina 14 9 3 2 151:101 35
3. Tr. Teplá B 14 10 0 4 158:94 34
4. Trenčín C  14 9 2 3 137:115 34
5. Oslany 14 7 2 5 133:119 30
6. Handlová 14 5 5 4 138:114 29
7. TTC PB B  14 6 1 7 125:125 27
8. Otrhánky 14 5 3 6 123:129 27
9. STK PD B  14 4 2 8 93:159 24
10. Chocholná 14 2 2 10 96:156 20
11. Lysá 14 3 0 11 105:148 21
12. Zeder PD 13 2 1 10 91:141 19
5. liga
TTC PB C – N. Dubnica C 12:6, Lieskovský, Ďurana 
po 4, Čelko st. 3, 1 štv. – Pšenková 2, Košík, Lászlová, 
Machciníková po 1, 1 štv., N. Dubnica B – Ladce B 
13:5, Pšenka 4, Prekop 3, Oravec 1, Hufnágel 3, 2x 
štvorhra – Hromek 2, Popelka 2, Jankovský 1, Dubni-
ca – Pruské 14:4, Topák, Gereg po 4, Eckert 2, Palček, 
Slivka po 1, 2 štv. – Joz. Šatka 2, Jakúbek, Kopačka po 
1, Sedmerovec B – Pružina 12:6, Štefanec, M. Šelin-
ga ml., M. Šelinga st. po 3, P. Barták 1, 2 štv. – Behro, 
Krupa, Sádecký po 2, D. Kočkovce B – Slovan PB 
6:12, R. Škrabko, P. Majdán po 2, Fedora, Chobot po 
1 – Zemančík, Kvaššay po 4, Joz. Gálik 2, 2 štv., Dol. 
Moštenec A – Medeko PB 15:3, Kmecík, M. Višenka, 
Birošík st. po 4, Baláž 1 – Lipa, Lauš, Herco po 1.
1. D. Moštenec   13 13 0 0 190:44 39
2. N. Dubnica B  13 9 1 3 139:95 32

3. Ladce B  13 9 1 3 135:99 32
4. Pruské   13 8 0 5 126:108 29
5. TTC PB C  13 6 2 5 111:123 27
6. Dubnica   13 6 2 5 125:109 27
7. Sedmerovec B  13 5 1 7 110:124 24
8. Slovan PB   13 4 3 6 104:130 24
9. Pružina   13 3 2 8 98:136 21
10. N. Dubnica C  13 2 3 8 91:143 20
11. Medeko PB   13 0 6 7 90:144 19
12. D. Kočkovce B  13 2 1 10 85:149 18
6. liga
TTC PB D – Dohňany 12:6, Lieskovský 4, Wallenfel-
sová, Kulichová po 3, 2 štv. – Junga, Hološko po 2, 
M. Baška, Štrbák po 1, JoLa Dubnica – Červ. Kameň 
7:11, Rojkovič 4, Kminiak 2, Zajac 1 – Ľ. Dohňanský, 
Oboňa po 3, P. Dohňanský 2, Bajzík 1, 2 štv., Dol. Ma-
riková – Pruské B 9:9, Belás 4, Striženec, Žiačik po 2, 
1 štv. – Jakúbek, Černej po 3, Burdej, Cibík po 1, 1 štv., 
Milochov A – Sedmerovec C 7:11, Kunovský, Režný 
po 3, Benko 1 – Galko, Mazán po 3, Miloš Šelinga 2, A. 
Mišík 1, 2 štv., Zliechov – Slovan PB B 11:7, J. Vicen, 
M. Vicen po 4, D. Mišík st. 2, 1 štv. – Hlubina, P. Gálik po 
2, Žilinčík, Cedzo po 1, 1 štv., Ladce C – Nozdrovice A 
7:11, Pišta 2, Kvasnica, Sňahničan, Jankovský st. po 1, 
2 štv. – J. Letko 4, Koštialik 3, Didek J. Kalus po 2.
1. Zliechov   13 11 2 0 150:84 37
2. Slovan PB B  13 10 1 2 143:91 34
3. Pruské B  13 8 2 3 145:89 31
4. Nozdrovice   13 7 2 4 132:102 29
5. Ladce C  13 5 5 3 121:113 28
6. D. Mariková   13 5 5 3 118:116 28
7. TTC PB D  13 4 2 7 105:129 23
8. Dohňany   13 5 0 8 107:127 23
9. Milochov   13 3 2 8 92:142 21
10. JoLa DCA   13 2 3 8 103:131 20
11. Č. Kameň   13 3 0 10 95:139 19
12. Sedmerovec C  13 3 0 10 93:141 19
7. liga
Nozdrovice B – TTC PB E 13:5, Vavrík, Zemanovič po 
4, Melicher 2, Blažíček 1, 2 štv. – Martaus, Kulichová 

