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Florbal - 1. liga muži
šport    21

HOKEJ

Siedmaci a šiestaci MŠK stále lídrami 
Extraliga dorast
Play out
1.kolo: MŠK Púchov – HKM Michalovce 2:4 (2:1, 

0:1, 0:2), 10. Deneš, 20. Bielousov (Kašlík), Trnava 
– Prešov 9:1

2. kolo: MŠK Púchov – P.H.K. Prešov 9:1 (1:0, 3:0, 
5:1), 10. Faltínek (Ladecký, Smolka), 22. Deneš 
(Kašlík, Bielousov), 27. Korčák (Hudík, Smolka), 
30. Smolka (Ladecký, Floriš), 41. Deneš (Kašlík, 
Hrušík), 49. Deneš (Hudík), 51. Deneš (Putala, Ur-
ban), 59. Rusnák (Floriš, Smolka), 60. Kašlík (De-
neš, Krajčovič), Trnava – Michalovce 4:1
1. Trnava 2 2 0 0 0 0 13:4 6
2. MŠK Púchov  2 1 0 0 0 1 11:5 3
3. Michalovce  2 1 0 0 0 1 5:6 3
4. Prešov  2 0 0 0 0 2 4:18 0
KADETI
Play out
13. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 3:2 
(1:1, 1:1, 1:0), 12. Urban (Kuriš), 28. Kuriš (Šmigu-
ra), Nitra – ŠKP Bratislava 9:0, Žilina – Banská Bystrica 
4:2
14. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 5:4 
(2:0, 1:2, 2:2), 26. Urban, 38. Urban (Kuriš), 50. Ur-
ban (Virga), 56. Pažítka (Dudáš).
Ostatné výsledky: Nitra – ŠKP Bratislava 6:1, Žilina 
– Banská Bystrica 1:4
1. Nitra  14 11 1 2 67:29 23
2. Trnava  14 10 1 3 54:42 21
3. B. Bystrica  12 8 1 3 47:32 17
4. ŠKP BA  12 4 1 7 24:40 9
5. Žilina  14 2 2 10 32:57 6
6. MŠK Púchov  14 2 0 12 29:53 4
I. liga starší žiaci
8. HT
30. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:8 (1:6, 1:1, 0:1), 2. Ondrášik (Bednár), 2. Jonák 
äBednár), 12. Veteška, 14. Ondrášik (Pobežal), 18. 
Žemla (Veteška), 19. Jonák (Pobežal), 36. Jonák 
(Lezzani), 59. Jonák (Kuráň).
Ostatné výsledky 30. kola: Lučenec – Zvolen 6:11, 
Martin – Považská Bystrica 14:0, Žilina – Banská Bys-
trica 6:5
1. Martin  27 25 1 1 207:54 51
2. Zvolen  29 20 3 6 161:77 43
3. MŠK Púchov  28 17 3 8 92:63 38
4. Žilina  28 16 1 11 101:75 33
5. Brezno  25 13 2 10 128:119 28
6. B. Bystrica  27 11 1 15 121:119 23
7. Lučenec  26 5 1 20 110:193 11
8. P. Bystrica  26 4 2 20 82:179 10
9. L. Mikuláš  28 3 2 23 57:180 8

7. HT
30. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:6 (0:2, 2:2, 0:2), 2. Ťapko (Žondor), 11. Lazkov. 
29. Hajas (Kováčik), 36. Škultéty (Kováčik), 53. 
Hudík (Lazkov), 54. Vráblik
Ostatné výsledky 30. kola: Lučenec – Zvolen 1:11, 
Martin – P. Bystrica 13:0, Žilina – Banská Bystrica 8:2
1. MŠK Púchov  28 23 3 2 151:48 49
2. Martin  27 22 2 3 161:64 46
3. Žilina  28 16 2 10 131:103 34
4. Zvolen  29 13 3 13 137:108 29
5. B. Bystrica  27 12 2 13 117:119 26
6. L. Mikuláš  28 11 3 14 99:92 25
7. P. Bystrica  26 7 2 17 108:152 16
8. Lučenec  26 6 2 18 78:160 14
9. Brezno  25 1 3 21 69:205 5
I. liga mladší žiaci
6. HT
30. kolo: MŠK Púchov – HKM 32 Liptovský Miku-
láš 9:0 (3:0, 3:0, 3:0), 4. Pobežal, 14. Brežný (Vrá-
bel), 20. Vrtiel, 22. Palan (Pobežal), 25. Hájovský 
(Brežný), 31. Vrtiel (Cebo), 44. Brežný (Pobežal), 
47. Vrtiel (Urban), 57. Pobežal.
Ostatné výsledky 30. kola: Zvolen – Lučenec 7:2, 
Považská Bystrica – Martin 2:5, Banská Bystrica – Ži-
lina 8:3
1. MŠK Púchov  28 22 5 1 207:86 49
2. B. Bystrica 27 20 3 4 169:84 43
3. Žilina  28 15 4 9 143:103 34
4. Martin  29 13 3 13 141:149 29
5. P. Bystrica  27 12 4 11 113:137 28
6. Brezno  26 11 1 14 125:121 23
7. Zvolen  28 9 4 15 111:139 22
8. Lučenec  26 4 2 20 81:183 10
9. L. Mikuláš  27 4 0 23 129:217 8
5. HT
30. kolo: MŠK Púchov – HKM 32 Liptovský Mikuláš 
6:3 (2:1, 1:1, 3:1), 18. Seiler (Brindza, Plevák), 19. 
Seiler (Bodjanová), 39. Koncový (Baroš), 52. Lu-
hový, 56. Červený (Seiler), 60. Koncový (Baroš).
Ostatné výsledky 30. kola: Zvolen – Lučenec 7:3, 
Považská Bystrica – Martin 3:14, Banská Bystrica – Ži-
lina 9:7
1. Žilina  28 19 3 6 208:113 41
2. B. Bystrica  27 18 1 8 220:113 37
3. Martin  29 18 1 10 177:132 37
4. Brezno  26 14 4 8 183:127 32
5. Zvolen  28 15 2 11 166:149 32
6. MŠK Púchov  28 12 2 14 154:158 26
7. L. Mikuláš  28 9 2 17 140:193 20
8. P. Bystrica  27 6 3 18 115:200 15
9. Lučenec  27 4 0 23 83:261 8

Púchovčania ako siedme mužstvo po základnej 
časti dokázali triumfovať v druhom stretnutí na pôde 
tretej Detvy. Na domácej pôde Púchovčania v sobo-
tu v treťom zápase presvedčivo zvíťazili a v nedeľu 
mohli rozhodnúť o prekvapujúcom postupe cez fa-
vorizovanú Detvu. 

21. kolo: FBC Red Wings Košice – FBK Púchov 
5:14 (2:3, 2:3, 1:8), Fleger 2, Jach 2, Zemla 2, Krajci 
2, Kiačik 2, Beriac 2, Ševčík, Pavel), Žltý sneh Košice 
– Nová Dubnica 8:2, Detva – Trnava 3:5, Likavka – To-
poľčany 2:9, Zvolen – Snipers Bratislava 4:23, Uniza 
Žilina – Partizánske 11:8
22. kolo: Žltý sneh Košice – FBK Púchov 12:5 (4:1, 
4:1, 4:3), Pavel 2, Mrocek, Ševčík, Snipers Bratislava 
– Detva 13:4, Red Wings Košice – Nová Dubnica 8:7, 
Topoľčany – UNIZA Žilina 8:19, Partizánske – Likavka 
7:10, FBC 11 Trnava – FBC Zvolen 2:8
Konečná tabuľka 1. ligy
1. Snipers BA 22 17 2 3 250 : 117 53
2. Uniza Žilina 22 17 2 3 236 : 106 53
3. Detva 22 15 0 7 148 : 119 45
4. FBC 11 Trnava 22 13 1 8 124 : 101 40
5. Partizánske 22 12 1 9 151 : 144 37
6. Žltý Sneh KE 22 11 2 9 157 : 129 35
7. FBK Púchov 22 11 2 9 184 : 185 35
8. Topoľčany 22 9 2 11 161 : 171 29
9. Nová Dubnica 22 7 0 15 129 : 173 21
10. Red Wings KE 22 6 0 16 122 : 193 18
11. Zvolen 22 3 2 17 96 : 226 11
12. Likavka 22 3 2 17 92 : 186 11
Štvrťfinále play off
1.zápas: DTF team Detva Joxers – FBK Púchov 
12:6 (4:3, 3:2, 5:1) – stav série 1:0. Góly Púchova: 
Jach 2, Pavel, Krajci, Ševčík, Haluška
Ostatné zápasy: Snipers Bratislava – Topoľčany 7:2 
– stav série 1:0, Uniza Žilina – Partizánske 15:8 – stav 
série 1:0, FBC Trnava – Žltý sneh Košice 12:6 – stav 
série 1:0
2. zápasy: 1.zápas: DTF team Detva Joxers – FBK 
Púchov 4:5 po predĺžení (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) – stav 
série 1:1, góly Púchova: Kiačik 3, Mišík, Krajci
Ostatné zápasy: Snipers Bratislava – Topoľčany 13:1 
– stav série 2:0, Uniza Žilina – Partizánske 10:6 – stav 
série 2:0, Trnava – Žltý sneh Košice 8:5 – stav série 
2:0
3. zápasy: FBK Púchov – DTF team Detva Joxers 
9:2 (3:1, 3:1, 3:0) – stav série 2:1, góly Púchova: Pa-
vel 3, Ševčík 2, Tuček, Liačik, Fleger, Jach
Ostatné zápasy: Topoľčany – Snipers Bratislava 5:13 
– stav série 0:3, Partizánske – Uniza Žilina 5:11 – stav 
série 0:3, Žltý sneh Košice – FBC 11 Trnava 4:6 – stav 
série 0:3
Štvrtý zápas FBK Púchov – DTF team Detva Joxers 
sa skončil po uzávierke dnešného čísla Púchov-
ských novín. 

Siedmaci a šiestaci MŠK sú 
na ľade stále lídrami
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Mestský bytový podnik s novým 
konateľom Tiborom Luhovým

                        >>  str. 4

Aj v Púchove si uctili pamiatku 
J. Kuciaka a M. Kušnírovej
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Primátor predložil 
Záverečnú správu 
mesta za rok 2017
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Z rokovania februárového zastupiteľstva
Zasadnutie viedol primátor mesta 
Rastislav Henek. Na rokovaní zastu-
piteľstva bolo prítomných všetkých 
devätnásť poslancov. V prvom bode 
sa poslancom predstavil kandidát na 
konateľa spoločnosti MESTSKÝ BYTO-
VÝ PODNIK, s. r. o. Ing. Tibor Luhový. 
Po jeho vypočutí a krátkej diskusii po-
slancov bol väčšinou 17 hlasov schvá-
lený do funkcie konateľa.
V ďalších bodoch rokovania informo-
vala hlavná kontrolórka mesta Ing. 
Marta Kavecká o kontrole plnenia 
uznesení z predchádzajúceho zasad-
nutia MsZ a predložila Správu o kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta Púchov za rok 2017. 

Správa o stave mesta za rok 2017
Jedným z hlavných bodov rokovania 
zastupiteľstva bola Správa o stave 
Mesta Púchov za rok 2017. Primátor 
mesta Rastislav Henek tentokrát roz- 
siahlu Správu nečítal, len vyzval po-
slancov k diskusii o písomne predlože-
nom materiále. Poslanci bez pripom-
ienok jednomyseľne zobrali správu na 
vedomie. Plné znenie Správy o stave 
mesta Púchov za rok 2017 prinášame 
na str. 11 až 17 Púchovských novín.
Vedúca ekonomického oddelenia 
MsÚ Ing. Lucia Pružinská predložila ná-
vrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov na 
rok 2018 a návrh na čerpanie rezerv-
ného fondu mesta Púchov. V diskusii 
vystúpil občan M.  Faktor, ktorý spo-
chybnil cenu minuloročného nákupu 
závesných kvetináčov a žiadal opravu 
chodníka na Hollého ulici. Poslanci 
ďalej schválili zverenie majetku mesta 
Púchov do správy rozpočtovým orga-
nizáciám - išlo najmä o rekonštrukčné 
práce na základných školách Gorazdo-
vej, Komenského a Slovanskej vykona-
né v uplynulom období.

V stredu 28. februára 2018 sa v púchovskom divadle zišli poslanci mestského zastupiteľstva. 

Slovak Telekom a Orange chcú 
v meste položiť optické káble
Veľmi dôležitým bodom rokova-
nia bolo rokovanie o návrhu udeliť 
súhlas mesta Púchova ako vlastníka 
pozemkov k územnému konaniu 
uloženia optických káblov, ktoré 
predkladali Ing. Miroslav Svorada a 
Ing. arch. Daniela Šicová. 
Slovak Telekom, a. s. žiada súhlas 
za účelom realizácie líniovej stav-
by, ktorá má zvýšiť kapacitu po-
skytovaných telekomunikačných 
služieb v intraviláne mesta na ulici-
ach Štefánikova, Royova, Požiarna, 
Moravská, Komenského, Námestie 
Slobody, Hoštinská, Okružná, Mlá-
dežnícka, Chmelinec, v lokalite Pod 
Lachovcom. Realizácia prác pozos- 
táva z výkopových prác zemnej 
ryhy 25 x 60 cm a pretlaku miest-
nych komunikácií. Ide o tri trasy v 
dĺžke 12,5 kilometra. 
Orange Slovensko, a. s. žiada súhlas 

k realizácii trasy HDPE trubiek, kto-
ré sprostredkujú prepojenie exis-
tujúcich trás cez lokalitu bytových 
objektov a vybraných objektov 
občianskej vybavenosti a komerč-
ných objektov v časti mesta sídlisko 
Stred, Za Cintorínom a Športovcov v 
celkovej dĺžke výkopov 11,9 kilome-
tra z  dôvodu nedostatočného po-
krytia územia mesta poskytovanými 
službami.
Poslanci po rozsiahlej diskusii pred-
ložený materiál schválili.

Informácia o investičných akciách 
a správy mestských spoločností
Po obedňajšej prestávke Ing. Miro-
slav Svorada predložil poslancom 
žiadosť o poskytnutie dotácie Úradu 
vlády Slovenskej republiky v pro-
grame „Podpora rozvoja športu na 
rok 2018“ na projekt „Multifunkčné 
ihrisko, Púchov – Horné Kočkovce“ 
vo výške 40.000 eur. Poslanci schvá-

lili spolufinancovanie tohto projek-
tu v  minimálnej výške 5 percent z 
celkového rozpočtu. Vedúci odde-
lenia výstavby tiež predložil zastu-
piteľstvu „Informáciu o investičných 
akciách mesta Púchov“. Mestské 
zastupiteľstvo informáciu vzalo na 
vedomie, podobne ako aj správy 
mestských spoločností, mestského 
úradu a mestskej polície.

Schválenie dotácie, zvolenie 
prísediacich sudcov a diskusia
Poslanci schválili dotáciu na zabez-
pečenie projektu „Komplexná mul-
tidisciplinárna starostlivosť deťom v 
materských školách“, ktorý sa bude 
realizovať v materských školách 
mesta Púchov v roku 2018 v sume 
20.400 eur. Zastupiteľstvo zvolilo 
prísediacich na Okresnom súde v Po-
važskej Bystrici na funkčné obdobie 
2018 – 2022 nasledovných občanov: 
Mgr. Miroslavu Lapšovú, Antóniu 
Gabkovú, Alenu Hudákovú a Irenu 
Kováčikovú.
V diskusii okrem poslancov vystúpili 
občania J. Pěntka, J. Ráček, D. Krištof, 
M. Mišún a R. Varga. Témou príspev-
kov bola návšteva prezidenta repub-
liky A. Kisku, situácia v Púchovskej te-
levízii, kauza Dokupil a výhrady voči 
zastupovaniu primátora mesta jeho 
manželkou na kultúrnych poduja-
tiach mesta. Poslanec M.  Kubičár sa 
zaujímal o  pracovné zaradenie bý-
valej prednostky mestského úradu. 
Primátor mesta informoval poslan-
cov, že JUDr. Eva Kvocerová sa vzdala 
svojej funkcie zo zdravotných dôvo-
dov a je z týchto dôvodov dlhodobo  
práceneschopná.

Text a foto: Slavomír Flimmel



Aj Púchovčania si uctili pamiatku 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Mesto Púchov vypísalo výberové konanie na no-
vého konateľa tejto mestskej spoločnosti, pretože 
predchádzajúci konateľ spoločnosti Ing. Viliam Ka-
ras sa ku dňu 13. 11. 2017 vzdal svojej funkcie. 
Ing. Tibor Luhový doteraz pracoval v mestskej spo-
ločnosti Púchov servis, s. r. o. ako projektový ma-
nažér. Svoju víziu riadenia spoločnosti MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. rozdelil na štyri základné 
oblasti: technickú, ekonomickú, personálnu a 
rozvoja spoločnosti, ktorých komplexné riešenie 
je základným predpokladom pre zvýšenie efek-
tívnosti prevádzky spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK. 
Ing. Tibor Luhový ako nový konateľ spoločnosti 
prezentoval výberovej komisii a poslancom mest-
ského zastupiteľstva niektoré prioritné akcie plá-
nované na najbližšie obdobie svojej činnosti:
- aktualizovať koncepciu rozvoja mesta Púchov  

V piatok 2. marca večer sa po celom Slovensku konali pietne zhromaždenia na uctenie pamiatky zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Púchovčania sa stretli v parku pri Župnom dome, aby pri fotografii zabitých mladých ľudí zapálením sviečok im preukázali 
svoju úctu. Po smútočnej minúte ticha sa zhromaždenie skončilo. Na rozdiel od iných slovenských miest nikto z občanov Púchova nevystúpil s požiadavkami 
na odstúpenie alebo odvolanie politikov, ktorí sú zodpovední za dnešný neutešený stav, v ktorom sa Slovensko nachádza.                                                             -sf-

v oblasti zásobovania teplom (v súčasnosti platná 
bola vypracovaná v roku 2005),
- vypracovať energetický audit centrálnej sústavy 
zásobovania teplom mesta,
- aplikovať výsledky energetického auditu s cieľom 
zvýšiť efektívnosť výroby a distribúcie tepla sústa-
vy CZT,
- zabezpečiť centrálny zber dát z meračov tepla a 
vody tak, aby bolo možné vykonávať automatický 
odpočet množstva dodaného tepla do jednotli-
vých odberných miest s prepojením na fakturáciu.
Základným cieľom činnosti spoločnosti MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. je podľa nového konateľa 
zabezpečenie pre všetkých odberateľov tepla bez-
pečnú, spoľahlivú a maximálne efektívnu dodávku 
tepla s využitím moderných technických pros-
triedkov najmä aplikáciou obnoviteľných zdrojov.