po 2, Dujsíková 1, Púchov B – voľno, 3. ZŠ Dubnica 
– Dol. Kočkovce C 7:11, P. Fatrsík 3, P. Čilek ml. 2, 
Herda, Ševček po 1 – Crkoň 4, Hudec 3, M. Majdán 
2, 2 štv., Beluša – Milochov B 10:8, I. Hrevuš, Ľ. Hre-
vuš po 4, 2 štv. – Gazdík, Duško, Balušík, Lutišan po 2, 
Pružina B – Miracles Dubnica 12:6, Topor 3, J. Ko-
zák, Vrábel po 2, D. Olšovský, Petrovič, F. Valášek po 1, 
2 štv. – Heštera 3, R. Fatrsík 2, Jakuš 1, Udiča - Púchov 
A predohrané 10:8, Šuška, Ignácik ml. po 3, Vaňko 
st. 2, Harvánková 1, 1 štv. – Juriga st. 4, Lefko 2, Sitár 1, 
1 štv., Dol. Moštenec B – Šebešťanová 10:8, Baláž, 
Ľ. Melicherík po 3, Ľ. Višenka 2, I. Melicherík 1, 1 štv. 
– Mitaš 4, K. Petrík st. 2, Zaukolec 1, 1 štv.
1. D. Moštenec B  16 15 0 1 225:63 46
2. Šebešťanová   16 14 0 2 205:83 44
3. Nozdrovice B  16 12 0 4 157:131 40
4. Udiča   16 10 2 4 167:121 38
5. Beluša   15 10 1 4 162:108 36
6. D. Kočkovce C  16 7 1 8 141:147 31
7. Miracles DCA   16 7 1 8 141:147 31
8. Pružina B  15 7 1 7 145:125 30
9. TTC PB E  16 5 2 9 116:172 28
10. Milochov B  16 4 3 9 128:160 27
11. Púchov A  16 2 2 12 115:173 22
12. Púchov B  15 1 1 13 63:207 18
13. ZŠ Dubnica  15 1 0 14 71:199 17

Tomáš Lefko vybojoval v predohrávanom stretnutí v Udiči za Odemu Púchov dva body. Napokon to však na čo i 
len remízu nestačilo.             FOTO: Milan Podmaník 

5. liga muži : N. Dubnica C – D. Moštenec, Medeko 
PB – D. Kočkovce B, Slovan PB – Sedmerovec B, Pru-
žina – Dubnica, Pruské – N. Dubnica B, Ladce B – TTC 
PB C

6. liga muži: Dohňany – Ladce C, Nozdrovice – Zli-
echov, Slovan PB B – Milochov, Sedmerovec C – D. 
Mariková, Pruské B – JoLa Dubnica, Červený Kameň 
– TTC PB D

7. liga muži: TTC PB E – Šebešťanová, Udiča – D. 
Moštenec B, Púchov A – Pružina B, Miracles Dubni-
ca – Beluša, Milochov B – ZŠ Dubnica, D. Kočkovce C 
– Púchov B, Nozdrovice majú voľno
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Futbalisti FK Streženice sa stali víťazmi halového fut-
balového turnaja dorastu O pohár predsedu komisie 
mládeže Oblastného futbalového zväzu v Považskej 
Bystrici. Streženičania triumfovali v nedeľu v považ-
skobystrickej športovej hale pred ďalším zástupcom 
Púchovského okresu – dorastencami z Dohnian. Na 
bronzovom stupienku skončili chlapci z Pružiny. Tretí 
zástupca Púchovského okresu na turnaji – dorastenci 
Dolných Kočkoviec obsadili štvrtú priečku. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal Miloš Pilát z Dolných Kočko-
viec, ktorý nastrieľal desať gólov. 

Výsledky: 
Pružina – Plevník 1:1 (Olšovský – Brigant), Jase-

nica – Dohňany 0:0, Dolné Kočkovce – Streženice 
1:5 (Pilát – Šlesár 3, Loduha, Urbaník), Pružina – Jase-
nica 4:1 (Gálik 2, Olšovský, Králik vlastný – Krasňan), 
Plevník – Streženice 0:4 (Loduha, Šlesár, Kuman, 
Urbaník), Dohňany – Dolné Kočkovce 5:4 (Labay 
2, Černoško 2, Štefánik – Pilát 2, Lacko, Kanis), Jase-

nica – Plevník 3:4 (Krasňan, Jandušík, Babiar – Ku-
rus 2, Brigant, Nemčík), Dolné Kočkovce – Pružina 
1:2 (Pilát – Gálik, Olšovský), Streženice – Dohňany 
0:6 (Čvirik 2, Černoško 2, Štefánik, Bodzík), Jasenica 
– Dolné Kočkovce 3:3 (Krasňan 3 – Pilát 3), Plev-
ník – Dohňany 1:3 (Hanaulík – Štefánik, Černoško, 
Jánoško), Pružina – Streženice 1:4 (Olšovský – Po-
jezdal, Šlesár 2), Dolné Kočkovce – Plevník 4:2 (Pilát 
3, Lacko – Nemčík, Kurus), Streženice – Jasenica 4:3 

(Sudek 2, Šlesár 2 – Babiar, Krasňan, Caban)
Tabuľka:

1. Streženice 5 4 0 1 17:11 12
2. Dohňany 5 3 2 0 15:6 11
3. Pružina 5 2 2 1 9:7 8
4. D. Kočkovce 5 1 1 3 13:17 4
5. Plevník 5 1 1 3 8:15 4
6. Jasenica 5 0 2 3 10:15 2

HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ DORASTU O POHÁR PREDSEDU KOMISIE MLÁDEŽE OBFZ

Triumf Streženíc pod Manínom, Dohňany strieborné

Dorastenci FK Streženice pózujú s víťazným pohárom bezprostredne po skonční ahlového futbalového turnaja O 
pohár predsedu komisie mládeže Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici.        FOTO: Milan Podmaník 

MEDZINÁRODNÝ HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ U12

Mladí Púchovčania bronzoví na domácom turnaji
Mladší žiaci FC Nitra si vybojovali celkové prven-

stvo na medzinárodnom halovom turnaji kategórie 
U12. Nitrania triumfovali v športovej hale sTC Púchov 
pred rovesníkmi z petržalskej futbalovej akadémie a 
domácimi futbalistami (na snímke). Druhé púchov-
ské družstvo skončilo v konkurencii desiatich druž-
stiev na peknej šiestej priečke. 

Najlepším strelcom turnaja sa s piatimi gólmi stal 
Mário Heniyg z FC Nitra. Na najlepšieho brankára vy-
hlásili Tomáša Tarožíka (MŠK Púchov – červení), naj-
lepším hráčom sa stal Daniel Jánovský (MŠK Púchov 
– čierni). 

Výsledky: 
Skupina A: MŠK Púchov-červení – FŠ R. Hanka 2:0, 

MŠK Púchov-červení – Vsetín 1:0, MŠK Púchov-červe-
ní – Nitra 0:4, MŠK Púchov-červení – Petržalka 0:5, FŠ 
R. Hanka – Vsetín 2:2, FŠ R. Hanka – Nitra 0:9, FŠ R. 
Hanka – Petržalka 1:3, Vsetín – Nitra 2:3, Vsetín – Petr-
žalka 1:3, Nitra – Petržalka 4:1
1. Nitra 4 4 0 0 20:3 12
2. Petržalka 4 3 0 1 12:6 9
3. Púchov-červení 4 2 0 2 3:9 6
4. Vsetín 4 0 1 3 5:9 1
5. FŠ R. Hanka 4 0 1 3 3:16 1

Skupina B: MŠK Púchov-čierni – Hlinsko 1:2, MŠK 
Púchov-čierni – Juventus Žilina 1:0, MŠK Púchov-
-čierni – FK Senica 1:0, MŠK Púchov-čierni – Duslo 