-r-
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MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK 
má nového konateľa
Na základe odporučenia výberovej komisie poslanci mestského 
zastupiteľstva dňa 28. 2. 2018 schválili do funkcie konateľa spo-
ločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. Ing. Tibora LUHOVÉHO.
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Vyplynulo to z prieskumu Úradu ve-
rejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ÚVZ SR), ktorý realizoval 
prostredníctvom 36 regionálnych 
úradov na celom Slovensku v roku 
2016. „Cieľom prieskumu bolo zistiť 
atribúty zdravotného uvedomenia 
a správania sa občanov Slovenskej 
republiky na základe plnenia Ná-
rodného programu podpory zdra-
via,“ hovorí PhDr. Robert Ochaba, 
PhD., vedúci Odboru podpory zdra-
via ÚVZ SR.

Aká bola vzorka opýtaných
Výskumnú vzorku tvorilo 3.773 re-
spondentov – 1.872 mužov a 1.901 
žien, od 15 do 95 rokov. Vyše 92 % 
opýtaných si myslí, že môže ovplyv-
niť dĺžku svojho života spôsobom 
ako žije a stará sa o svoje zdravie. 
Muži a ženy sa líšili v názoroch na svo-
ju fyzickú kondíciu. Muži ju hodnotia 
častejšie ako výbornú. Vyše 59 % opý-
taných uviedlo, že fyzickú kondíciu 
má celkom dobrú.

Máme dostatok spánku?
Takmer polovica, resp. 49,2 % respon-
dentov uviedla, že spí 7 až 8 hodín 
denne. Až 58,7 % má spánok 7 až 8 
hodín, alebo viac ako 8 hodín denne. 
Muži aj ženy sú na tom rovnako. Čo sa 
týka kvality, väčšina opýtaných (57,3 
%) považuje svoj spánok za celkom 
dobrý.

Fajčia skôr mladí
Zdá sa, že Slováci si berú k srdcu slová 
o škodlivosti fajčenia - až takmer 78 
% respondentov uviedlo, že nefajčí, 
pričom žien je viac. Najviac fajčiarov 
- takmer 30 %, bolo vo vekovej skupi-
ne menej ako 25 rokov, najmenej (13 
%) bolo vo vekovej skupine 65+. Viac 
ako polovica respondentov (58,8 %) 
konzumuje destiláty len zriedka, ale-
bo nikdy, muži viac ako ženy. Takmer 
15 % mužov a 2 percentá žien si do-
prajú každý deň alebo obdeň pivo, 
víno konzumujú necelé štyri percen-
tá mužov a percento žien. Väčšina re-
spondentov (96 %) za posledných 12 
mesiacov neužila drogu.

Mlieko a ovocie majú radšej ženy
Hoci v posledných rokoch odborní-
ci často upozorňujú, že popularita 
a spotreba mlieka prudko klesá, v 

Fajčíme menej, ale málo sa hýbeme

prieskume sa to úplne nepotvrdilo. 
Takmer 40 % respondentov pije mlie-
ko každý deň alebo obdeň, najviac ľu-
dia do 25 rokov (polovica opýtaných). 
Najmenej pijú mlieko - necelých 32 % 
respondentov, ľudia od 25 do 64 ro-
kov. Viac žien – vyše 41 %, konzumuje 
každý deň surovú zeleninu, mužov 
je podstatne menej – necelých 27 %. 
Raz až dvakrát do týždňa konzumuje 

varenú a dusenú zeleninu 54,6 % re-
spondentov a rovnaké percento si do-
praje každý deň ovocie. Ženy výrazne 
častejšie (až 62 %), kým mužov iba 
46 %. Zaujímavé je, že so stúpajúcim 
vekom sa významne znižuje konzu-
mácia citrusových plodov a banánov, 
podobne aj každodenné maškrtenie 
sladkostí.

Radšej máme hydinové a bravčové 
mäso
Väčšina respondentov (58,2 %) kon-
zumuje bravčové mäso raz až dvakrát 
týždenne, muži častejšie (64,3 %) ako 
ženy (52,2 %), takmer 66 % respon-
dentov konzumuje raz až dvakrát 
týždenne hydinu. Menej často za-
raďujeme do stravy hovädzie mäso 
– raz až dvakrát mesačne, rovnako 
ako údeniny. Polovica opýtaných raz 
alebo dvakrát do mesiaca konzumu-
je čerstvé alebo mrazené ryby, rybie 
konzervy a šaláty. Diéty sú skôr domé-
nou žien. V období posledného roka 
podľa našich zistení držalo diétu vyše 
22 % opýtaných žien, mužov bolo iba 
necelých 13 %.

Nehýbeme sa
Jednou z najslabších stránok životné-
ho štýlu Slovákov je pravidelný po-
hyb. Z prieskumu vyplynulo, že viac 
ako polovica respondentov (61,3 %), 
takmer 65 % žien a 58 % mužov, sa 

nevenuje pravidelne žiadnemu špor-
tu a s pribúdajúcom vekom záujem o 
pohyb ešte klesá.

Trápi najmä vysoký tlak a alergie
Z celkového súboru sa 56,4 % mužov 
a 58,3 % žien vyjadrilo, že trpí dlhodo-
bou chorobou alebo zdravotným pro-
blémom pretrvávajúcim dlhšie ako 
šesť mesiacov. Ich podiel sa so stú-

pajúcim vekom štatisticky významne 
zvyšuje. Najviac sa vyskytuje: vysoký 
krvný tlak (27,4 %), alergia (19,9 %), 
nasleduje ischemická choroba srdca 
(9 %) a diabetes mellitus (8,5 %).
Proti chrípke sa neočkujeme
V odpovediach sa takmer 54 % opý-
taných nikdy nedalo zaočkovať, iba 10 
% bolo očkovaných pred menej ako 
rokom (očkuje sa cca 4 %), 11 % očko-
vanie proti chrípke podstúpilo v ob-
dobí medzi jedným až dvoma rokmi a 
vyše štvrtina respondentov pred viac 
ako dvoma rokmi. Najmenej očkova-
ných bolo vo veku 25 – 64 rokov.

Preventívne prehliadky
Preventívnu gynekologickú preh-
liadku absolvovalo za posledných 
dvanásť mesiacov 57,8 % opýtaných 
žien. Disciplinovanejšie sú mladšie – 
vo veku od 25 do 64 rokov - ich prišlo 
takmer 75 %, oveľa menej (iba 42 %) 
bolo žien vo veku 65+. Preventívne 
mamografické vyšetrenie prsníkov 
podstúpila iba štvrtina responden-
tiek. Zo zistení u opýtaných respon-
dentov iba 18% mužov absolvovalo 
urologickú preventívnu prehliadku. 
Návštevu zubnej preventívnej preh-
liadky absolvovalo z opýtaných 68 % 
mužov a takmer 75% žien. Necelých 
15 % mužov a 9 % žien nebolo na žia-
dnej preventívnej prehliadke.

Peter Cvik, ÚVZ SR, foto: pixabay

V slovenských kalendároch takmer ka-
ždý deň je spojovaný s aspoň jedným 
krstným menom. Pôvodný kalendár 
bol zoznam rímsko-katolíckych svä-
tých. Dnešné oslavy menín boli pôvod-
ne sviatkom konkrétneho svätca alebo 
svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

6. marec - sv. Fridolin, opát; bl. Rozá-
lia (Ružena) Viterbská, panna
• Radoslav, Radoslava, Radislav, 
Radislava - majú slovanský pôvod a 
význam mien je „radujúci sa, sláviaci 
radosť“
• Fridolín, Fridolína - z nem. mena 
Friedrich = „mierumilovný vládca“
• Koriolán - z latinského mena, ktoré 
znamená „obyvateľ mesta Corioli“
• Felícia - svätecké meno pochádza- 
júce z latinského Félix = „šťastný“
7. marec - sv. Perpetua a Felicita, 
mučenice
• Tomáš, Tomáška - má hebrejský pô-
vod a v preklade znamená „dvojča“
• Tomislav, Tomislava - slovanské 
meno, znamená „utužujúci slávu“
8. marec - sv. Ján z Boha, rehoľník
• Alan, Alana - majú keltský pôvod a 
význam mena v preklade je „súlad, 
svornosť“
9. marec - sv. Františka Rímska, 
rehoľníčka
• Františka - je talianskeho pôvodu, 
bolo odvodené od mena svätého 
Františka z Assisi a znamená „malý 
Francúz (Francúzka)“
• Erhard - nemecké meno, ktoré v 
preklade znamená „v cti silný“
10. marec - sv. Makárius, biskup
• Branislav, Bronislav - má slovanský 
pôvod, jeho význam je „bráň slávu“
• Bruno - má nemecký pôvod a 
význam mena je „hnedý vládca“
• Bratislav, Bratislava - novšie slovan-
ské meno s významom „slávny brat“
• Taras - ruské meno, ktoré pochádza 
z gréckeho Tarassó = „znepokojujúci“
11. marec - sv. Konštantín, kráľ; sv. 
Pionius, mučeník; sv. Eulógius, muče-
ník, štvrtá pôstna nedeľa
• Angel, Angela - z latin. angelus, to z 
gréckeho ággelos = anjel, posol
• Angelika, Angelína - znamená „an-
jelská“, odvodené zo slova angelus
• Volfram - nemecké meno, ktoré 
v sebe obsahuje dve slová - vlk a 
havran
• Jurina - pravdepodobne od mena 
Juraj, ktoré má grécky pôvod a v 
preklade znamená „roľník“
12. marec - sv. Inocent I., pápež; 
sv. Teofan, mních
• Gregor, Gregora, Gregoria, Gregorí-
na - je gréckeho pôvodu a v preklade 
znamená „ostražitý“
• Teofan - grécke meno Theophanés 
= „bohom ukázaný“
Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Slováci si uvedomujú, že zdravý životný štýl vplýva na dĺžku živo-
ta, no značná časť sa nevenuje pravidelne žiadnej fyzickej aktivite 
a mnohí ignorujú preventívne zdravotné prehliadky. Zlepšujú sa 
však, pokiaľ ide o závislosť od tabaku, fajčiarov je čoraz menej. 
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Polícia informuje

Bez obetí boli okresné, krajské i slovenské cesty

Dospal doma...
Na oddelenie mestskej polície sa telefonicky 

obrátil majiteľ jednej z púchovských pivární, že v 
prevádzke spí neznáma osoba. Mestskí policajti 
našli na mieste nesvojprávneho muža zo Streže-
níc, ktorého členovia hliadky poznali. Telefonic-
ky kontaktovali jeho opatrovateľa, ktorý si muža 
prišiel do pivárne vyzdvihnúť a odviezť do miesta 
bydliska. 

Veľký brat počúva?
Na oddelenie mestskej polície sa telefonicky ob-

rátila žena z Horných Kočkoviec, ktorá tvrdila, že 
jej odpočúvajú telefón. Informovala, že jej telefón 
odpočúva brat. Mestskí policajti ženu upozornili, 
že ak má podozrenie na odpočúvanie telefónu, 
musí sa obrátiť na Obvodné oddelenie Policajné-
ho zboru v Púchove. 

Parkoval na detskom ihrisku
Hliadka mestskej polície riešila telefonické 

oznámenie, podľa ktorého ja na Komenského uli-
ci za bytovkou na detskom ihrisku zaparkované 
osobné motorové vozidlo. Hliadka po príchode 
na miesto zistila priestupok, na automobil nasa-
dila blokovacie zariadenie a vyhotovila fotodo-
kumentáciu. Priestupok vyriešili mestskí policajti 
napomenutím. 

Mohol zamrznúť...
Krátko po polnoci prijali na oddelenie mestské 

polície telefonické oznámenie, že v blízkosti jed-
nej z púchovských pivární sa pohybuje značne 
opitý muž, ktorý má problémy s chôdzou. Ozna-
movateľka vyjadrila obavu, aby muž niekde ne-
spadol a nezamrzol, keďže vonku bol poriadny 
mráz. Hliadka mestskej polície na mieste našla 
muža z Púchova, ktorý bol evidentne pod vply-
vom alkoholu a bol pomočený. Mestskí policajti 
ho previezli do miesta bydliska, prípad riešia ako 
priestupok proti verejnému poriadku.  

Mŕtvy srnec
Ďalšiu uhynutú srnčiu zver si vyžiadali kruté toh-

toročné kruté mrazy. V ranných hodinách nahlásil 
na oddelenie mestskej polície muž z Púchova 
úhyn srnčeka na Vŕšku pri rodinnom dome. O prí-
pade mestskí policajti informovali veterinára, kto-
rý zabezpečil odstránenie uhynutého zvieraťa.  

Skončila na psychiatrii
Muž z Púchova priviedol na oddelenie mestskej 

polície ženu s Dohnian, ktorá bola pod vplyvom 
alkoholu a mala sa na Štefánikovej ulici vyhrážať 
samovraždou. Podľa muža, ktorý ju priviedol, 
opakovane vstupovala do jazdnej dráhy auto-
mobilov a vykrikovala, že sa zabije. Žena sa aj na 
oddelení mestskej polície správal agresívne, bola 
vulgárna. Ako povedala, užíva lieky, ktoré v po-
hostinstve zapíjala alkoholom. Mestských policaj-
tov informovala, že sa rozišla s priateľom a nemá 
kde bývať, tak si chcela dobrovoľne siahnuť na 
život. Mestskí policajti privolali lekárskych záchra-
nárov s tým, aby ženu previezli na psychiatrické 
oddelenie považskobystrickej nemocnice. Prevoz 
zabezpečila sprievodom aj hliadka Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Púchove.    

Zvracal k susedom...
Ráno o trištvrte na tri prijali telefonické ozná-

menie, podľa ktorého mal oznamovateľovi zne-
čisťovať zvratkami parapetu a okno sused býva-
júci nad ním. Hliadka na mieste zistila priestupok 
proti verejnému poriadku a proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta, ktorého sa dopustil 
muž z Moravskej ulice. Keďže zvracajúci sused bol 
evidentne pod evidentne pod vplyvom alkoholu, 
priestupok vyriešia mestskí policajti neskôr. 

V ôsmom kalendárnom týždni sa na cestách Pú-
chovského okresu stala jediná dopravná nehoda. Ne-
došlo pri nej k usmrteniu, ani k ťažkému či ľahkému 
zraneniu. Nehoda sa stala v pondelok 19. februára o 
12.45 hodine na ceste I/49 v obci Záriečie pri rodin-
nom dome pred križovatkou na časť Klecenec. Vodič 
osobného motorového vozidla Seat Altea jazdil v 
smere od hraníc s Českou republikou do Púchova. 
V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim 
schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vlastnos- 
tiam vozidla, vyšiel vpravo mimo cestu, kde narazil 
do kovového zábradlia, ktoré poškodil. Skúška na al-
kohol bola negatívna. 

Relatívne pokojné boli v ôsmom kalendárnom 
týždni aj cesty Trenčianskeho kraja. Stalo sa na nich 
iba 19 dopravných nehôd. Nikto pri nich nezahynul, 
ani neutrpel ťažké zranenie.  Od začiatku roka sa na 

cestách Trenčianskeho kraja stalo 169 dopravných 
nehôd, čo je o osem viac, ako v rovnakom období 
minulého roku. Od začiatku roka sa na cestách kraja 
stalo 169 dopravných nehôd, zomreli pri nich traja 
ľudia, desať osôb utrpelo ťažké zranenia.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka sta-
lo 1824 dopravných nehôd (medziročný nárast o 
osem). Zomrelo pri nich 21 osôb, čo je o 12 menej, 
ako v rovnakom období minulého roku. V ôsmom 
kalendárnom týždni si nevyžiadali slovenské cesty 
ani jedinú obeť dopravných nehôd, čo sa stalo na-
posledy v januári 2017. Najviac obetí majú tento rok 
cesty Trnavského samosprávneho kraja, kde pri do-
pravných nehodách zomreli už piati ľudia. Bez obetí 
dopravných nehôd sú v tomto roku iba cesty Brati-
slavského samosprávneho kraja. 

KR PZ Trenčín   

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici upo-
zorňuje motoristickú verejnosť, že od 5. marca 2018 
do 30. augusta 2018 bude na ceste II. triedy č. 507 
v katastrálnom území Púchov a Nimnica v kilometri 
176,000 až 178,000 mimo obce, čiastočné doprav-
né obmedzenie v jednom jazdnom pruhu v smere 
staničenia Púchov - Považská Bystrica (postupne v 
úsekoch 250 metrov podľa realizácie prác), z dôvo-
du výstavby novej cyklistickej infraštruktúry v úseku 
medzi mestom Púchov a Nosickou priehradou (stav-
ba „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 
6: úsek Púchov - Nosická priehrada“). 

Doprava v tomto úseku cesty II/507 bude vedená 
vo voľnom jazdnom pruhu pre obidva jazdné smery 
a bude usmerňovaná umiestneným prenosným do-
pravným značením a  riadená spôsobilými a náležite 
poučenými osobami.

           Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný do-
pravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici moto-
ristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úse-
kom cesty II/507 Púchov - Nimnica dbali o zvýšenú 
opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledova-
li dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny 
osôb určených na riadenie premávky. 

KR PZ Trenčín 

Výstavba cyklotrasy Púchov - Kúpele Nimnica 
obmedzí na pol roka automobilovú dopravu 

V priebehu mesiaca február 2018 uskutočnili prísluš-
níci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 155 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac 
- 61 zásahov pri dopravných nehodách. Nasledova-
lo 50 výjazdov k 
požiarom, 36 vý-
jazdov k technic-
kým zásahom a 
päť ekologických 
zásahov. Okrem 
toho hasiči v 
priebehu uply-
nulého mesiaca 
vykonali jedno 
p ož i a r n o - p re -
vierkové cviče-
nie a dva výjazdy 
k udalostiam, pri 
ktorých napokon 
zasahovať nemu-
seli.

Priame ško-
dy v dôsled-
ku udalostí za 
mesiac február 
boli vyčíslené 
na 157.000 eur. 

Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Tren-
čianskom kraji predstavovali v sledovanom období 
hodnotu viac ako 661.000 eur.          KR HaZZ Trenčín 

Hasičov v Trenčianskom samosprávnom kraji 
zamestnali vo februári najmä dopravné nehody

Hasičský a záchranný zbor

je

správala

evidentne pod vplyvom alkoholu a priestupok vy-
riešia mestskí policajti neskôr.
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Mesto Púchov informuje, že v súlade so záko-
nom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a na základe Doplnku č.1 k VZN č. 
4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných ško-
lách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov 
sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský 
rok 2018/2019.

Miesto zápisu:
Základná škola, Gorazdova 1174
tel. 042/4631339 
www.zsgorazdovapuchov.edupage.org
Základná škola „Jána Amosa Komenského“, 
Komenského 50 
tel. 042/4632802 
www.zskompv.edupage.sk
Základná škola, Mládežnícka 1434
tel. 042/4632458 
www.zsmladeznicka.edupage.org
Základná škola s materskou školou, 
Slovanská 23
tel. 042/4677749 
www.zsslovanpu.edupage.org

Termín: 
4. apríla 2018 od 14.00 do 17.00 hod.
11. apríla 2018 od 14.00 do 17.00 hod.

K zápisu si treba priniesť: 
-  občiansky preukaz rodičov
- rodný list dieťaťa
- poplatok 10 € (na predpísané zošity, pracovné 
zošity)
Je možné priniesť aj vyplnené tlačivá k zápisu, 
ktoré má konkrétna ZŠ zverejnené na svojej 
webovej stránke.

Postup pri odklade povinnej 
školskej dochádzky:
- predložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu,
- odporučenie všeob. lekára pre deti a dorast,
- odporučenie príslušného zariadenia Centra pe-
dagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie.

Odporúčame rodičom:
- ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného škol-
ského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode s 
riaditeľom školy,
- ak je dieťa s rodičmi v zahraničí, rodičia požia-
dajú riaditeľa ZŠ kmeňovej školy podľa školské-
ho obvodu v Púchove o možnosť plnenia povin-
nej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej 
republiky,
- získať informácie o základných školách v mes-
te podľa ich zamerania, čo pomôže pri výbere 
školy, ktorú bude ich dieťa navštevovať (info na 
webových stránkach škôl a mesta Púchov alebo 
osobnou návštevou školy).

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta

Blížia sa zápisy 
budúcich prvákov

1. 

2.

3.

4.

ZŠ Mládežnícka: Predmety učia metódou CLIL 
Metóda CLIL - Content and language integrated tea-
ching, je vyučovanie bežného predmetu (najčastej-
šie prírodovedy alebo matematiky) v anglickom 
jazyku, pričom 30 percent hodiny je odučených v 
cudzom, 70 percent v materinskom jazyku. Učiteľ 
kladie dôraz na komunikáciu v cudzom jazyku, nie 
na nácvik gramatických javov. Táto metóda je v po-
slednom období veľmi preferovaným spôsobom 
výučby predovšetkým na prvom stupni základných 
škôl.
Aj na Mládežníckej škole v Púchove vyučujeme 
touto metódou už štvrtý rok. Blíži sa čas, kedy budú 
prvý stupeň opúšťať triedy, v ktorých je CLIL sa-
mozrejmosťou. Ako táto metóda deťom pomáha? 
Je efektívna? S istotou môžeme tvrdiť, že žiakom sa 
vyučovanie prostredníctvom CLIL-u páči, hodiny sú 
zaujímavejšie a zábavnejšie, pretože učiteľ využíva 
množstvo aktivít v cudzom jazyku. Deti prichádzajú 
do situácií, kedy počujú a používajú anglický jazyk 
bez obáv, spontánne, bez toho, aby si to vôbec uve-
domovali.  Zvyšuje sa motivácia žiakov k cudziemu 
jazyku, úroveň komunikácie, deti dokážu rýchlejšie 
„prepínať“ z angličtiny do slovenčiny a naopak. 
Detskú tvorivosť a rovesnícke vzdelávanie zapájame 
do vyučovania každý rok počas CLIL dňa, kedy si 
starší žiaci skúšajú rolu učiteľa a snažia sa viesť hodi-
nu na danú tému u mladších kamarátov. Využívajú 
na to samozrejme komunikáciu v anglickom jazy-
ku. Počas všetkých aktivít, kedy sa žiaci spontánne 
rozprávajú s vyučujúcim a medzi sebou v cudzom 
jazyku vidíme, že vynaložená námaha na prípravu 
hodiny vyučovanej metódou CLIL má zmysel. Touto 

Tvorivosťou k správnemu výberu povolania
Na ZŠ J. A. Komenského si uvedomujeme, že všet-
ci žiaci pokračujú vo vzdelávaní na ďalšom stupni, 
stredných školách. Ako si vybrať tú správnu? Pre aké 
povolanie sa rozhodnúť? Skúsili sme našim žiakom 
ponúknuť inú formu ako len prehliadky škôl, na kto-
rých by mohli ďalej pokračovať. 
Najskôr sme začali spoluprácu so Strednou odbor-
nou školou stavebnou v Považskej Bystrici. Naši 
chlapci a dievčatá (ôsmaci a deviataci) navštívili 
dielne tejto školy a priamo skúšali vyrábať z dre-
va, plechu a sadrokartónu. Tento školský rok sme 
spoluprácu rozšírili aj na Strednú odbornú školu I. 
Krasku, kde sme s dievčatami skúsili počítačový di-
zajn a s chlapcami navštívili laboratóriá. V decembri 
sme začali spolupracovať aj so Strednou odbornou 
školou obchodu a služieb v Púchove, skúsili si prácu 
kuchára, cukrára. Teraz vo februári dievčatá zistili čo 
sa skrýva za prácou kozmetičky, cukrárky a čašníčky.
Už veľa deviatakov, ale aj ôsmakov, si skúsilo prácu v 
tvorivých dielňach. Boli zapojení do priamej aktivity 
a museli vynaložiť úsilie na dosiahnutie zadaných 
úloh. Ale ukázalo sa, že praktickú činnosť majú veľ-
mi radi a je im blízka. Z každých tvorivých dielní sa 
vracali nadšení a s otázkou: „Kedy pôjdeme opäť?“ 
Veľmi si vážime rozbehnutú spoluprácu so stredný-
mi školami, ďakujeme p. riaditeľom za realizáciu tej-
to aktivity. Žiaci a rodičia si veľmi pochvaľujú, že žiaci 
môžu priamo vidieť, čo daná práca vyžaduje. Viacerí 
sa ľahšie po týchto tvorivých dielňach rozhodujú 
pre budúce povolanie. Veľké ďakujem patrí aj našej 
pani učiteľke Hajskej, ktorá veľmi úzko so strednými 
školami spolupracuje a je koordinátorkou aktivít.

PaedDr. Miroslava Lapšová

metódou budeme vyučovať prírodovedu aj v bud-
úcich rokoch, pričom ju plánujeme rozšíriť aj na dru-
hý stupeň či v spojení s nemeckým jazykom.
                                                                    Mgr. Jana Petríková
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16. 3., 23. 3.  (vždy v piatok) o 17:00 hod. 
Výtvarný ateliér pre mládež
Pre mladých priaznivcov výtvarného umenia. Viac informácií v CVČ Včielka.

7. 3., 14. 3., 21. 3. (vždy v stredu) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac info v CVČ Včielka.

8. 3. (štvtok)o 18:00 hod.
NA CESTE: Škandinávia stopom
Spisovateľ, scenárista, bábkoherec a orga- 
nizátor festivalu Hviezdne noci v Bytči Pe- 
ter Gärtner je aj vášnivý škandinavista a stu- 
dený sever precestoval stopom krížom-krá- 
žom. Chcete vedieť viac? Nenechajte si ujsť 
cestovateľskú besedu v Župnom dome!

10. 3. (sobota) o 18:00 hod. 
Noc s LITERAtúrou
Už tretí ročník stále viac obľúbenej Noci s LITERAtúrou. Viac info banner vpravo.

14. 3. (streda) o 18:00 hod.
Vernisáž: Variácie
Ateliér Anja, jeho žiaci a Pavol Kurej vás po-
zývajú na výstavu enkaustických obrazov 
a drotárskych výrobkov „Variácie“, ktorá sa 
bude konať v Župnom dome od 14. marca 
do 30. apríla 2018. Autori: Anna Jakubíková, 
Jozefína Cíbiková, Mária Kučíková, Maria-
na Pajtášová, Martina Zemančíková, Mária Gombárová, Antónia Šišáková, 
Zuzana Zeliezková, Daniela Bršiaková a Pavol Kurej.

16. 3. (piatok) o 20:00 hod.
Posedenie pri živej hudbe: 
Koncert Petra Kulicha 
Spevák, hudobník a prekladateľ zo Žiliny. 
Pôsobil istý čas v kapelách Best Zeroes, 
miešanom zbore Omnia a tiež bol súčasťou 
akustického dua Peter a Dávid. Momentál-
ne sa ako sólo umelec venuje akustickej 
hudbe a prezentovaniu vlastnej tvorby, ktorá by sa dala charakterizovať ako 
akustická alternatíva. 

20. 3. (utorok) o 17:30 hod.
Kreatívny workshop: Kraslicovo 
Veľká Noc klope na dvere a preto marcový 
kreatívny workshop venujeme maľovaniu 
vajíčok. Príďte si osvojiť nápadité metódy 
skrášľovania veľkonočných vajíčok pod 
umeleckým dohľadom maliarky Paulíny.

22. 3. (štvrtok) o 17:00 hod.
Beseda o alkoholizme
Pozývame vás na besedu s bývalým her-
com, moderátorom a autorom knihy „Dé-
mon chlast I.“ Johnym Peťkom. Pôjde o 
autentickú spoveď o živote s nálepkou  
„alkoholik“ a o tom, aké ľahké je podľahnúť.

     MAREC
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

Organizátori: Reklamný partner: Mediálni partneri:

Vstupenky v predaji od 1. februára v pokladni Divadla Púchov.

2018
24.marec

10.00 hod
vstupné 2,50 €

svadobná výstava
Divadlo Púchov

2018
24.marec

10.00 hod
vstupné 2,50 €

svadobná výstava
Divadlo Púchov

2018
24.marec

10.00 hod
vstupné 2,50 €

svadobná výstava
Divadlo Púchov

ŽUPNÝ DOM 
PROGRAM - NOVEMBER 2017

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

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

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

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

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

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

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

Župný dom 
Nábrežie slobody 552/1
Púchov

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

Partneri: Mediálni partneri:
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WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK

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

Sobota, 10. 3. na rôznych miestach mesta od 17.30 h   

NOC S LITERATÚROU
Pre malých i veľkých. 

Utorok, 13. 3.  veľká sála divadla  18:00 h

DIVADLO NOVÁ SCÉNA: PI ČAJ, MILÁČIK!
Vstupenky v predaji. 

Sobota 17. 3. pešia zóna    od 10.00 h.

VÍTANIE JARI V PÚCHOVE:
VEĽKONOČNÝ JARMOK
Info na osobitných plagátoch.

Štvrtok 22. 3. veľká sála divadla  15.00 h.

ČAJ PRE SENIOROV
Info na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 6. 3. 2018. 

Sobota  24.   veľká sála divadla                         10.00 h. 

SVADOBNÝ PÚCHOV
Príďte sa svadobne naladiť a inšpirovať.

Streda 7. 3., 17.30 h  

EXPEDIČNÁ KAMERA
Filmový festival je po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné filmy z hôr, divokej prírody 
a extrémnych zážitkov. Pripravte sa na poriadnu dávku objavovania a napätia... Bližšie info na oso-
bitných plagátoch.  Vstupné 4  €.

Piatok 9. 3., 17.30 h  Nedeľa  11. 3., 15.30 h  

LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
Mladý Leonardo je kreatívny a odvážny chlapec, ktorý svojimi vynálezmi neustále prekonáva zá-
kony fyziky. Pri ich testovaní v praxi mu trpezlivo pomáhajú verný kamarát Lorenzo a Leova tajná 
láska, očarujúca Líza. SÚŤAŽ!  Každá VSTUPENKA je zlosovateľná o tri ceny od Continentalfilmu  na 
každom predstavení ! Losujeme ihneď po premietaní.
MP – TAL.,Pol. – Continentalfilm  – 82´ –slovenský dabing –animovaný, dobrodružný. Vstupné 
5 €. Dieťa do 12 rokov, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 9. 3., 19.30 h  Nedeľa 11. 3., 19.45 h  

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV                                                                         
Najstrašidelnejším domom ľudskej histórie je sídlo rodiny Winchesterovcov, ktoré je postavené v 
Kalifornii v USA. Je vraj postavené na tenkej hranici nášho pozemského sveta a samotného pekla, 
kde sa duchovia a démoni zjavujú už takmer 150 rokov. 
MN  15 rokov – USA,AUS.  –  Bontonfilm  – 99´- titulky – horor .Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 11. 3., 17.30 h  Streda 14. 3., 19.30 h

TLMOČNÍK                                                                        
Svojrázne roadmovie o dvoch pánoch, ktorí cestujú krížom cez Slovensko, aby spoznali pravdu o 
vlastnej minulosti. Počas cesty sa dostávajú do bizarných situácii, stretávajú rozmanitých ľudí. Vďaka 
poznaniu života toho druhého, začínajú chápať vlastné činy a nanovo si definujú vlastnú identitu.
MN 12  rokov –SR,ČR,Rak.  – Garfieldfilm – 113´ – nemecký jazyk, slovenský jazyk  – tragiko-
média. Vstupné 4,50 €.

Piatok 16. 3., 17.30 h      Sobota 17. 3., 19.30 h  

BACKSTAGE                                                                        
ŽI SVOJ ŽIVOT... v to verí a podľa toho žije mladý zaľúbený pár spod Tatier plný ideálov a snov, Mary 
a Buddy. Spoločne so svojou tanečnou skupinou West Coast Crew snívajú o lepšej tanečnej bud-
úcnosti a bohatstve. Viac húževnatý je Buddy, ktorý je pre výhru schopný obetovať takmer všetko...
MN 12 rokov  – SR,ČR –  Bontonfilm – 100´ – slovenské znenie  – tanečno-hudobný, romantický. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 16. 3, 19.30 h       Nedeľa 18. 3., 19.30 h  

PRIANIE SMRTI
Lekár Paul Kersey (Bruce Willis) má všetko, čo si len človek môže želať - zaujímavú prácu, krásnu 
rodinu a nádherný domov. S násilím sa stretáva iba na operačnej sále pohotovosti, kde pracuje ako 
chirurg. Jedného dňa sa však všetko zmení. Po brutálnom napadnutí v ich vlastnom dome jeho 
manželka (Elisabeth Shue) zomiera a dcéra (Camila Morrone) zostane v nemocnici ležať v kóme. 
MN 15  rokov – USA – Fórumfilm – 107´ – titulky – akčný. Vstupné 5 €. Študent, senior  nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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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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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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

Štvrtok 15., 29. marca    zasadacia miestnosť            18.00 h  

AL-ANON  
Program Al – Anon má dvanásť krokov, ktorých dodržiavanie učí ľudí trpiacich spoluzávislosťou, 
ako prestať robiť to, čo robia, ale učí ich tiež žiť pokojne, šťastne a úspešne. Prináša ľuďom pokoj a 
podporuje liečenie. Dodržiavanie týchto dvanásť krokov je spôsob života. Vstup voľný.

Utorok 13. 3.       kinosála        16.00 h

KLUB ŽIEN: ŠTEFAN GARDOŇ „KAŠTÝĽSKY“
Program Al – Anon má dvanásť krokov, ktorých dodržiavanie učí ľudí trpiacich spoluzávislosťou, 
ako prestať robiť to, čo robia, ale učí ich tiež žiť pokojne, šťastne a úspešne. Prináša ľuďom pokoj a 
podporuje liečenie. Dodržiavanie týchto dvanásť krokov je spôsob života. Vstup voľný.

Streda 14. 3.      kinosála     18.00 h

KLUB ZDRAVIA: TRADIČNÉ ZVYKY 
O zvykoch tradujúcich v rôznych obciach na Slovensku a Morave máme málo informácií. Jedným 
zo zdrojov informácií sú naše staré mamy a starí otcovia. Na základe ich výpovedí sa dozvedáme, 
aké zvyky a tradície pretrvávajú. Našim cieľom je priblížiť vám zvyky z Hornolidečska a Púchov-
skej doliny – obrazom, slovom. 

Piatok 16. 3.       tanečná sála        9.30 h

KLUB MAMIČIEK: BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Baby šatka zabezpečí vášmu bábätku neustály blízky kontakt s rodičom. Oceníte ho tiež v prí-
padoch, keď sa chcete dostať na miesto, kde sa s kočíkom nedostanete. Babyšatka je vhodná 
najmä pre novorodencov a deti s hmotnosťou do 10 kg. Šatka je vyrobená z bavlny s elastanovou 
zmesou. Tkanina je pevná a pružná a prispôsobuje sa dokonale telu dieťaťa a ľahko sa uväzuje. Vi-
azanie šatky je jednoduché, zvládnu ho aj začiatočníci.Príďte sa poradiť a inšpirovať  od mamičiek. 

Utorok 20. 3.       kinosála       16.00 h

KREATÍVNE KURZY: JARNÉ   DEKORÁCIE 
S pribúdajúcimi lúčmi prichádza najkrajšie obdobie roka, na ktoré všetci po dlhej zime čakáme. 
Príchod jari oslávme netradičnými dekoráciami na črepníkoch a odmenou nám bude radosť z 
vlastnoručne vytvoreného diela či už v našich domácnostiach, balkónoch, terasách alebo záhra-
dách. A v neposlednom rade pochvala našich blízkych...  

ENKAUSTIKA pre začiatočníkov 
Ak v dnešnom uponáhľanom svete, nabitom počítačmi, notebookmi a mobilmi, čoraz častejšie 
hľadáte chvíle relaxu, aby ste sa nabili novou energiou, je kurz vhodný pre vás. Starodávna maľ-
ba techniky včelím voskom na akýkoľvek materiál a pre všetkých, čo hovoria, že nevedia kresliť. 

Každý kurz dvakrát po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 
tel. 0908 718 662, 042/285 2401 alebo www.kino.puchov.sk v sekcii kurzy.

KURZY A KLUBY
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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 € 

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.

Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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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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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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:

•  Poslanci rokovali v plnom počte
•  Tvorivé dielne pre budúcich stredoškolákov
•  Kamerový systém sa opäť osvedčil
•  Mestská časť pod Lachovcom
•  Kulturistický oddiel naberá reálne kontúry
•  Marcový prehľad kultúrnych udalostí
Šport magazín:     •  Športový deň
                •  Púchov sa stáva slovenskou baštou volejbalu
                •  Hokejový duel o postup do semifinále
Spektrum:    •  Benefičný koncert v Divadle 

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, reprízy denne o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.
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Nielen 
ženám 
zaspievali 
Kollárovci
Sobotňajší koncert čisto mužskej 
kapely Kollárovci v púchovskom 
divadle, ktorý mal byť venovaný 
predovšetkým ženám pri prí-
ležitosti ich blížiaceho sa me-
dzinárodného sviatku, mal ešte 
ďalších adresátov: „Ďakujeme, 
že sme spoločne s vami veno-
vali a zaspievali pieseň pre zo-
mrelých Jána a Martinku. Nech 
odpočívajú v pokoji,“ uviedla 
po vystúpení kapela a zároveň 
Púchovčanom odkázala, že boli 
výborné publikum.

-r-, foto: fb

Darujte 2 %

Pomôžme Jakubkovi postaviť sa na nožičky

IČO: 505 973 70

, ,
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1. VŠEOBECNE: 
Mesto Púchov je okresným mestom, pričom z 
hľadiska administratívneho členenia Slovenskej 
republiky patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 
celkovo deväť okresov. Rozloha územia mesta 
predstavuje výmeru 41,5 km² (4150 ha). 

2. Z ČINNOSTI SAMOSPRÁVY:
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia mesta 
aj prostredníctvom svojich orgánov: primátora 
a mestského zastupiteľstva (MsZ). Mestské zastu-
piteľstvo v Púchove má 19 poslancov. V roku 2017 
zasadalo MsZ desaťkrát. Záznamy z  celého roko-
vania MsZ sú vysielané nielen prostredníctvom 
televízie, ale sú dostupné aj cez internetové média, 
čo umožňuje občanom nielen Púchova, ale aj oko-
litých miest a obcí sledovať nezostrihané záznamy 
z MsZ priamo v Púchovskom magazíne a tým pria-
mo sa zúčastňovať verejného života a posudzovať 
činnosť volených zástupcov. 

3. Z ČINNOSTI MESTA - VŠEOBECNE: 
V minulom roku došlo k splneniu viacerých sľubov 
a veľa stanovených a doteraz nepredstaviteľných 
cieľov bolo aj skutočne zrealizovaných. Vďačiť za 
ich realizáciu však môžeme len tomu, že mesto 
aj v  roku 2017 pracovalo so skvelým prebytkom 
z  predchádzajúceho roka, keďže hospodárenie 
mesta Púchov bolo aj v  predchádzajúcom roku 
veľmi pozitívne. Skvelé hospodárenie a ďalší pozi-
tívny finančný vývoj Púchova potvrdila na sklonku 
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roka 2017 aj agentúra INEKO (Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy). Finančné zdravie mesta 
sa výrazne zlepšilo a cieľom je v tomto pozitívnom 
finančnom vývoji pokračovať aj v roku 2018.   
Projekt školských autobusov – unikát na Sloven-
sku, ktorý v  Púchove už od jesene 2017 funguje. 
Je to ďalší benefit a ústretový krok zo strany mes-
ta Púchov pre rodičov, deti, trénerov a pedagógov 
k umožneniu bezplatných športových aktivít detí, 
ktoré sa potrebujú dopraviť zo školy alebo domov 
po návšteve plavárne, zimného štadióna a  ostat-
ných športovísk v  správe mestských organizácií. 
Prioritou mesta je zabezpečiť, aby deti športovali, 
kultúrne žili a vzdelávali sa a nemali čas na drogy, 
alkohol a cigarety. Každý zachránený detský život 
je totiž úspechom. Len máloktoré mesto sa môže 
pochváliť fungujúcim projektom školských autobu-
sov, ktoré vozia deti zo školy na športoviská v rám-
ci tréningov alebo v  rámci športových výcvikov, 
bezplatnými korčuliarskymi  i plaveckými výcvikmi 
predškolákov a žiakov tretích ročníkov základných 
škôl, športovými projektami pre deti v materských 
školách a podobne.

V roku 2017 sme nezabudli ani na našich seniorov 
a zdravotne postihnutých ľudí vo finančnej núdzi, 
ktorým mesto Púchov v  minulom roku ponúklo 
možnosť stravovania za jedno euro, pričom tento 
projekt sa postupne aktualizuje a  stretol sa s veľ-
kým pozitívnym ohlasom. Obrovský boom zazna-
menal už náš povestný Čaj so seniormi, ktorý sa teší 
obrovskej obľube našich seniorov už po celý rok 
2017.

Začiatkom roka 2017 bolo v médiách deklarované,  
že úspešnosť mesto zaznamenalo aj v transparent-
nosti, čo je zrkadlom činnosti mesta a jeho približo-
vania sa k jeho občanom.

4. Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODELENÍ 
MESTSKÉHO ÚRADU PÚCHOV:
a) Z MATRIČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 
Manželstvo uzavrelo 121 párov, z toho 51 manžel-
stiev občianskou formou, 70 cirkevnou formou.
Zorganizovali sa štyri spoločné Uvítania do života 
najmenších občiankov, bolo vykonaných 31 ob-
čianskych pohrebov

Podobne ako prezident predkladá raz za rok správu o stave republiky, aj primátor mesta 
alebo starosta obce má za povinnosť predložiť poslancom na stôl výročnú správu mesta 
vždy za jeden kalendárny rok. Takýto materiál predkladal na februárovom zastupiteľstve 
(28. 2.) primátor Púchova Rastislav Henek. Správa je zosumarizovaním činnosti a hospo-
dárenia jednotlivých oddelení naprieč celým mestským úradom, mestských organizácií a 
obchodných spoločností. Prinášame ju v plnom znení: 

b)  ZO SOCIÁLNEJ OBLASTI:
Mesto Púchov poskytlo v roku 2017 na pomoc ob-
čanom v hmotnej a sociálnej núdzi sumu 9.552,62 
eur formou jednorazovej dávky v  hmotnej núdzi, 
resp. jednorazovej mimoriadnej dávky na pomoc 
občanovi v ťažkej sociálnej a finančnej situácii.
 
V  zmysle Zásad o  podmienkach poskytovania 
mestského štipendia z  31. 5. 2011 mesto udelilo 
v  roku 2017 mestské štipendium trinástim úspeš-
ným študentom, ktoré im čiastočne pomôže za-
bezpečiť náklady spojené so štúdiom, ubytovaním, 
stravou, cestovným a náklady na učebné pomôcky 
v celkovej sume 4410 eur.

Pri narodení dieťaťa mesto poskytlo v  zmysle Zá-
sad podpory mladých rodín v meste Púchov (Uzne-
senie MsZ č. 36/2011 zo dňa 31. 5. 2011) celkom 158 
žiadateľom príspevok v celkovej sume 13.622 eur.

Agenda stravovania dôchodcov, invalidných dôc- 
hodcov a občanov ZŤP v školských zariadeniach: 
Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre priznanie príspe-
vku na stravu vo výške rozdielu medzi aktuálnym 
predpisom stravného a uhradeným poplatkom 
jedného eura, poskytuje mesto Púchov v zmys-
le Zásad, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní 
stravovania dôchodcov a  zdravotne ťažko postih-
nutých občanov v meste Púchov (schválených MsZ 
č. 26/2011 zo dňa 13. 4. 2011 a Dodatku č. 1 z roku 
2017 k týmto zásadám, ktorými sa určuje postup pri 
poskytovaní stravovania dôchodcom a  zdravotne 
postihnutým občanom v meste Púchov, s účinno-
sťou od 1. 10. 2017 o poskytovaní stravy v stravova-
com zariadení) príspevok na stravu 92 žiadateľom.

narodených 182

zomretých 167

prisťahovaných z inej obce 213

presťahovaných v obci 316

odsťahovaných do inej obce 320

občania s OP 15 334

deti do 15 rokov 2 514

celkom obyvateľov 17 848

Evidencia obyvateľov k 31. 12. 2017
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c) Z OBLASTI ŠKOLSTVA:
Počty žiakov v školských rokoch:

Povinnú školskú dochádzku z iných obcí a miest si 
v púchovských základných školách plní 382 žiakov, 
najviac 125 z obce Dohňany, 63 z Dolných Kočko-
viec, 42 zo Streženíc.

V roku 2017 sa uskutočnili výberové konania a boli 
menované na pozíciu riaditeľky školy:
ZŠ Gorazdova - bola menovaná Mgr. Viera Flimmelová
MŠ Mládežnícka - Dana Valentínyová
MŠ Požiarna 1292 - Katarína Tomanová 
MŠ Nosice - poverená riadením Alena Antalová

Mesto podporilo v školách a školských zariadeni-
ach aktivity programov Školské mlieko a  ovocie, 
aktivity Škôl podporujúcich zdravie, rozvíjanie 
športových, vedomostných a umeleckých činností.
 
Žiakom a deťom ZŠ a MŠ umožnilo absolvovať pla-
vecký a korčuliarsky výcvik s finančnou podporou 
a zabezpečením dopravy.

V rámci projektu z roku 2017 „V ZŠ úspešnejší“ zá-
kladné školy zamestnali od roku 2018 viac asisten-
tov. Na tento účel bol mestu Púchov pre ZŠ schvá-
lený objem finančných prostriedkov vo výške:
ZŠ s MŠ Slovanská  108.414 eur 
ZŠ Gorazdova   239.400 eur
ZŠ J. A. Komenského 167.580 eur
ZŠ Mládežnícka  239.400 eur

V rámci projektu „Zdravie na tanieri“ sa podarilo do 
školskej jedálne v ZŠ Gorazdova zakúpiť konvekto-
mat v hodnote 4.800 eur. 

d) ZA OBLASŤ KULTÚRY a ZBORU PRE OBČIAN-
SKE ZÁLEŽITOSTI (ZPOZ):
V roku 2017   bolo zabezpečených 51 občianskych 
sobášov. V obradnej sieni mesta Púchov sa uskutoč-
nili štyri spoločné „Uvítania detí do života“. S našimi 
spoluobčanmi sme sa rozlúčili dôstojnou smútoč-
nou rozlúčkou 31-krát (z toho boli tri sociálne pohre-
by občanov bez domova). V rámci činnosti ZPOZ išlo 
celkom o 109 podujatí. Pribudla nová akcia „Čaj pre 
seniorov“, o ktorú prejavujú seniori veľký záujem. 
Bol zabezpečený nákup izotermického vozidla na 
rozvoz stravy pre opatrovateľskú službu v  sume 
14.580 eur (spoluúčasť mesta 3.850 eur), ako aj 
nákup konvektomatu pre ZŠ Gorazdova v  rámci 
projektu Zdravie na tanieri 2017 v sume 4.800 eur 
(spoluúčasť mesta min. päť percent a to v sume 240 
eur). V Mestskej knižnici Vladimíra Roya Púchov bola 
zabezpečená prevádzka knižničného informačného 
systému Dawinci v sume 2.411,96 eur.

e) OBLASŤ ODDELENIA VÝSTAVBY a ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
REALIZÁCIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ:
Prioritou roku 2017 boli hlavne obnovy školských 
budov a areálov. Jednou z najvýznamnejších inves-
tičných akcií zrealizovaných v tomto roku bolo urči-
te Zateplenie a výmena okien ZŠ Gorazdova, ktorú 
realizovala spoločnosť MIPE Investst s. r. o.,Varín vo 
výške 611.415,39 eur. Zároveň sme v areáli ZŠ Goraz-
dova realizovali nasledovné akcie: oplotenie areálu 
dodávateľom Hollstav, s. r. o., Kysucké Nové Mesto 
v sume 20.000 eur, úpravy pamätníka pred školou 
v  sume 4.084,74 eur a  základy pod hasičskú vežu 
firmou Králik SK, s. r. o., Štiavnik v sume 4.777,73 eur. 

Prebehla realizácia výmeny okien ZŠ Slovanská, vy-
súťaženým dodávateľom bol PeFe servis František 
Uličný, Víťaz so sumou 146.000 eur. Pri ZŠ Slovanská 
boli realizované aj stavebné úpravy spojovacích 
chodieb, ktoré realizovala spoločnosť RoLo, s. r. o., 
Streženice v sume 17.611,67 eur. Senior klub pri ZŠ 
Slovanská získal nové okná v sume 5.485,76 eur, kto-
ré dodala spoločnosť MIPE Investst, s. r. o., Varín.
Významnou akciou bola aj výmena okien telocvične 
a  družiny ZŠ J. A. Komenského, kde bol dodávateľ 
MIPE Investst, s. r. o. Investícia predstavovala sumu 
114.999,99 eur. Pri ZŠ J. A. Komenského bol zrealizo-
vaný plot okolo viacúčelového ihriska dodávateľom 
Hollstav, s. r. o., Kysucké Nové Mesto v sume 9.810 
eur.   

Ďalšou významnou investičnou akciou bola realizá-
cia ukončenia Dopravnej infraštruktúry Dvory spo-
ločnosťou STRABAG, s. r. o. v sume 133.243,14 eur, 
kde boli prvýkrát v  meste použité polozapustené 
kontajnery na komunálny odpad, čo určite v  tejto 
lokalite prispelo ku skvalitneniu prostredia. 
V rámci realizácie dopravných stavieb prebehla re-
konštrukcia Hurbanovej ulice v miestnej časti Horné 
Kočkovce, dodaná spoločnosťou DOSA Slovakia, s. r. 
o., Bytča v sume 147.846,69 eur a odvodnenie Vŕšku 
prostredníctvom vybudovania čiastočného zatrub-
nenia odvodňovacieho systému, čím bol odstránený 
havarijný zosuv prístupovej komunikácie. Realizáciu 
zabezpečil dodávateľ D. Ondrišík, Lazy pod Makytou 
v sume 41.579,41 eur. 
Pri hasičskej zbrojnici v  Nosiciach boli zrealizova-

né nové verejné WC s  kanalizačnou a  elektrickou 
prípojkou spoločnosťou Hollstav, s. r. o., Kysucké 
Nové Mesto v sume 35.085,01 eur, čo určite prispeje 
k vyššej úrovni využívania celého areálu.  
V Záskalí bolo možné realizáciou automatickej do-
tláčacej stanice spoločnosťou DISA plus, s. r. o., Tren-
čín v sume 31.320 eur uskutočniť kolaudáciu rozšíre-
nia verejného vodovodu. V súčasnosti  pripravujeme 
tento objekt na legislatívne odovzdanie do správy 
PVS, a. s., Považská Bystrica. 
Investičné prostriedky boli použité aj na ďalšie ob-
jekty v správe mesta a to hlavne Rekonštrukciu vrát 
Hasičskej zbrojnice Púchov – dodávateľ Jerzy Marek 
Madejski – JM PLAST, Púchov v  sume 10.536 eur, 
výmena okien objektu Občianskeho výboru Nosice 
(stará škola) v  sume 3.916,08 eur, ktorú realizovala 
spoločnosť FM plus, Púchov, výmena vrát, strešných 
žľabov a  elektroinštalácia Hasičskej zbrojnice No-
sice v sume 10.112,41 eur. Rekonštrukciu prístavby 
a interiéru DK Ihrište zrealizovala v sume 69.901,96 
eur spoločnosť D. Ondrišík, Lazy pod Makytou. Na 
objekte občianskeho výboru Vieska Bezdedov bola 
zrealizovaná rekonštrukcia fasády a stavebné úpra-
vy v hodnote 6.433,68 eur firmou Králik SK, s. r. o., 
Štiavnik. Zrealizovaná bola výmena okien DK Hošti-
ná firmou Williman, s. r. o., Považská Bystrica v sume 
12.190,73 eur.

Do roku 2018 boli presunuté väčšie investičné 
akcie – rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice Púchov 
z  dôvodu možnosti získania finančných prostried-
kov z dotačných zdrojov, rekonštrukcia objektu OV 
v Horných Kočkovciach, ktorá si vyžadovala prioritne 
prípravu projektovej dokumentácie a realizácia relax 
zóny na Štefánikovej ulici, na ktorú sa nám nepoda-
rilo vysúťažiť dodávateľa.
Všetky investičné akcie sú však závislé od po-
časia a  hlavne dobrej spolupráce s  dodávateľmi, 
s  vedením mesta, poslancami a aj s  ostatnými 
oddeleniami mestského úradu pri zabezpečení  
procesov verejného obstarávania, ekonomiky a do-
pravy, Podniku technických služieb a MsBP, ktorým 
za spoluprácu patrí poďakovanie.

PRÍPRAVA PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ:
V roku 2017 sa nám podarilo pripraviť ďalšie nové 
projektové dokumentácie na základe požiadaviek 
poslancov a to PD Chodník v Nových Nosiciach, pro-
jekty odstránenia havarijných stavov komunikácií 
Astrová a  Svätoplukova, projekty rekonštrukcií ulíc 
Kukučínova a Školská v Horných Kočkovciach. Spra-
covaná bola projektová dokumentácia Rozšírenia 
kapacít MŠ na Ulici 1. mája, na základe ktorej by bolo 
možné získať prostriedky z EF, dokumentácie vyššie 
uvedenej Hasičskej zbrojnice v  Púchove a  objektu 
OV v  Horných Kočkovciach, projekt riešenia vyku-
rovania DK Hoštiná. Koncom roku bola doplnená 
požiadavka na spracovanie projektu chodníka na 
Komenského ulici, ktorý sa presunul do rozpočtu 
roku 2018.