Šaľa 1:0, Hlinsko – Žilina 2:0, Hlinsko – Senica 0:2, 
Hlinsko - Šaľa 2:0, Žilina – Senica 0:5, Žilina – Šaľa 1:0, 
Senica – Šaľa 4:0
1. Senica 4 3 0 1 11:1 9
2. Púchov-čierni 4 3 0 1 4:2 9
3. Hlinsko 4 4 3 0 6:3   9
4. Žilina 4 1 0 3 1:8 3
5. Šaľa 4 0 0 4 0:8 0

Semifinále:
MŠK Púchov čierni - FC Nitra 1:3, Kušík 
O 5. miesto: MŠK Púchov červení - FC Hlinsko 0:2
O 7. miesto: FC Vsetín - Juventus Žilina 5:2
O 9. miesto: FŠ R.Hanka - FK Slovan Duslo Šaľa 5:0
O 3. miesto: MŠK Púchov čierni - FK Senica 2:0, Ba-

láž, Jánovský
Finále: FC Nitra - FC Petržalka 3:1.                    (r)
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HOKEJ

Po dvoch domácich výhrach je dorast už v prvej štvorke

KORČUĽOVANIE PRE VEREJNOSŤ - ZIMNÝ ŠTADIÓN PÚCHOV: SOBOTA 16.30 - 18.00,  NEDEĽA 16.30 - 18.00

2. liga muži
18. kolo: HC Prievidza – MŠK Púchov 2:3 po sn 

(1:1, 1:1, 0:0 – 0:0), 15. Mikuš (Hrušík), 22. Pšurný 
(Zúbek, Hrušík), rozhodujúci nájazd – Pšurný

Strely na bránku: 31/41, presilové hry: 5/0 – 7/1, 
rozhodovali Peterka, Gajdošík, Macek, 300 divákov

Posledný zápas základnej časti už nemohol zmeniť 
nič na fakte, že hokejisti MŠk Púchov postúpia do 
play-off z prvej priečky tabuľky. Púchovčania v úvod-
nej päťminútovke upútali iba tromi vylúčeniami, keď 
si na trestnú lavicu sadli postupne Bajtala, Pšurný a 
Madový. Prievidžania sa ujali vedenia v 10. minúte 
gólom Pánis, hokejisti MŠK odpovedali o päť minút 
vyrovnávajúcim gólom Mikuša. V druhej tretine vyu-
žili už po minúte hostia presilovku a Pšurný ich poslal 
do vedenia. Prievidza vyrovnala v 24. minúte gólom 
Pánisa – 2:2. A keďže sa nerozhodlo ani v závereč-
nom dejstve, ani v predĺžení, na rad prišli samostatné 
nájazdy. V nich mali pevnejšie nervy Púchovčania a 
Pšurný premenil rozhodujúci nájazd. 

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

Ostatné výsledky 18. kola: Osmos Bratislava B 
– HK 91 Senica 11:5, Levice – Ružomberok 8:3, Parti-
zánske – Dolný Kubín 9:3, Dynamax Nitra – Budapešť 
5:4
1. MŠK Púchov  18 15 1 0 2 119:49 47
2. Partizánske  18 12 3 0 3 95:62 42
3. D. Kubín  18 10 1 1 6 72:71 33
4. Levice  18 9 0 1 8 75:59 28
5. Prievidza  18 8 1 2 7 66:70 28
6. OSMOS BA B  18 8 1 2 7 67:71 28
7. Dynamax NR  18 8 1 1 8 69:78 27
8. Budapešť  18 6 1 2 9 71:72 22
9. Ružomberok  18 3 0 0 15 51:93 9
10. Senica  18 1 1 1 15 62:122 6
Extraliga dorast
Nadstavba o 9. – 16. miesto
7. kolo: MŠK Púchov – HK Mládež Michalovce 3:1 
(1:0, 0:0, 2:1), 16. Smolka (Urbánek), 53. Húska, 59. 
Deneš (Bielousov)
Ostatné výsledky 7. kola: Trnava – Prešov 8:1, Mar-
tin – Spišská Nová Ves 7:2, Žilina – Liptovský Mikuláš 
1:3

8. kolo: MŠK Púchov – P.H.K. Prešov 3:0 (3:0, 0:0, 
0:0), 2. Kubala (Kališ, Urbánek), 14. Kubala (Deneš), 
18. Smolka (Urban, Deneš)
Ostatné výsledky 8. kola: Trnava – Michalovce 4:3 
sn, Žilina – Spišská Nová Ves 4:2, Martin - Liptovský 
Mikuláš 2:5
1. L. Mikuláš 22 14 1 0 7 73:51 44
2. Martin  22 11 1 4 6 80:61 39

3. Žilina  22 11 1 3 7 75:55 38
4. MŠK Púchov  22 11 2 0 9 72:58 37
5. Trnava  22 10 3 1 8 71:64 37
6. Michalovce  22 8 2 3 9 61:64 31
7. Sp. Nová Ves  22 8 2 0 12 87:80 28
8. Prešov  22 3 0 1 18 38:124 10
Kadeti
Play-out
5. kolo: HC ŠKP Bratislava – MŠK Púchov 3:1 (0:0, 
0:0, 3:1), 59. Urban (Pobežal)
Ostatné výsledky 5. kola: Banská Bystrica – Nitra 
5:4, Trnava – Žilina 4:1
6. kolo: Banská Bystrica – Nitra 1:2, Trnava – Žilina 
6:0
1. Trnava 6 5 0 1 24:12 10
2. B. Bystrica  6 4 1 1 25:13 9
3. Nitra  6 4 0 2 20:15 8
4. ŠKP BA  5 3 0 2 13:11 6
5. Žilina  6 0 1 5 11:32 1
6. MŠK Púchov  5 0 0 5 8:18 0
I.liga starší žiaci
8. HT
24. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 2:2 (1:0, 1:1, 
0:1), 38. Bednár (Dudáš), 51. Pobežal (Ondrašík)
Ostatné výsledky 24. kola: Martin – Žilina 5:0, Luče-
nec – Banská Bystrica 3:6, Zvolen – Považská Bystrica 
6:0
1. Martin  22 21 1 0 173:47 43
2. MŠK Púchov  21 14 3 4 74:46 31
3. Zvolen  21 13 3 5 118:57 29
4. Žilina  21 11 1 9 67:51 23
5. B. Bystrica  21 9 1 11 94:92 19
6. Brezno  20 8 2 10 96:105 18
7. Lučenec  20 4 1 15 82:143 9
8. P. Bystrica  21 3 2 16 64:137 8
9. L. Mikuláš  21 3 2 16 41:131 8
8. HT
24. kolo: HK Brezno – MŠK Púchov 1:5 (0:0, 1:4, 
0:1), 21. Kováčik (Hudík), 22. Lazkov (Hajas, Vráblik), 
24. Vojtek (Lazkov, Kľučka), 30. Hudík (Kováčik, Ba-
roš)
Ostatné výsledky 24. kola: Martin – Žilina 6:1, Luče-
nec – Banská Bystrica 9:8, Zvolen – Považská Bystrica 
5:6