Základné školy 2016/17 2017/18

Slovanská 187 179

Mládežnícka 556 594

Gorazdova 448 449

J. A. Komenského 372 413

SPOLU 1563 1635

Materské školy 2016/17 2017/18

Slovanská 38 36

Mládežnícka 147 142

Chmelinec 114 115

Požiarna 1291 71 70

Požiarna 1292 121 91

1. mája 50 44

Nosice 23 21

SPOLU 564 549

Školské kluby detí 2016/17 2017/18

Slovanská 44 49

Mládežnícka 176 208

Gorazdova 122 127

J. A. Komenského 94 126

SPOLU 436 510

CVČ a ZUŠ 2016/17 2017/18

CVČ Včielka 560 768

CVČ – ZŠ Gorazdova 60 69

ZUŠ 769 769

Iný zriaďovateľ 2016/17 2017/18

Súkromná MŠ 38 43

Cirkevná ZŠ sv. Margity 173 176

Školský klub detí CZŠ 59 61

Súkromné CVČ 90 62

Súkromné centrum ŠPP 270 372



g) MESTSKÁ POLÍCIA PÚCHOV

V Mestskej polícií Púchov (MsP) v  roku 2017 pra-
covalo celkom 20 osôb, z  toho 16 zamestnancov 
MsP bolo zaradených do priameho výkonu služby, 
jeden náčelník MsP a  jeden operátor kamerové-
ho systému. Vo funkcii náčelníka MsP došlo počas 
roku k zmene, pričom uznesením MsZ č.100/2017 
bol odvolaný Mgr. Jozef Čuraj z  funkcie náčelníka. 
MsZ dňa 6.  12. 2017 uznesením č. 143/2017 jedno-
hlasne zvolilo za nového náčelníka MsP Púchov Ing. 
Mária Martinka s nástupom do pracovného pome-
ru a funkcie od 1. 1. 2018. V roku 2017 bolo vypísané  
výberové konanie na doplnenie dvoch výkonných 
policajtov MsP. Na základe výsledkov výberového 
konania nastúpil do pracovného pomeru ku dňu  
1. 6. 2017 Mgr. Ľuboš Chovanec. Druhý nový poli-
cajt, Bc. Ján Žondor nastúpil do pracovného po-
meru  k  1. 7. 2017. Všetci príslušníci MsP spĺňajú 
zákonom určené kvalifikačné predpoklady, mini-
málneho stredoškolského vzdelania a  odbornej 
spôsobilosti.
Mestská polícia používa pri výkone svojej činnosti 
monitorovací kamerový systém. Od konca roku 
2016 bolo v monitorovacom kamerovom systéme 
MsP Púchov zapojených 13 kamier. V  roku 2017 
bol zrealizovaný projekt „Rozšírenie monitorovaci-
eho  kamerového systému v meste Púchov“ o štyri 
kusy nových digitálnych otočných kamier, a teda ku 
dňu 31.  12. 2017 monitoruje verejné priestranstvá 
17 kamier monitorovacieho kamerového systému.
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f) ODDELENIE  DOPRAVY A SLUŽIEB:

Rekonštrukcie (v eurách) skutočnosť rozpočet rozdiel
Cesta na Zábreh a v Nosiciach, chodník pri OÚ a Komenského,  
parkoviská MŠ Chmelinec, Ul. I. Krasku I, MŠ Nosice 63 600 65 432 1 832

Komunikácia v Hor. Kočkovce a chodník pri Námestí slobody 18 400 24 000 5 600

Okružná ulica - rozšírenie parkovacích miest 1425 13 488 13 500 12

Gorazdova - rozšírenie parkovacích miest 16 794 27 500 10 706

Janka Kráľa - rekonštrukcia chodníka  33 007 20 200 -12 807

Okružná ulica - vybudovanie chodníka na 1443 11 413 6 300 -5 113

Vieska Bezdedov - oporný múr - cintorín Vieska-Bezdedov 2 766 3 000 234

Železničná stanica - rekonštrukcia komunikácie pre chodcov 177 012 121 424 -55 588

Cesta I/49 - nasvietenie priechodu pre chodcov pri hydinárni 2 951 3 300 349

Oprava komunikácie - Púchovská skala 14 700 15 277 577

Vodorovné dopravné značenie 3 455

Dopravné značky + spomaľovacie prahy 3 706

Mobiliár (v eurách) skutočnosť rozpočet rozdiel

Odpadkový kôš 20 ks 2 700 5 000 2 300

stojany na bicykle 14 ks 653 700 47

Koše na psie exkrementy 20 ks 3 515

Rozpočtové hospodárenie Rozpočet Skutočnosť

Príjmy 16 866 595 16 579 891

Výdavky 16 851 854 15 543 250

1 036 641

9 115

300 589

726 937

Mimozpočtové hospodárenie Rozpočet Skutočnosť

403 131

449 809

-46 678

68 431

21 753

Celkové hospodárenie Rozpočet Skutočnosť

Príjmy 16 866 595 16 983 022

Výdavky 16 851 854 15 993 059

989 963

21 753

9 115

300 589

658 506

Hospodársky výsledok

Príjmy 

Výdavky

Hospodársky výsledok

HV z mimorozpočtového hospodárenia 2017

Celkový hospodársky výsledok 2017

Nevyčerpané dotácie a mestské štipendium

Náhrady za výruby a zábezpeky z verej. obstarávania

Hospodársky výsledok

Zostatok stravného

Nevyčerpané dotácie a mestské štipendium

Náhrady za výruby a zábezpeky z verej. obstarávania

Mimorozpočtové prostriedky ZŠ J.A.Komenského

HV z rozpočtového hospodárenia 2017

Pozn. red.: HV za rok 2017 po dokončení uzávierkových prác všetkých rozpočtových organizácií ku dňu 5.3.

DETSKÉ IHRISKÁ:
1. Ročná kontrola Marczibányiho záhrady, 
oprava trampolíny, závesný kôš – v sume 
1.863,76 eur

2. Basketbalový kôš – Ul. 1. mája pri Lidli, 2 
ks húpačiek - Malá Marczibányiho záhrada 
– v sume 107,97 eur

3. Nákup herných prvkov od Intersystem 
EU, s. r. o. do Marczibányiho záhrady 
- workout ihrisko - hrazda, Malá Marczi-
bányiho záhrada - pieskovisko, pružinová 
húpačka (koník), prevažovacia húpačka, 
1 ks závesná húpačka pre deti do 3 r. a 1 ks 
závesná húpačka pre deti nad 3 r., Komen-
ského 1625 – 1 ks domček - vláčik, preva-
žovacia húpačka, Okružná - pri MŠ Mlá-
dežnícka - pieskovisko, Obrancov mieru 
1151 - pieskovisko, Jednota C vnútroblok 
- pieskovisko, Chmelinec – pružinová 
húpačka (koník), 1. mája 1160 - pružinová 
húpačka (koník), Dvory - pri hoteli Alexan-
dra – 1 ks závesná húpačka pre deti do 3 r. 
a 1 ks závesná húpačka pre deti nad 3 r. – 
v sume 7. 894,80 eur

5. ÚČTOVNÉ A FINANČNÉ ZÁVERY Z HOSPODÁRENIA ČINNOSTI MESTA PÚCHOV ZA ROK 2017

Pozn. red.: HV za rok 2017 po dokončení uzávierkových prác všetkých rozpočtových organizácií ku dňu 5. 3. 2018.
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6. Z ČINNOSTI MESTSKÝCH SPOLOČNOSTÍ:
a) MŠK PÚCHOV, s. r. o. 
Hospodárenie a správa majetku:
Spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. za rok 2017 prija-
la od mesta Púchov tieto schválené dotácie, ktoré 
v  100-percentnej výške aj vyčerpala a  použila na 
oprávnené výdavky:
• dotáciu vo výške 1.083.800 eur na zabezpečenie 
športovej činnosti a  financovanie konkrétnych 
úloh vyplývajúcich z  verejnoprospešného účelu 
chodu športových objektov v súlade s ich určením 
pre podporu športu a  rozvoj športu obyvateľov 
mesta Púchov pre rok 2017,
• dotáciu vo výške 116.700 eur na úhradu polovice 
ceny pozemku vrátane zastavaných plôch parko-
viska v zmysle schváleného uznesenia mestského 
zastupiteľstva,
• dotáciu vo výške 45.000 eur na zabezpečenie 
financovania športovej činnosti mužského hokeja 
a dofinancovanie športovej činnosti mládežnícke-
ho hokeja v kategóriách dorast a kadeti v termíne 
1. 7. 2017 – 31. 12. 2017.

Zvyšné príjmy spoločnosti tvorili:
• príjmy z prenájmu, zo vstupného, z reklám, darov, 
získaných dotácií zo športových zväzov, účastníc-
kych poplatkov, odstupného za hráčov.
Príjmy sa použili na krytie chodu športových ob-
jektov a na zabezpečenie športových činností 

jednotlivých športových klubov (v  rámci športov 
hokej, futbal, volejbal). 
Investície, ktoré spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o. vy-
konala v roku 2017, boli napríklad:
• výmena a nákup čerpadla pre krytú plaváreň,
• odkup parkoviska (pozemok vrátane zastavaných 
plôch parkoviska v zmysle schváleného uznesenia 
mestského zastupiteľstva, ktoré na danú investíciu 
vyčlenilo osobitnú dotáciu),
• závlahový systém na hlavnom ihrisku futbalové-
ho štadióna,
• nákup LED obrazovky,
• rekonštrukcia futbalových miniihrísk.
Na rekonštrukciu futbalových miniihrísk spoločno-
sť získala finančnú dotáciu od Slovenského futbalo-
vého zväzu vo výške 20.000 eur. 
Z technických zariadení boli počas roka viackrát 
opravované zariadenia na úpravu ľadu (rolby) a ko-
sačky. Po viacerých odborných opravách bolo ne-
vyhnutné stav potreby funkčných rolieb riešiť for-
mou prenájmu tohto zariadenia. Samotné náklady 
na opravu rolieb boli takmer 9 tisíc eur a na prená-
jom rolieb sa použilo 17,5 tisíc eur. Pre rok 2018 sa 
spoločnosť prostredníctvom projektu uchádza o fi-
nančné zdroje, ktoré by zabezpečili pre spoločnosť 
vlastné nové zariadenie na úpravu ľadu.

Od 1. 11. 2017 nastala zmena v  cenníkoch krytej 
plavárne a  sauny, kde sa zjednotil systém zliav 

a  cien pri nákupe permanentiek. V  cene perma-
nentky je pre dospelých zohľadnená zľava 1,5 
vstupu a pre deti do 15 rokov a dôchodcov zľava 
dvoch vstupov. Cena permanentky je zaokrúhlená 
matematicky na celé eurách alebo 50 centov s prih-
liadnutím na technickú manipuláciu s mincami. 
V súvislosti so zmenou cien sa pristúpilo i k inovácii 
dizajnu permanentiek. Staré permanentky, ktoré 
boli zakúpené, budú platné do 30. 6. 2018.
O výsledkoch a stave jednotlivých športových druž-
stiev spoločnosť pravidelne informuje prostredníc-
tvom miestnych médií (tlač, televízia, LED obrazov-
ka, web).

b) PÚCHOVSKÁ KULTÚRA, s. r. o. 
Stredisko KULTÚRA – kultúrne akcie
Do 28. 2. 2017 sme pracovali ako Dom kultúry, zá-
ujmové združenie právnických osôb, od 1. 3. 2017 
ako Púchovská kultúra, s. r. o.

I. ZÁUJMOVO–UMELECKÁ ČINNOSŤ: 
V  záujmovo-umeleckej oblasti pracovalo päť di-
vadelných kolektívov, štyri folklórne súbory a je-
den súbor moderného tanca. 
DIVADLO (súbory radené podľa vekovej kategó-
rie):
Divadielko Trpaslíci – 14 členov, DDŠ Ochotníček 
– 35 členov, DŠ Červené Vankúše – 12 členov, Di-
vadlo M – 13 členov, Divadlo Makyta – 17 členov
FOLKLÓR:
Folklórne súbory pracujú rovnako aktívne: DFS 
Púchovček – 30 členov, DFS Biela voda – 17 čle-
nov, FS Váh – 18 členov, Prípravka pre DFS Pú-
chovček – 28 členov, Hudobný sprievod tvoria 
DĽH  Lachovček a ĽH Váh (ZUŠ) pod umeleckým 
vedením Ivana Sadloňa.
MODERNÝ TANEC:
V Divadle Púchov pracuje i súbor moderného tan-
ca Smajlík (14 detí).

II. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ:
Kultúrno-spoločenský život sa snažíme udržiavať 
pestrý, obsiahnuť v ňom všetky oblasti – divadlo, 
hudbu, prednášky, výstavy, kurzy, kluby, organizo-
vané predstavenia pre školy, komorné interiérové 
či masové exteriérové podujatia. Novinkou sú 
pravidelné a obľúbené ČAJE PRE SENIOROV (Jad-
ranka, Maja Velšicová, Božanka, M. Jakubec, Kora 
Band, HS Vega, Štefan Hruštínec a ďalší). Veľmi 
úspešnou bola i NOC S LITERATÚROU – čítanie pre 
malých i veľkých na rôznych miestach Púchova. 
- od 21. 3. 2017 je spustený nový predaj vstupe-
niek – aj online, nové webové stránky kina, kultúry
-osobitný monitor pre divákov v pokladni kina – 

dostupnosť voľných sedadiel na konkrétne vybra-
né podujatie

III. Župný dom 
Veľmi prospešnú činnosť v roku 2017 vykonával 
aj Župný dom, ktorý aktívnym a netradičným 
spôsobom dopĺňa kultúrno-vzdelávací priestor 
v meste Púchov v oblasti kultúry či vzdelávania. 
Jedinečné sú rôzne prednášky, výstavy, premie-
tania, zábavné večery, work-shopy, prezentácie, 
ktoré sa v priestoroch Župného domu organizujú 
a  sú dôkazom šikovnosti a  fantázie ľudí zapoje-
ných do tohto projektu.

IV. Púchovské noviny
Vydavateľom Púchovských novín je od februára 
2017 mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s. r. 
o., ktorá od 1. 4. 2017 dostávala od mesta finanč-
né prostriedky určené na vydávanie Púchovských 
novín. 
V uvedenom období vyšlo 45 čísel Púchovských 
novín. Vychádzali spravidla v  náklade 8.000 vý-
tlačkov (číslo 35 vyšlo vo vyššom náklade 8.400 ks 
z dôvodu platenej inzercie obce Dolné Kočkovce). 
Za sledované obdobie bolo celkovo vydaných 
a distribuovaných 360.400 výtlačkov. 
Tlač Púchovských novín zabezpečovala tlačiareň 
Mafraprint, Olomouc. Tlačenie Púchovských no-
vín bolo v septembri 2017 vysúťažené cez EKS na 
ďalšie dva roky za rovnakých podmienok, ako pla-

tili dovtedy. Distribúciu Púchovských novín mala 
na starosti mestská spoločnosť Podnik technic-
kých služieb mesta, s. r. o.

V. PÚCHOVSKÁ TELEVÍZIA
Vysielanie Púchovskej televízie (PúTV) zabezpe-
čuje na základe zmluvy spoločnosť MEDIA Pova-
žie spol. s r. o.
V prvom polroku bolo vysielanie Púchovskej tele-
vízie zabezpečované v zmysle pôvodnej licencie. 
Vyrobilo sa 26 dielov Púchovského magazínu 
v priemernej dĺžke presahujúcej 30 minút. Celko-
vých 26 dielov pozostávalo z 201 spravodajských 
príspevkov a  67 športových reportáží. Okrem 
toho sa vyrobili záznamy všetkých konaným 
mestských zastupiteľstiev. 
Od 1. 7. 2017 sa vysielanie Púchovskej televízie 
začalo riadiť novou udelenou licenciou s pozme-
nenou programovou štruktúrou. 
Vysielanie PúTV je zabezpečované v zmysle licen-
cie TD/187 okrem vysielania živej panorámy, kto-
rej spustenie bolo odložené na rok 2018. 

VI. REKLAMA
Pod stredisko Reklama spadá nasledovná činnosť:
1. Príjem a spracovanie občianskej inzercie pre PN 
a PúTV
2. Komerčná inzercia v  PN a PúTV: komunikácia 
s klientom, grafické spracovanie podkladov, spra-
covanie pre tlač a odoslanie médiám. Evidencia 
objednávok a  príprava podkladov k  fakturácii. 
Akvizícia nových potenciálnych klientov.
3. Administrácia webstránky mesta Puchov.sk: 
zverejňovanie a  aktualizácia informácií, doku-
mentov, faktúr, udalostí a oznamov na webstrán-
ku. Úprava grafických materiálov pre webstránku. 
Komunikácia s pracovníkmi mesta.
4. Kreatívne spracovanie, produkcia, DTP úprava a 
aktualizácia rôznych obchodných, informačných 
a prevádzkových tlačív a digitálnych súborov.
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c) PODNIK TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA, s. r. o.
Predmetom činnosti Podniku technických služieb 
mesta, s. r. o., je výkon správy a údržby majetku 
mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom 
a potrebám mesta s dôrazom na realizovanie bez-
pečného, estetického a po všetkých stránkach pre 
život občanov vhodného životného prostredia. 
Mesto Púchov je 100-percentným vlastníkom spo-
ločnosti.
Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a 
jeho mestských častí na základe zmluvy, ide o na-
sledovné služby:
1. Vývoz komunálneho odpadu: 
(viď tabuľka vpravo)

2. Separácia, triedenie odpadov:
Separovaný zber odpadu v meste Púchov realizu-
jeme donáškovým spôsobom do zberných ostro-
vov. Zberný ostrov tvoria zvyčajne tri nádoby na 
papier, plasty a sklo. V lokalitách IBV (individuálnej 
bytovej výstavby) je riešený separovaný zber pro-
stredníctvom vrecového zberu, kde každá domác-
nosť prihlásená do tohto zberu dostane potrebný 
počet vriec. Jednotlivé zložky sú v  pravidelných 
intervaloch zvážané do haly separácie PTSM. V 
súčasnom období sa v meste Púchov a jeho inte-
grovaných častiach nachádza cca 130 zberných 
ostrovčekov. V  roku 2017 bolo vymenených 39 
kusov starých kovových separačných nádob za 
polyetylénové kontajnery. Výmena bola financo-
vaná z príspevku Recyklačného fondu na podporu 
separovania. 
Zber a separácia odpadu je zameraná na sklo, pa-
pier, plasty, fólie, polystyrén, kovové odpady a te-
tra packy. Triedenie prebieha na separačnej linke 
podľa jednotlivých komodít, nasleduje  lisovanie 
a odvoz do zbernej spoločnosti alebo konečnému 
spracovateľovi. Na   zefektívnenie práce sme zak-
úpili lis HMS VL 155 do haly separácie. Komodita 
má po zlisovaní zmenšený objem a  následne je 
zviazaná do balíkov, ktoré možno ľahko skladovať 
a ďalej s nimi manipulovať. Cena lisu vrátane do-
pravy a zapojenia 3.760 eur.

3. Zberný dvor:
Na separovaný zber nebezpečného odpadu a DSO 
(drobný stavebný odpad) máme v  areáli PTSM 
vybudovaný zberný dvor, kde môžu občania Pú-
chova bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, 
objemné odpady a za poplatok DSO. Nebezpečné 
odpady sa odovzdávajú oprávnenej organizácií 
na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. Zberný 
dvor využívajú aj podnikateľské subjekty, ktorým 
je vystavené potvrdenie o odovzdanom separova-
nom odpade.

4. Čistenie mesta:
Strojové čistenie mestských komunikácií v meste 
a  v prímestských častiach. Priebežne ručné čis-
tenie pozostáva zo zametania chodníkov, peších 
zón, námestí, kontajnerových stojísk, oddycho-
vých zón, ručné čistenie podchodu popod želez-
nicu,   autobusového nástupišťa a  autobusových 
zastávok. Priebežne vyprázdňujeme smetné koše 
umiestnené pri chodníkoch a  v oddychových zó-
nach. Ručne zbierame papiere a  iné nečistoty po 
území mesta, mestského parku, trávnikov a  det-
ských ihriskách. Na základe požiadavky občanov, 
sme osadili koše na psie exkrementy so zásobní-
kom na vrecká. Následne ich periodicky vyvážame 
a  priebežne dopĺňame chýbajúce vrecká. Počas 

horúcich letných dní osviežujeme ovzdušie polie-
vaním komunikácií. Sezónne upratujeme po akti-
vitách na podporu cestovného ruchu schválenými 
mestom. V jesenných mesiacoch hrabeme, vysáva-
me a odvážame napadané lístie. Realizujeme prie-
bežný zber lepenky a kartónu od separačných ná-
dob v meste,  zber objemného odpadu od nádob 
na TKO a zber vianočných stromčekov s následným 
spracovaním a drvením v kompostárni. 

5. Verejná zeleň:
Do prác na mestskej zeleni sme zahrnuli: kosenie 
a prihnojovanie  trávnatých plôch, vyhrabávanie 
trávnikov po zime, mulčovanie záhonov mulčova-
cou kôrou, zostrih drevín rastúcich v skupinových 
výsadbách, zostrih živých plotov v agrotechnických 
termínoch, odburiňovanie výsadieb, čistenie vý-
sadieb od nečistôt, zhrabávanie lístia z trávnatých 
plôch a  záhonov vertikutáciu trávnikov. Udržia-
vame oddychové zóny: Hoenningovo námestie, 
Europark, Dvory, parčík Horné Kočkovce, Marczibá-
nyiho záhrada, kruhový objazd pri Slovnafte, kru-
hový objazd Dolné Kočkovce, výsadba na cintoríne 
v Horných Kočkovciach. Údržba je vykonávaná na 
základe pasportizácie verejnej zelene mesta.

6. Prevádzkovanie kompostárne:
Kompostovanie je jedinečný spôsob využitia od-
padu, ktorého cieľom je premeniť organický odpad 
pomocou prirodzeného rozkladu na organo-mine-
rálne hnojivo využiteľné pri pestovaní rastlín.
 Naša spoločnosť prevádzkuje mestskú kompostá-
reň v obci Streženice na ukladanie bioodpadu (od-
pad z  mestskej zelene), zo záhrad a domácností 
najčastejšie pokosená tráva, lístie, konáre, (konáre 
pred uložením drvíme).
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45 
percent z celkového množstva odpadu.  Občania 
mesta môžu po dohode, odovzdať zelený odpad 
bezplatne do mestskej kompostárne.
Zaradili   sme sa medzi žiadateľov o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci  „Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, špecifikácia Zvýšenie 

miery zhodnocovania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie a  recykláciu 
a podpora predchádzania vzniku odpadov“. 

7. Verejné osvetlenie, vianočná výzdoba a rozhlas:
V rámci údržby verejného osvetlenia práce vykoná-
vame na základe zmluvy so spoločnosťou              FIN. M.O.S.,  
a. s.
Odstránili sme havarijný stav verejného osvetlenia 
v časti Kolonka a  Nosice. Nainštalovali sme nasvi-
etenie kríža pri križovatke Ul. 1. mája a Športovcov, 
sochy Sv. J. Nepomuckého. 
Atmosféru Vianoc zdôrazňujeme novými prvkami 
vianočnej výzdoby,  vyzdobením mesta a miest-
nych častí. Na základe objednávky sme opravili ve-
rejné osvetlenie pri Mäsokombináte a nasvietenie 
kostolov. Riešime aj opravy verejného osvetlenia 
po dopravných nehodách (výmena poškodeného 
stĺpa Novonosická ulica) a vandalizme.
Priebežná oprava rozhlasu v časti Hoština,  Horné 
Kočkovce, Nosice.

8. Cintoríny:
Zastrešujeme správu cintorínov a domov smútku v 
Púchove, Horné Kočkovce, Staré  Nosice, Hrabovka, 
Vieska, Ihrište, Hoštiná. Vedieme evidenciu hrobo-
vých miest, výber hrobových miest, starostlivosť 
o prevádzku, bežné opravy, údržbu domov smút-
ku, zabezpečujeme pravidelné revízie elektrických 
a  mraziarenských zariadení, letnú a  zimnú údrž-
bu  chodníkov, kosenie, hrabanie lístia. Pravidelne 
odvážame odpady z rozmiestnených smetných ko-
šov, kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov.
Na cintorínoch Hrabovka a Vieska pravidelne dová-
žame úžitkovú vodu s výnimkou mrazivého obdo-
bia.
Po pasportizácií mestského cintorína sme špeci-
alizovanej spoločnosti zadali výrobu orientačnej 
mapy a zoznamu zosnulých, ktoré sú umiestnené 
na dome smútku. Občania po prihlásení na stránku 
www. cintoríny.sk môžu  virtuálne zapáliť sviečku 
a uložiť kvety zomrelému. Pripravujeme  pasporti-
záciu cintorína Horné Kočkovce. Výrubom poško-

2017 drevo komunálny 
odpad

objemový 
odpad

z čistenia 
mesta

drobný 
stavebný SPOLU

Január 0 306 690 13 000 0 10 260 329 950

Február 0 303 390 12 080 0 10 440 325 910

Marec 11 800 412 500 69 800 0 15 400 509 500

Apríl 13 300 342 840 76 220 3 580 16 600 452 540

Máj 10 260 399 360 36 680 26 420 28 280 501 000

Jún 9 040 355 110 16 150 17 800 13 040 411 140

Júl 10 660 375 080 31 080 0 25 920 442 740

August 8 080 433 920 19 750 0 20 760 482 510

September 8 600 367 500 28 700 11 980 10 890 427 670

Október 1 640 465 740 49 140 0 10 280 526 800

November 8 100 348 000 16 800 31 780 8 620 413 300

December 10 900 338 580 14 220 3 760 15 060 382 520

SPOLU 92 380 4 448 710 383 620 95 320 185 550 5 205 580

Zberný dvor občanov: 661 550

Uloženie odpadu na skládku Unikomas, a. s. a zhodnotenie dreveného odpadu  spoločnosťou 
Brantner Altgas, s. r. o. (v kilogramoch)
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dených stromov sme získali 50 nových hrobových 
miest, ktoré losovaním boli pridelené novým ná-
jomníkom. U správkyni cintorína je možné  uza-
tvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta, získať 
informácie o platbách za hrobové miesta, v prípa-
de pohrebu prideliť hrobové alebo urnové miesto. 
Počet uzatvorených zmlúv za rok 2017 na mest-
skom cintoríne Púchov = 102, Horné Kočkovce = 
51, Nosice = 14, Hrabovka = 6, Vieska = 8, Ihrište 
= 0, Hoštiná = 9,  (spolu 190 uzatvorených zmlúv).

9. Verejné toalety a fontány: 
Prevádzkujeme tri verejné toalety umiestnené na 
Ul. 1. mája a  Obrancov mieru. Prevádzka zahŕňa 
drobné opravy, dopĺňanie toaletného papiera, 
dezinfekciu a čistenie. Verejné toalety prešli rekon-
štrukciou a dostali novú fasádu. 
Zabezpečujeme údržbu fontány na Námestí slo-
body, pešej zóne a Hoenningovom námestí pri di-
vadle. Pravidelné čistenie filtrov fontány, kontrola 
elektrických častí, dezinfekcia vody prostriedkami 
na to určenými. Nezabúdame ani na údržbu pitnej 
fontány Kvapôčka na pešej zóne, priebežne ju čis-
tíme s preplachovaním a udržiavame čistý povrch 
fontány. Špeciálnu pozornosť venujeme príprave 
na zazimovanie a  v  jarnom období na  spustenie 
fontán.

10. Udržiavanie komunikácií:
Na opravu výtlkov na komunikáciách používame 
celoročnú vrecovanú asfaltovú zmes, v  prípade 
potreby ponúka možnosť asfaltovania do teploty 
-10° C.
Zabezpečili sme opravu ciest kamenivom v  časti 
Vieska, Nosice, Ihrište, Samoty, Hoštiná, okolie ga-
ráží Makyta, židovský cintorín, opravu havarijného 
stavu prepadnutej trávnatej plochy na Moravskej 
ulici a opravu výtlkov komunikácií betónovou 
zmesou v Hrabovke a na Púchovskej skale.
Podľa potreby čistíme kanalizačné vpuste a opako-
vane opravujeme betónovú dlažbu na Štefániko-
vej ulici. Čistíme odvodňovacie žľaby v  miestnych 
častiach Potôčky,  Hoštiná, Nosice a Vŕšok. 
Na požiadavku občanov sme upravili chodníky 
na bezbariérové pri priechodoch pre chodcov na 
Ulici Hollého, Komenského a Mudroňova. Priebež-
ne opravujeme poškodené dopravné značenie 
a podľa potreby ho dopĺňame (križovatka Komen-
ského a Janka Kráľa). Vybudovali  sme nový chod-
ník v Marczibányiho záhrade. V rámci ponúkaných 
služieb sme upravili terén zeminou na Ul. Pribino-
va, Gorazdova, Staré Nosice, Chmelinec, Záskalie, 
Hoštiná, Rastislavova, okolie domu kultúry v Hošti-
nej a odvodnili cestu v Záskalí a v Nosiciach. V časti 
Kolonka sme vybudovali odtokovú šachtu a zabez-
pečili mrežou. Podľa potreby vykonávame chemic-
kú ochranu proti burinám v štrbinách dlažby.

Zimná údržba: 
Operatívny plán zimnej údržby je základným pod-
kladom pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miest-
nych komunikácií.
Poverení pracovníci podniku sú od 15. 11. 2017 do 
15. 03. 2018 v zimnej pohotovosti na priebežný vý-
kon zimnej údržby komunikácií a chodníkov. Podľa 
poveternostnej situácie realizujeme odhŕňanie a 
posypy kopcovitých terénov, prípadne celomest-
ské posypy komunikácií a chodníkov. Ručné odhŕ-
ňame a posýpame úzke chodníky, priechody pre 
chodcov s ručnými posypovými vozíkmi. 
Na základe objednávok realizujeme opakované 

posypy komunikácií v  obciach Streženice a  Nim-
nica. Schodnosť komunikácií riešime aj dodáva-
teľskými mechanizmami. Posyp je riešený drveným 
kamenivom (frakcia 4/8) a  priemyselnou soľou 
s protispekacou prísadou, ktoré každoročne vysú-
ťažime.

11. Stavebné práce, údržba detských ihrísk, vý-
lep plagátov:
Zabezpečili sme zhotovenie spevnenej plochy au-
tobusového nástupišťa v miestnej časti Nosice, Hra-
bovka a Hoštiná. Vyrobili a osadili sme informačné 
tabule na spôsob úhrady parkovného cez SMS a in-
formačné vitríny na Uliciach Štefánikova, Okružná, 
Požiarna, mestská časť Hoštiná, Hrabovka. Zhotovili 
sme spevnené plochy - stojiská pre nádoby separo-
vaného zberu na Uliciach Komenského, Obrancov 
Mieru, Hrabovka, Vieska. Opravili plot na cintoríne 
Nosice a vyrobili rámy pre osadenie nových dreve-
ných krížov na cintoríny Ihrište a Vieska. Nakupuje-
me a postupne osádzame nové oddychové lavičky 
a odpadkové koše na Uliciach Komenského, Obran-
cov mieru, Zábreh, Pribinova, Rastislavova, Okruž-
ná, Mládežnícka, Nosice, Hoštiná a  podľa potreby 
opravujeme poškodené lavičky. Do našej činnosti 
sme zaradili aj očistenie a náter sochy umiestnenej 
v  Umeleckej medzierke, montáž stojanov na bi-
cykle na Chmelinci, 1. mája, Rastislavova a opravu 
oplotenia Europarku.
Technicky zabezpečujeme akcie na rozvoj cestov-
ného ruchu v meste Púchov - Folklórny Púchov, Veľ-
konočný jarmok, Púchovský jarmok, Mikulášsky jar-
mok, Martin na bielom koni, Vítanie nového roka, 
Oslobodenie mesta, Stavanie mája, Vatra, Fašiangy 
v meste a Púchovské kultúrne leto.
Údržba detských ihrísk:
Priebežné čistíme, dopĺňame piesok do pieskovísk 
a opravujeme poškodené hracie prvky na všetkých 
detských ihriskách vybudovaných na uliciach Dvo-
ry,  Mládežnícka, Chmelinec, Kolonka, Pribinova, 
Rastislavova, 1. mája, Slovanská ulica, Štefánikova, 
Komenského, Za cintorínom, Mudroňova, Obran-
cov mieru, Okružná,  v mestských častiach Vieska, 
Ihrište, Hoštiná a v Marczibányiho záhrade.
Pre radosť detí sme darovali občanom mesta Pú-
chov nové detské ihrisko na Ulici Rastislavova.

Výlep plagátov:
Vylepovanie plagátov a  oznamov prebieha na 
základe objednávky a  platného VZN č. 4/2009. 
Distribúcia Púchovských novín je do všetkých do-
mácností v  meste a  mestských častí zdarma a na 
dohodnuté odberné miesta.

12. Obnova a investície
Pri realizácií pracovných úloh musela naša spoloč-
nosť prekonávať rad problémov, ten najväčší je 
technický stav niektorých vozidiel a  manipulácia 
s bremenami. Z  toho dôvodu sme boli nútení in-
vestovať nielen do opráv, ale i do nákupov.

Vozový park, stroje:
Nákup použitého nákladného vozidla – hákový no-
sič kontajnerov značky IVECO, v hodnote 19 430 eur.
Vysokozdvižný vozík Mitsubishi FG40K2 LPG s pale-
tizačnými vidlami v  hodnote 10.950 eur bez DPH 
a príslušenstvom 760 eur. 
Vozidlo pre zvoz komunálneho odpadu s lisovacou 
nadstavbou pre zvoz odpadu, značky IVECO DAILY, 
model 35C14 – B35C, v hodnote 51.500 eur.
Nákup použitého lisu HSM VL 155 na lisovanie pa-
piera, kartónu, fólií, PET fliaš a  tetra packov, cena 
lisu vrátane dopravných nákladov a zapojenia 
3.760 eur.

Zaradili sme sa medzi žiadateľov o  nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci „Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, špecifikácia: Zvýše-
nie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 
a podpora predchádzania vzniku odpadov“.  
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu „ Kompostáreň – Streženice, 
Púchovská cesta“, 10.150 eur.
Obstaranie a montáž prvkov mobiliáru pre detské 
ihrisko Ul. Rastislavova v Púchove 19.913 eur.

Príprava pasportizácie cintorína v H. Kočkovciach:
Projekt Grafického Informačného Systému (GIS) 
WinCITY Cintorín TOPSET s digitálnym zameraním 
cintorína mesta Púchov (Horné Kočkovce) 2.500 eur.
V nasledujúcom roku plánujeme pokračovať v do-
pĺňaní technického vybavenia spoločnosti.
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d) PÚCHOV SERVIS, s. r. o.: 
Spoločnosť vznikla premenovaním spoločnosti 
MEDIAL IN, s. r. o. a začala svoju činnosť 14. 6. 2017 
zápisom do OR OS Trenčín, pričom bol zásadne 
rozšírený rozsah podnikania o ďalšie činnosti, na 
ktoré má spoločnosť živnostenské oprávnenia. Za-
kladateľom spoločnosti a jediným spoločníkom je 
mesto Puchov. 
Spoločnosť Púchov servis, s. r. o. svoju činnosť za-
meriava predovšetkým na poskytovanie služieb a 
obslužných činností pre:
 - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.,
- mesto Púchov,
- ostatné spoločnosti a organizácie v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta, 
- iné subjekty podľa ich požiadaviek.

Hlavné činnosti spoločnosti sú zamerané na:
- servis, opravu a údržbu tepelno-technických zari-
adení vo vlastníctve MSBP správu bytov a nebyto-
vých priestorov
Poskytovanie podporných energetických služieb:
- poskytovanie služieb v oblasti údržby budov vo 
vlastníctve mesta 
- prevádzkovanie maloobchodnej predajne s vo-
doinštalačným materiálom
- vedenie účtovnej a ekonomickej agendy pre 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.

Spoločnosť Púchov servis, s. r. o. bude v ne-
poslednom rade poskytovať svoje služby aj  
v prospech širokej verejnosti na komerčnej báze.

Hlavným cieľom a účelom takto vybudovanej spo-
ločnosti je:
• Poskytovanie komplexných služieb v oblasti tech-
nickej podpory pre spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s. r. o. v oblasti správy a údržby tepelno-
-technických zariadení, ktoré sú v majetku spoloč-
nosti.
• Dodávka a montáž investičných celkov a techno-
logických zariadení, ktorých cieľom je zvýšiť ener-
getickú efektívnosť výroby a distribúcie tepla 
• Poskytovanie komplexných služieb fyzickým a 
právnickým osobám pri správe a údržbe ich majetku.
• Maloobchodný predaj inštalačného materiálu for-
mou priameho predaja v kamennej predajni.
• Poskytovanie služieb pre Mesto Puchov zadáva-
ných formou „in-house zákaziek“ a realizácia „záka-
ziek horizontálnej spolupráce“ medzí mestskými 
spoločnosťami.

Spoločnosť má t. č. 30 stálych zamestnancov z toho 
jeden v riadiacej funkcii. 

 Spoločnosť pre mesto Púchov ako aj spoločnosti a 
organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Púchov poskytuje svoje služby v súlade so 
zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. O verejnom ob-
starávaní v znení neskorších predpisov v režime „IN 
HOUSE“.