1. MŠK Púchov  22 18 3 1 123:32 39
2. Martin 22 19 0 3 133:54 38
3. Zvolen  21 10 2 9 99:81 22
4. B. Bystrica  21 10 2 9 95:88 22
5. Žilina  21 9 2 10 87:86 20
6. L. Mikuláš 21 8 3 10 61:67 19
7. P. Bystrica  21 6 2 13 90:114 14
8. Lučenec  21 5 2 14 67:123 12
9. Brezno  19 1 2 16 52:158 4
I. liga mladší žiaci
6. HT
24. kolo: MŠK Púchov - HK Brezno 6:5 (2:1, 4:1, 
0:3), 11. Urban (Vrtiel, Vrábel), 16. Pobežal, 22. Cebo 
(Mikovič), 29. Brežný (Pobežal, Palan), 38. Mikovič, 40. 
Pobežal
Ostatné výsledky 24. kola: Žilina – Martin 2:4, Ban-
ská Bystrica – Lučenec 8:3, Považská Bystrica – Zvo-
len 7:4
1. MŠK Púchov  22 19 3 0 177:65 41
2. B. Bystrica 21 16 2 3 137:67 34
3. P. Bystrica  22 11 3 8 92:116 25
4. Žilina  21 11 2 8 117:81 24
5. Brezno  21 10 1 10 105:94 21
6. Martin  22 8 3 11 101:116 19
7. Zvolen  21 5 2 14 74:115 12
8. L. Mikuláš  21 4 0 17 106:163 8
9. Lučenec  21 3 2 16 66:158 8
 5. HT
24. kolo: MŠK Púchov – HK Brezno 7:6 (1:1, 4:3, 
2:2), 3. Brindza, 27. Seiler (Koncový, S. Halušková), 28. 
Seiler (Brindza), 37. Brindza), 37. Koncový (Červený), 
45. Cích (Seiler, Koncový), 60. Seiler (Baroš)
Ostatné výsledky 24. kola: Žilina – Martin 3:5, Ban-
ská Bystrica – Lučenec 13:1, Považská Bystrica – Zvo-
len 5:6
1. B. Bystrica 21 15 1 5 184:82 31
2. Žilina  21 14 2 5 152:94 30
3. Martin  22 13 1 8 117:102 27
4. Brezno  21 11 3 7 155:109 25
5. Zvolen  21 11 1 9 133:120 23
6. MŠK Púchov  22 11 1 10 132:124 23
7. L. Mikuláš  21 6 2 13 106:154 14
8. P. Bystrica  22 5 3 14 97:149 13
9. Lučenec  21 3 0 18 62:204 6

Extraligoví dorastenci si pripísali cez víkend dve cenné výhry nad mužstvami z východu republiky.  V boji o vy-
hnutiu sa baráži mimoriadne dôležité.                FOTO: Pavol Kadlec



spomienky  I  inzercia  I  poďakovania PÚCHOVSKÉ NOVINY22

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám 4-izbový byt v tichej časti PU. RK nevolať. 
Tel. 0907 328 528.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim byt v okrese Považská Bystrica alebo Pú-
chov. Tel. 0907 983 374.

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 koženú sedaciu súpravu – gauč + dve 
kreslá, farba červenohnedá (tehlová). Vo veľmi 
dobrom stave. Cena 200 €, pôvod. cena 2 070 €. Tel. 
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SPOMIENKA
Mal som vás všetkých 
rád a  chcel som ešte 
s  vami byť, ale prišla tá 
chvíľa, ja musel som 
ísť. Neplačte, nechajte 
ma tíško spať, čo bolo 
súdené, muselo sa stať. 
Dňa 31. 1. 2018 si pripo-
menieme päť smutných rokov, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko 
Milan ŠTRBÍK z Púchova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Tíško si zaspala, 
zanechajúc všetkých, 
ktorých si milovala. 
Snívaj svoj večný sen, 
myslíme na Teba 
každý deň. 

Dňa 31. 1. 2018 si pri-
pomenieme tretie výročie smrti našej mamičky, 
babičky a prababičky Emílie ŠRÁMKOVEJ. 

S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 30. januára 2018 
uplynie 10 rokov, čo nás 
opustil manžel, otec, 
dedko a svokor 
Ján HUŤŤA. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka, syn, nevesta, 
vnuci Maťko, Samko a dcéra s priateľom 

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 5. 2. 2018 si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamy a  babky Anny 
FULCOVEJ, rod. Solíko-
vej zo Streženíc. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej spolu s nami tichú 
spomienku.                                    Syn Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 30. januára uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša matka, 
babka a prababka 
Mária MARMANOVÁ. 
S  láskou spomínajú sy-
novia a  dcéra s  rodina-
mi, vnúčatá a  pravnú- 
čatá.

0908 396 175.

SLUŽBY
• 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.
• Študenti - brigádnici, pracujúci dôchodcovia, živ-
nostníci s paušálnymi výdavkami - potrebujete za 
rok 2017 podať daňové priznanie? Tel. 0908 768 862.