Spoločnosť je v režime „IN-HOUSE“ personálne a 
technicky pripravená vykonávať predovšetkým tie- 
to činnosti:
• Oprava a údržba tepelných zariadení 
• Kúrenárstvo
• Vodoinštalatérstvo 
• Stavebná údržba
• Elektroinštalačné práce

e) MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.
Hlavná činnosť spoločnosti - výroba a distribúcia 
tepla ostala nezmenená. Spoločnosť v predchád-
zajúcom období konsolidovala najmä svoju hos-
podársku činnosť.

Pre rok 2017 boli dohodnuté s dodávateľom zem-
ného plynu nové, oveľa výhodnejšie ceny, ktoré 
umožnia znížiť ceny vyrobeného tepla.
Pravidelnou údržbou sústavy výroby a distribúcie 
tepla, ktoré je základným predpokladom pre mi-
nimálne energetické straty a spolu so zmenou v 
odpisovaní niektorých zariadení boli vytvorené 
predpoklady pre zníženie celkovej ceny tepla pre 
koncového odberateľa.
Na základe dobrej hospodárnosti sústavy tepel-
ných zariadení a realizáciou ekonomických opat-
rení sa za rok 2017 predpokladá vrátenie cca 180 
000 eur pre všetkých odberateľov.

Spoločnosť realizuje rozšírenie dodávky tepla do 
objektov budovaných za OC TESCO.

Spoločnosť pripravuje na rok 2018 realizáciu inves-
tičných akcií s využitím obnoviteľných zdrojov s ci-
eľom zvýšiť energetickú efektívnosť celej sústavy 
energetických zariadení.

f) MsBP SERVIS, s. r. o.
Spoločnosť MsBP Servis, s. r. o. prešla rozhodnutím 
majoritného spoločníka do útlmového režimu a 
všetky činnosti, ktoré vykonávala prevzala spoloč-
nosť Púchov servis, s. r. o. Toto rozhodnutie bolo 
nutné vykonať s ohľadom na vlastnícku štruktúru 
spoločnosti, ktorá neumožňuje:
- uchádzať sa o dotácie v rámci eurofondov
- uchádzať sa o práce pri obnove majetku vo vlast-
níctve mesta na základe
- uzadávania formou IN-HOUSE zákaziek

Skutočný hospodársky výsledok spoločnosti za 
obdobie roku 2017 bude známy až po zaúčtova-
ní všetkých uzávierkových účtovných operácií a 
najmä opravných položiek a rezerv, ktorých tvorba 
je zo zákona povinná.

7. ZÁVER
Ďakujem za spoluprácu v roku 2017 poslan-
com MsZ Púchov, ktorí svojou činnosťou po-
máhajú pri napredovaní mesta a  pri plnení 
našich cieľov, pričom prinášajú nové návrhy  
a podnety ako spríjemniť a zefektívniť život ľuďom 
v  Púchove. Veľké ĎAKUJEM patrí zamestnancom 
Mestského úradu Púchov, externým spolupra-
covníkom, konateľom, prokuristom a zamestnan-
com všetkých mestských spoločností a  všetkých 
rozpočtových a príspevkových organizácií, ma-
terských a  základných škôl, základnej umeleckej 
školy, domu kultúry, centra voľného času a dobro-
voľným hasičským zborom za ich prácu a činnosť. 
Verím, že v dobrej spolupráci budeme pokračovať 
v prosperite nášho mesta aj v roku 2018.    Ďakujem 
Púchovčanom za ich dôveru a podporu a za to, že 
nie sú ľahostajní k mestu, v ktorom žijú a pracujú. 
Všetkým prajem veľa zdravia a osobných i pracov-
ných úspechov. 

      Mgr. Rastislav Henek, 
primátor mesta Púchov
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Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc vyhlásili od 5. 3. - 11. 3. 
2018 celoslovenské podujatie „Týždeň sloven-
ských knižníc“ pod spoločným mottom „Knižni-
ce pre všetkých“.
V tomto týždni poskytuje Mestská knižnica 
Vladimíra Roya v Púchove bezplatnú celoročnú 
registráciu čitateľov a nevyberá ani sankčné 
poplatky za oneskorené vrátenie kníh.
Pracovníci knižnice sa tešia na vašu návštevu.

VEĽKÁ ODOZVA:
Sociálny obchod dočasne
pozastavuje príjem vecí
Ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ priniesli veci, ktoré poslúžili a ešte poslúžia 
iným. Nakoľko je však kapacita priestorov obmedzená a obchodík máme mo-
mentálne zaplnený, DOČASNE  POZASTAVUJEME  PRÍJEM  ĎALŠÍCH  VECÍ.
Výdaj vecí, samozrejme, pokračuje už v známom čase každú stredu od 15.30 
do 17.30 hod.
Opätovné prijímanie vecí vám včas oznámime.

MsÚ Púchov

Výstava je realizovan‡ s Þnančnou podporou  
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany  

In appreciation to the Conference on Jewish Material Claims Against 
Germany (Claims Conference) for supporting this educational program.  

ANNA FRANKOVÁ 
Odkaz dejín dnešku  

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 7. marca o 9:30h 

v priestoroch školy na Ul. 1. mája 905 v Púchove. 

Výstava trvá do 5. apríla 2018.  

Výstavou budú sprevádzať  študentky a študenti Gymnázia Púchov. 

Partnerom projektu je Anne Frank House, Amsterdam a Múzeum SNP, 

Banská Bystrica.  

  

Gymnázium Púchov si Vás dovoľuje pozvať na putovnú výstavu 

 O B E C  V YD R N Á  V YH L A S U J E
verejnú obchodnú súťaž

Na predaj nehnuteľného majetku obce:
Parcela KN-C 1072/13 – „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 297 m2 v celosti, 

ktorá vznikla z parcely KN-C 1072/5
Minimálne ponúkaná cena za nehnuteľnosť je 255 €.

Ponuky doručte do 20. 3. 2018 do 12.00 hod. 

Bližšie informácie na obecnom úrade č. t. 042/4691 701 pondelok – piatok 8.00 – 13.00 hod.

Do pozornosti budúcim piatakom!
Základná škola v Púchove, Ul. Gorazdova, otvára v šk. roku 2018/2019
ŠPORTOVÚ TRIEDU pre žiakov 5. ročníka so zameraním 
na volejbal, plávanie a futbal.
Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch: 
20. a 22. marca 2018 od 14.30 do 16.30 h
v telocvični ZŠ na Gorazdovej ulici.
Prineste si športovú obuv a oblečenie.
Kritériá: dobrý zdravotný stav a záujem o daný šport
Informácie na tel. 042/463 13 39
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Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є
Utorok: 6. 3.
Hubová polievka so zeleninou, chlieb   
Slepačí vývar s Julienne zeleninou  
1. Plnená kuracia rolka (šunka, syr, sušená slivka), 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Bravčový drevorubačský steak, ½ dusená ryža, 
½ krokety, zeleninové  obloženie  
3. Šošovicový prívarok, volské oko, var. zemiaky   
4. Pizza (pomodoro, slaninka, cibuľa, bryndza, syr)

Streda: 7. 3.
Minestrone, chlieb  
Cesnaková číra polievka so šunkou a syrom, 
chlebové krutóny  
1. Vykostené kuracie stehno na grile, ½ dusená 
ryža, ½ americké zemiaky, zeleninové obloženie  
2. Plnená paprika s paradajkovou omáčkou, 
domáca knedľa  
3. Žemľovka s ovocím  
4. Pizza Hawai (pomodoro, šunka, ananás, syr)
 
Štvrtok: 8. 3.
Liptovská kapustová 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami  
1. Morčací steak  „Melba“ (broskyňa, šunka, syr), 
dusená ryža, zeleninové obloženie   
2. Divinový guláš, chlieb  
3. Miešaný zeleninový šalát s tuniakom  
4. Pizza (pomodoro, šunka, kukurica, syr)

Piatok:  9. 3.
Hrachová polievka s klobáskou, chlieb  
Hovädzí vývar „risi-bisi“  
1. Kurací černohorský rezeň, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka  
2. Hovädzie varené na chrenovej omáčke, 

žemľová knedľa  
3. Šúľance s makom preliate horúcim maslom
4. Pizza (pomodoro, šunka, kukurica, šampiň., syr) 

Hradisko 
Horné Kočkovce
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 6. 3.
Zemiaková zapražená, chlieb
Hov. roštenka rýnska, dus. ryža, šalát z čínskej 
kapusty 
Fliačky na pražsky spôsob, ster. uhorka

Streda: 7. 3.
Kurací vývar s cestovinou, chlieb 
Gril. kur. steak, hubová om., opekané zemiaky
Sójové soté so zeleninou, tarhoňa

Štvrtok: 8. 3.
Gulášová s mäsom a zemiakmi, chlieb
Mäsovo-ryžové klopsy, parad. omáčka, knedľa 
Vypráž. syr, varené zemiaky, tatárska omáčka

Piatok: 9. 3.
Mrkvová s bulgurom, chlieb 
Hamburgské brav. rebierko, cestovina penne
Dukátové buchtičky s vanil. krémom

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 6. 3.
Spišská s údeným kolienkom 
Bryndzový krém – demikát 
1. Kurací steak na šošovicovo-zeleninovom ragú 

2. Bravčové pikantné soté v zemiakovej placke, 
kapustový šalát
3. Tofu s brokolicu a ryžou 
4. Kurací šalát s horčicovo-med. dipom, toast 

Streda: 7. 3.
Držková
Zlatá šošovicová so zeleninou
1. Kurací závitok (pečeň, šampiňóny), ½ dus.
ryža, ½ hranolky
2. Plnené zemiakové knedle s údeným mäsom 
na kyslej kapuste
3. Zapekané tvarohové palacinky s horúcim 
lesným ovocím
4. Kurací šalát s horčicovo-med. dipom, toast 

Štvrtok: 8. 3.
Paradajková s bazalkovým pestom 
Hríbová s klobásou
1. Hovädzia roštenka s omáčkou z ríbezľového 
vína, pečené zemiaky s kor. zeleninou 
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaky s pažítkou, 
tatar. omáčka
3. Cuketovo-tekvicové rizoto s parmezánom a 
paradajkami
4. Kurací šalát s horčicovo-med. dipom, toast 

Piatok: 9. 3.
Francúzska cibuľová so syrovou bagetkou 
Fazuľová polievka s kapustou a mäsom
1. Losos na špenátovom krupote s kráľovskou 
zeleninou
2. Pečené brav. koleno, zemiaková kaša, kyslá 
uhorka, bar. rohy
3. Bavorské syrové špecle s vyprážanou cibuľkou  
4. Kurací šalát s horčicovo-med. dipom, toast 
 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu od 5,20 Є
Utorok: 6. 3.
Frankfurtská 
1. Morčacie grilované medailónky,
gratinované zemiaky, paradajkový šalát
2. Hovädzie Chilli con Carne, dusená ryža
3. Penne Pomodoro s tuniakom 
Dezert: Limetkové rezy 

Streda 7. 3.
Kalerábový krém 
1. Kuracie kúsky na zelenine, dusená ryža, 
zeleninové obloženie
2. Divinové medailóniky na brusnicovej omáčke,
pučené zemiaky
3. Pečené buchty s tvarohom
Dezert: Maková kocka krémová

Štvrtok: 8. 3.
Slepačí vývar s Juliene zeleninou
1. Morčací steak na bylinkách, jazmínová ryža, 
uhorkový šalát 
2. Bravčový perkelt, maslové halušky
3. Brokolicové karbonátky, zemiakové pyré, 
zeleninové obloženie
Dezert: Banánové pod snehom

Piatok: 9. 3.
Cesnakový krém 
1. Kuracie soté so šunkou a šampiňónmi, duse-
ná ryža, miešaný šalát
2. Pečená krkovička s dusenou kapustou, knedľa 
3. Gratinovaná treska so cherry paradajkami, 
varené zemiaky, zeleninové obloženie
Dezert: Pomarančové rezy

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Polievky: 
1. Slepačí vývar, rezance, zelenina  
2. Strúčková na sladko-kyslo      
3. Domáca držková  
 
Hlavné jedlá:   
1. Bravčové rizoto z tarhone, syr, kyslá uhorka
2. Zeleninový bulgur, šalát z grilovanej cukety 
a paradajok
3. Vyprážaná morčacia pečeň, zemiaková kaša,
uhorkové caciky
4. Zabíjačkový tanier – varené zemiaky, kyslá 
kapusta, pečené bravčové, jelítko, klobása
5. Kuracie prsia zapekané s brokolicou a syrom, 
jasmínová ryža, smotanová omáčka
6. Hovädzí stroganov, cestoviny fusilli
7. Hovädzí  Striploin steak z roštenky, opekané 
baby zemiaky, dubáková omáčka so smotanou  

Púchovčan 
Cena menu 3,50 Є
Utorok: 6. 3.
Šošovicová s kapustou a mäsom
1. Hovädzie varené mäso, sviečková omáčka, 
knedľa
2. Dvojičky z krkovičky, mastené zemiaky, obed.
šalát

Streda: 7. 3.
Slepačí vývar s pečeňovými haluškami
1. Prírodný bravčový rezeň „Izabel“, dusená ryža/
hranolky
2. Krémové talianské špagety s kuracím mäsom

Štvrtok: 8. 3.
Navarská - fazuľová
1. Kurací závitok so sušenou slivkou a slaninkou, 
francúzska omáčka,dusená  ryža
2. Plnený kapustný list, zemiaková kaša, uhorka

Piatok: 9. 3.
Zelerová
1. Inovecká bravčová panenka, pučené zemiaky 
s cibuľkou
2. Hovädzie znojemské mäso, dusená ryža

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 6. 3.
Hovädzí vývar s mäsom, rezancami a zeleninou 
1. Francúzske zemiaky, červená repa
2. Hovädzí kotlíkový guláš, chlieb 
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky

Streda 7. 3.
Cesnaková krémová, chlebové krutóny
1. Penne s kuracím, šampiňónmi a cuketou 
2. Grilovaný rybí filet na limetkovej omáčke, 
varené zemiaky s pažítkou 
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky

Štvrtok: 8. 3.
Zemiaková s hubami 
1.  Teplý zemiakovo – zelen. šalát, varené vajce 
2. Bravčová panenka v líst. ceste, gratinované 
zemiaky
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky

Piatok: 9. 3. 
Paradajková polievka s drobnou cestovinou 
1. Hubové krémové rizoto, parmezán
2. Kurací Gordon bleu, varené zemiaky, tatárska 
omáčka
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky
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OD DRUŽBA, SNP 750/42 Nová dubnica, tel. 042/4431077, 0911955192
OD ASTRA, Nám. Matice Slovenskej 4263 Dubnica nad Váhom, tel. 042/2402010 0948955192

Hollého 1925/18 Púchov, tel. 042/4384317, 0948955191
www.nabytoknika.sk

180 x 200cm, s matracmi, polohovateľný rošt, prehozom

270 x 270cm s rozkladom

od 
369€

 
719€

200 x 97cm, 
rozkladacia s automatom

kuchynské linky na mieru + DARČEK 
                                                       kameninový drez za 

180 x 200cm, masívny buk s roštami a UP od 619€

 849€

      246 x 183cm, 
s rozkladom a UP

 
849€

 
1€

Slovenské 
      a České 
   výrobky
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INZERCIA

Spoločnosť so sídlom v Púchove, časť Horné Kočkovce prijme do zamestnania:
Prevádzkarku   -  komunikatívnu, ochotnú, so schopnosťami viesť a riadiť kolektív, so záujmom o organizovanie 
                                     spoločenských stretnutí a akcií
                                  - uprednostnená je prax v pracovnej pozícii čašníčka, vodičský preukaz sk. B
Upratovačku – pracovitú, prispôsobivú, ochotnú, nekon�iktnú
Pizzéra/pizzéristku – podmienkou nie je vyučenie v odbore kuchár, požadujeme kladný vzťah 
                                               ku gastronómii a ochotu sa učiť
Ponúkame: 
» riadnu poracovnú zmluvu (žiadnu dohodu)
» seriózny prístup

kontakt: 042/44 509 36

„60“ vernisáž výstavy Jaroslava Martiša

Jaroslav Martiš žije a tvorí v Púcho-
ve. Hlavným motívom jeho diela je 
abstraktné zobrazenie predovšet-
kým figurálnych kompozícií. Tvorí 
z dreva a kameňa. Každá socha má 
svoj lyricko-epický príbeh, mnohé 
tieto príbehy vyjadril sochár básňou.
Absolvoval súkromné štúdium u 
českej akademickej maliarky a so-
chárky Elzbiety Grosseovej. Pra-
videlne sa zúčastňuje výtvarných 
sympózií. Doteraz ich bolo viac ako 

dve desiatky v Čechách, Poľsku a 
na Slovensku. Neformálne združe-
nie ART Belušské Slatiny, ktorého je 
spoluzakladateľom, od roku 2011 
usporiadalo 15 medzinárodných vý-
tvarných sympózií.
Jaroslav Martiš svoje diela vystavo-
val na vyše dvadsiatich kolektívnych 
výstavách v Čechách, Nemecku, 
Poľsku, Taliansku a na Slovensku. 
Socha Dúšok z cyklu Puto bola pri-
jatá do zbierky Tatranského múzea 

Jubilujúci autor J. Martiš.

V piatok 2. marca sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy „Na srdce 
dnes klope krásny deň“ pri príležitosti okrúhleho životného jubilea (60) 
sochára Jaroslava Martiša.

v poľskom Zakopanom. Sochy v ex-
teriéri sa nachádzajú vo viacerých 
slovenských mestách a obciach 
(Banská Bystrica, Ilava, Šamorín, Tr-
nava, Belušské Slatiny, Veľká Paka). 
V našom meste má inštalovanú dre-
venú sochu draka v parku pri Váhu a 
ešte nedokončené drevené súsošie 
hudobníkov pri základnej umeleckej 
škole.
Výstava potrvá do 3. apríla 2018.