PONUKA PRÁCE
• Materská škola Nosice 221, Púchov prijme do za-
mestnania na polovičný pracovný úväzok vedúcu 
školskej jedálne. Podmienky prijatia: stredoškolské 
vzdelanie s  maturitou (prednostne potravinárske 
zameranie alebo kuchárka s  maturitou), bezúhon-
nosť, práca s počítačom, vyhovujúci zdravotný stav.
Termín nástupu: 1. 2. 2018. Kontakt: 042/ 4632551,   
0911 463 255, 0908 860 747, e-mail: materska.skola.
nosice@gmail.com

SPOMIENKA
Len ten vie, čo je bolesť 
a  žiaľ, keď stratil toho, 
koho mal rád. Nad Tvo-
jím hrobom sa modlíme 
a  pána Boha prosíme, 
aby Ti milosť dal, keď si 
Ťa ku sebe povolal. Len 
kytičku kvetov Ti, otec, 
na hrob môžeme dať, pokojný, večný spánok 
priať a s láskou v srdci spomínať. 
Dňa 28. 1. sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a  dedka Emila 
HLINKU z Hoštinej. 

Celá pozostalá rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme rodine, príbuz-
ným, susedom, známym 
a bývalým spolupracov-
níkom za účasť na po-
slednej rozlúčke s  Ing. 
Rudolfom ČVIRIKOM. 
Manželka Viera, dcéra Ľu- 
bica a syn Tibor a vnuk An-
drej s  manželkou Elkou.  
Srdečné poďakovanie za vybavenie a  dôstojný 
pohreb patrí celému Adventu.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme rodine, príbuz-
ným, priateľom a známym 
za kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke 
s Jozefom PASTORKOM. 
Srdečné poďakovanie za 
vybavenie a dôstojný po-
hreb patrí celému Adven-
tu.                Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 19. 2. 2018 uplynie 
25 rokov, čo nás navždy 
opustila 
Eva HRUŠÍKOVÁ,
rod. Hamšíková. 
S láskou a úctou spomí-
na manžel Ivan a  deti 
Iveta, Tibor a Ján s rodi-
nami.
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• Hľadám prácu ako vodič popri dôchodku –  s vo-
dič. preukazom C, E, dodávka alebo do 3,5 t, aj do 
zahraničia. Nie zásobovanie. Tel. 0948 415 355.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 26. 2. 2018 od 14.25 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (Nám. slobody). Právne poradenstvo sa pre 
veľký záujem zužuje na právne problémy zdrav. po-
stihnutých a  starších občanov mesta Púchov. Kto 
potrebuje právnu radu, môže sa prihlásiť do 15. 2. 
na adrese: Ján Petro, Obr. mieru 1152/5, tel. 0949 
910 370. K prípadu, v ktorom sa chcete poradiť, je 
potrebné priniesť si existujúce podklady.
• 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. Naši čle-
novia sa stretávajú každú nepárnu nedeľu v klubov-
ni nad krytou plavárňou MŠK popoludní, v čase od 
15.00 do 18.00 hod.
•  UPOZORNENIE NA UZÁVIERKU
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). 

• 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.
• 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.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka, 0944 050 777.
• 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, skúse-
nosti aj vo výrobe. Výkon práce možný poobede cez 
víkendy, prípadne podľa dohody. Tel. 0903 504 585.

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

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

Krajčír, krajčírka
na šitie odevov do závodu odevnej 
konfekcie v Púchove (jednozmenná 
prevádzka)

Šička
na šitie odevov a pomocné práce pri 
šití ( ručné našívanie gombíkov, 
žehlenie) do závodu odevnej konfekcie 
v Púchove (jednozmenná prevádzka)

Krajčír, krajčírka
na šitie špeciálnych odevov 
(jednozmenná prevádzka)

Vedúci energetik 
- požiadavka - ukončené ÚSV, VP B
- skúsenosti v riadení energií

Kontaktujte sa na č.tel.:  0915496590, 
                                            0907742902, 

Do PRACOVNÉHO POMERU  alebo na DOHODU o VP  prijmeme aj 
dôchodcov, prípadne  ženy na rodičovskej dovolenke, študentov.

Prijme do pracovného pomeru zamestnancov v profesii:

Ponúkané benefity zamestnávateľa:
» Stravovanie – obed v cene 1 € vo vlastnej jedálni
» Odmeny pri osobných jubileách
» Odmeny pre darcov krvi
» Príspevok na rekreáciu
» Zamestnanecká zľava na nákup tovaru v predajnej 
   sieti a.s. Makyta

e-mailom: marta.duhackova@makyta.sk    
                 osobne.oddelenie@makyta.sk 
                    janka.bartosova@makyta.sk
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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