-r-, foto:  S. Flimmel



šport PÚCHOVSKÉ NOVINY22
šport 17

CEZ VÍKEND ŠTARTUJE ODVETNÁ ČASŤ TRETEJ LIGY, PÚCHOVČANIA DOMA V SOBOTU S NEMŠOVOU

Púchovčania do odvety s odhodlaním presvedčiť
S niekoľkými novými či staronovými posilami, no 

najmä s odhodlaním napraviť dojem z nie práve vy-
darenej jesennej časti súťaže vstúpia futbalisti MŠK 
Púchov do odvetnej jarnej často 3. futbalovej ligy 
skupina Západ. Na jar chcú Púchovčania v prvom 
rade prilákať viac divákov na futbalový štadión. Po-
môcť tomu má najmä zlepšená strelecká efektivita. 
I preto Púchovčania angažovali stredopoliara z Led-
nických Rovní Petra Liptáka, ktorý má výrazne pod-
poriť ofenzívnu činnosť mužstva. Do mužstva prišli 
aj  brankár Andrej Cucík (z Brumova), staronovými 
tvárami sú Daniel Pilný z Dubnice, Frederik Marman 
a Daniel Valášik z Nemšovej. Po zranení sa vracia do 
tréningového procesu Lukáš Luhový , ktorý takmer 
celú jeseň laboroval so zlomeninou priehlavkovej 
kosti. Noví hráči majú zvýšiť konkurenciu v mužstve. 
Pred jarnou časťou z mužstva odišli Filip Buček (do 
Dubnice) a Adam Gáborík sa vrátil do Považskej Byst-
rice. Postupové ambície už klub pochopiteľne nemá. 
Púchovčania by však radi do kádra zapracovali nie-
koľko odchovancov z dorastu. 

Káder mužstva: Peter Pilný, Andrej Cucík, Matúš 
Haviar, Adríán Hrančík, František Brezničan, Lukáš 
Luhový, Michal Riška, Jakub Zavadzan, Michal Va-
nák, Patrik Mynář, Matej Zavadzan, Mbekezeli Siban-
da, Daniel Valášik, Patrik Hrnko, Tomáš Kopiš, Peter 
Lipták, Juraj Pilát, Marek Gajdošík, Daniel Pilný, Fre-
derik Marman,

Marek Kvaššay a dlhodobo zranený Dominik Letko. 
Realizačný tím: hlavný tréner - Eduard Pagáč, 

asistenti - Jozef Pagáč, František Brezničan, vedúci 
mužstva - Vladimír Paliesek, lekár - Ladislav Vozárik, 
fyzioterapeut - Peter Lutišan.

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

Vyžrebovanie jarnej časti 3. ligy:
18. kolo, 10. 3. – 11. 3.
Bánovce – Beluša, Dubnica – Veľké Ludince, MŠK 

Púchov – FKS Nemšová (v sobotu o 14.30), Prievidza 
– Nové Zámky, Borčice – Trnava B, Galanta – Lednic-
ké Rovne, Šaľa – Topoľčany, Dunajská Streda B - Zlaté 
Moravce B, Nitra B – Gabčíkovo

19. kolo, 17. 3. – 18. 3.
Šaľa – Bánovce nad Bebravou, Topoľčany – Galanta, 

Nové Zámky – Nemšová, MŠK Púchov – Dubnica (v 
sobotu o 15.00), Trnava B – Prievidza, Lednické Rovne 
– Nitra B, Gabčíkovo – Dunajská Streda B, Zlaté Mo-
ravce B – Borčice, Veľké Ludince – Beluša

20. kolo, 24. 3. – 25. 3. 
Bánovce nad Bebravou – Veľké Ludince, Dubnica 

– Nové Zámky, Prievidza – Zlaté Moravce B, Borčice 
– Gabčíkovo, Galanta – Šaľa, Beluša – MŠK Púchov (v 
nedeľu o 15.00), Nemšová – Tranav B, Dunajská Stre-

da B – Lednické Rovne, Nitra B – Topoľčany
21. kolo, 31. 3. – 1. 4.
Galanta – Bánovce nad Bebravou, Šaľa – Nitra B, 

Nové Zámky – Beluša, MŠK Púchov – Veľké Ludince (v 
sobotu o 15.30), Trnava B – Dubnica, Topoľčany – Du-
najská Streda B, Lednické Rovne – Borčice, Gabčíkovo 
– Prievidza, Zlaté Moravce B – Nemšová

22. kolo, 7. 4. – 8. 4. 
Bánovce nad Bebravou – MŠK Púchov (v sobotu o 

15.30), Dubnica – Zlaté Moravce B, Prievidza – Lednic-
ké Rovne, Borčice – Topoľčany, Veľké Ludince – Nové 
Zámky, Beluša – Trnava B, Nemšová – Gabčíkovo, Du-
najská Streda B – Šaľa, Nitra B – Galanta

23. kolo, 14. 4. – 15. 4.
Galanta – Dunajská Streda B, Šaľa – Borčice, Nové 

Zámky – MŠK Púchov (v sobotu o 15.30), Trnava B 
– Veľké Ludince, Nitra B – Bánovce nad Bebravou, 
Topoľčany – Prievidza, Lednické Rovne – Nemšová, 
Gabčíkovo – Dubnica, Zlaté Moravce B – Beluša

24. kolo, 21. 4. – 22. 4.
Bánovce nad Bebravou – Nové Zámky, MŠK Púchov 

– Trnava B (v sobotu o 16.00), Dubnica – Lednické 
Rovne, Prievidza – Šaľa, Borčice – Galanta, Veľké Lu-
dince – Zlaté Moravce B, Beluša – Gabčíkovo, Nemšo-
vá – Topoľčany,  Dunajská Streda B – Nitra B

25. kolo, 28. 4. – 29. 4.
Galanta – Prievidza, Šaľa – Nemšová, Trnava B 

– Nové Zámky, Dunajská Streda B – Bánovce nad 
Bebravou, Nitra B – Borčice, Topoľčany – Dubnica, 
Lednické Rovne – Beluša, Gabčíkovo – Veľké Ludince, 
Zlaté Moravce B – MŠK Púchov (v nedeľu o 16.00)

26. kolo, 1. 5.
Bánovce nad Bebravou – Trnava B, Nové Zámky – 

Zlaté Moravce B, MŠK Púchov – Gabčíkovo (o 17.00), 
Veľké Ludince – Lednické Rovne, Beluša – Topoľčany, 
Dubnica – Šaľa, Nemšová – Galanta, Prievidza – Nitra 
B, Borčice – Dunajská Streda B

27. kolo, 5. 5. – 6. 5.
Borčice – Bánovce nad Bebravou, Galanta – Dubni-

cam Šaľa – Beluša, Dunajská Streda B – Prievidza, Nit-
ra B – Nemšová, Topoľčany – Veľké Ludince, Lednické 
Rovne – MŠK Púchov (v nedeľu o 17.00)

28. kolo, 8. 6.
Bánovce nad Bebravou – Zlaté Moravce B, Trnava 

B – Gabčíkovo, Nové Zámky – Lednické Rovne, Nové 
Zámky – Lednické Rovne, MŠK Púchov – Topoľčany (o 
17.00), Veľké Ludince – Šaľa, Beluša – Galanta, Dubni-
ca – Nitra B, Nemšová – Dunajská Streda B, Prievidza 
– Borčice

29. kolo, 12. 5. – 13. 5.
Prievidza – Bánovce nad Bebravou, Borčice – Nemšo-

vá, Galanta – Veľké Ludince, Šaľa – MŠK Púchov (v ne-
deľu o 10.30), Dunajská Streda B – Dubnica, Nitra B 
– Beluša, Topoľčany – Nové Zámky, Lednické Rovne 
– Trnava B, Gabčíkovo – Zlaté Moravce B

30. kolo, 19. 5. – 20. 5.
Bánovce nad Bebravou – Gabčíkovo, Nové Zámky – 

Šaľa, MŠK Púchov – Galanta (v sobotu o 17.00), Dub-
nica – Borčice, Trnava B – Topoľčany, Zlaté Moravce 
B – Lednické Rovne, Veľké Ludince – Nitra B, Beluša 
– Dunajská Streda B, Nemšová – Prievidza

31. kolo, 26. 5. – 27. 5.
Prievidza – Dubnica, Borčice – Beluša, Galanta 

– Nové Zámky, Nemšová – Bánovce nad Bebravou, 
Veľké Ludince – Dunajská Streda B, Nitra B – MŠK Pú-
chov (v nedeľu o 17.00), Šaľa – Trnava B, Topoľčany 
– Zlaté Moravce B, Lednické Rovne – Gabčíkovo

32. kolo, 2. 6. – 3. 6.
Bánovce nad Bebravou – Lednické Rovne, Nové 

Zámky – Nitra B, MŠK Púchov – Dunajská Streda B (v 
sobotu o 17.00), Dubnica – Nemšová, Trnava B – Ga-
lanta, Gabčíkovo – Topoľčany, Vráble B – Šaľa, Veľké 
Ludince – Borčice, Beluša – Prievidza

33. kolo, 9. 6. – 10. 6.
Dubnica – Bánovce nad Bebravou, Prievidza – Veľké 

Ludince, Borčice – MŠK Púchov (v sobotu o 17.00), 
Galanta – Zlaté Moravce B, Nemšová – Beluša, Dunaj-
ská Streda B – Nové Zámky, Nitra B – Trnava B, Šaľa 
– Gabčíkovo, Topoľčany – Lednické Rovne

34. kolo, 17. 6. 
Bánovce – Topoľčany, L. Rovne – Šaľa, Gabčíkovo – 

Galanta, Zlaté Moravce B – Nitra B. Trnava B – D. Stre-
da B, Nové Zámky – Borčice, MŠK Púchov – Prievidza 
(o 17.00), V. Ludince – Nemšová, Beluša - Dubnica

Aj v jarnej časti tretej futbalovej ligy sa budú Púchovčania spoliehať na strelecké schopnosti kanoniera Mareka 
Gajdošíka.             FOTO: Milan Podmaník 
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OBLASTNÉ STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Dohňany v dôležitom súboji rozstrieľali Milochov
5. liga muži
Dolné Kočkovce nastúpili v ďalšom existenčnom 

stretnutí za domácimi stolmi proti favorizovaným 
Dubničanom a podľa očakávania im podľahli. Za 
zmienku stojí víťazstvo Romana Škrabka nad jed-
ným z najlepších hráčov súťaže Petrom Topákom. 
Dva body však boli na favorita málo. Po osemná-
stom kole najvyššej oblastnej súťaže je vyriešená 
jedna tajnička - už istým víťazom súťaže je nová-
čik z Dolného Moštenca, ktorý má pred druhými 
Ladcami nedostihnuteľný náskok. 

18. kolo: Nová Dubnica C – Sedmerovec B 9:9, 
Pšenková, Garaj po 3, Machciníková, Lászlová po 1, 1 
štv. – M. Šelinga ml. 4, Štefanec, P. Barták po 2, 1 štv., 
Dolné Kočkovce B – Dubnica nad Váhom 6:12, P. 
Majdán, R. Škrabko po 2, Fedora 1, 1 štv. – Palček 4, 
Topák, Gereg po 3, Slivka 1, 1 štv., Dolný Moštenec A 
– Nová Dubnica B 18:0, Kmecík, M. Višenka, I. Bírošík, 
Podmaník st. po 4, 2 štv., Medeko Považská Bystrica 
– TTC Považská Bystrica C 11:7, Lipa 3, Lauš, Herco, 
Hedera po 2, 2 štv. – Ďurana 4, Lieskovský 3, Slovan 
Považská Bystrica A – Ladce B 12:6, Zemančík 4, 
Šuba 3, Tománek 2, J. Gálik 1, 2 štv. – Pišta 3, Kvasnica 
2, V. Popelka 1, Pružina A – Pruské A 12:6, Gabčo 
4, Krupa 3, Behro, Sádecký po 2, 1 štv. – Joz. Šatka 3, 
Kopačka 2, 1 štv. Šatka 3, Kopačka 2, 1 štv.
1. D. Moštenec   18 18 0 0 265:59 54
2. Ladce B  18 11 2 5 188:136 42
3. N. Dubnica B  18 11 1 6 175:149 41
4. Dubnica   18 9 3 6 177:147 39
5. Pruské   18 10 1 7 170:154 39
6. Sedmerovec B  18 7 3 8 155:169 35
7. Slovan PB   18 7 3 8 155:169 35
8. Pružina   18 6 4 8 151:173 34
9. TTC PB C  18 6 3 9 138:186 33
10. Medeko PB   18 2 6 10 130:194 28
11. N. Dubnica C  18 2 5 11 120:204 27
12. D. Kočkovce B  18 2 3 13 120:204 25
6. liga muži
Na Dohňancov čakalo v 18. kole za domácimi stol-
mi mimoriadne dôležité stretnutie v boji o vyhnu-
tie sa záchranárskym prácam. Privítali Milochov, 
ktorý si na zápas zobral aj bývalého treťoligové-
ho hráča Považskej Bystrice Režného. Dohňanci 
však podali výborný výkon, zmietli aj bývalého 
treťoligistu a pripísali si na svoje konto presved-
čivé víťazstvo. Dokázali tak, že im pristane skôr 
stred, ako spodná čas šiestoligovej tabuľky.  
18. kolo: Dohňany – Milochov A 14:4, R. Baška 4, 
M. Baška, Junga po 3, Hološko 2, 2 štv. – Kunovský 2, 
Benko, Režný po 1, Zliechov – Dolná Mariková 10:8, 
J. Vicen 4, M. Vicen 3, Krcheň, D. Mišík st. po 1, 1 štv. 
– Belás 3, Žiačik, Striženec po 2, 1 štv., Ladce C – JoLa 
Dubnica nad Váhom 9:9, Jankovský st. 3, V. Letko, P. 
Kalus, Sňahničan po 2 – Rojkovič 4, Hebr 2, Zajac 1, 2 
štv., Nozdrovice A – TTC Považská Bystrica D pre-
dohrané 12:6, J. Letko, Koštialik, Vavrík po 3, Didek 
2, 1 štv. – Wallenfelsová 4, Kulichová 1, 1 štv., Slovan 
Považská Bystrica B – Červený Kameň 15:3, Kvaš-
šay 4, Tabaček, Žilinčík po 3, P. Gálik 2, Cedzo 1, 2 štv. 
– Oboňa 2, P. Dohňanský 1, Sedmerovec C – Pruské 
B 9:9, A. Mišík, Mazán po 3, Galko 2, Miloš Šelinga 1 
– Beránek 3, Cibík 2, Černej, Burdej po 1, 2 štv.
1. Zliechov   18 15 3 0 204:120 51
2. Slovan PB B  18 14 1 3 201:123 47
3. Pruské B  18 11 3 4 196:128 43
4. Nozdrovice   18 10 4 4 193:131 42
5. Ladce C  18 6 7 5 166:158 37
6. D. Mariková   18 6 5 7 150:174 35
7. Sedmerovec C  18 6 2 10 145:179 32

8. TTC PB D  18 6 2 10 150:174 32
9. Dohňany   18 6 1 11 148:176 31
10. Milochov  18 4 2 12 119:205 28
11. JoLa DCA   18 2 5 11 141:183 27
12. Č.Kameň   18 4 1 13 131:193 27
7. liga muži
Rezerva Odemy Púchov cestovala za stoly lídra 
do Dolného Moštenca a podľa očakávania neuh-
rala ani jediný bod. Mladí Púchovčania však proti 
skúseným Dolnomošteňanom rozhodne herne 
nesklamali, predviedli pohľadný stolný tenis s 
perspektívou výkonnostného rastu. O najväč-
šie prekvapenie kola sa postaralo prvé mužstvo 
Púchova, ktoré dokázali prekvapujúco zdolať za 
domácimi stolmi rezervu Nozdrovíc. 
Púchovčania si pripísali na svoje kon-
to piatu výhru v súťaži a v tabuľke 
preskočili Považskobystričanov... 
Belušania v napínovaom stretnutí 
podľahli tesne Udičanom, Dolné Koč-
kovce C si po rovnakom vyrovnanom 
boji priviezli všetky body z Milocho-
va. 
22. kolo: TTC Považská Bystrica E 
– Pružina B 7:11, Kulichová 3, Martaus, 
Babčan, T. Sádecký po 1, 1 štv. – D. Ol-
šovský, Topor po 3, P. Kozák, Petrovič po 
2, 1 štv., Udiča – Beluša 11:7, Ignácik 
ml. 3, Kostka, Šuška, M. Vaňko po 2, 2 štv. 
– Ľ. Hrevuš 4, I. Hrevuš 3, Šebešťanová 
– 3. ZŠ Dubnica 17:1, Mitaš, Zaukolec, 
J. Petrík, K. Petrík st. po 4, 1 štv. – 1 štv., 
Dol. Moštenec B – Púchov B 18:0, Ba-
láž, I. Melicherík, Ľ. Melicherík po 4, Ľ. Vi-
šenka, Briestenský po 2, 2 štv., Púchov A 
– Nozdrovice B 13:5, Juriga st. 4, Martiš, 
Klobučník, Sitár po 2, 2 štv. – Zemanovič 
3, Blažíček 2, Miracles Dubnica – voľno, 
Milochov B – Dol. Kočkovce C 8:10, 
Gazdík, Balušík po 2, Duško, Hradňanský 

po 1, 2 štv. – Crkoň 4, Hudec, M. Majdán po 3.
1. D. Moštenec B  21 20 0 1 297:81 61
2. Šebešťanová   21 19 0 2 268:110 59
3. Udiča   21 12 2 7 214:164 47
4. Beluša   20 12 1 7 208:152 45
5. Nozdrovice B  20 12 0 8 180:180 44
6. D. Kočkovce C  20 11 1 8 192:168 43
7. Pružina B  20 10 1 9 188:172 41
8. Miracles DCA   20 10 1 9 198:162 41
9. Milochov B  20 7 3 10 180:180 37
10. Púchov A  21 5 2 14 166:212 33
11. TTC PB E  20 5 2 13 132:228 32
12. Púchov B  20 1 1 18 77:283 23
13. ZŠ Dubnica  20 1 0 19 76:284 22

„Mladé pušky“ Odema Púchov B. V tejto sezóne ešte veľa vody v súťaži nenamútili, no herný progres dáva tušiť, že 
nie je tak ďaleko dobe, kedy sa môže v Púchove tvrdiť oblastná stolnotenisová muzika... Na snímke zľava: Michal 
Kultík, Zlatko Juriga – tréner, Richard Miko, Jakub Kvasnička, Dominik Otrubný.                     FOTO: Milan Podmaník  

a,
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VYŽREBOVANIE JARNEJ ČASTI 2. LIGY DORASTU (U 19, U 17) a 1. LIGY STARŠÍCH ŽIAKOV (U 15, U 14)

Cez víkend štartujú dorastenecké a žiacke futbalové súťaže

1. Skalica 17 16 0 1 60:12 48
2. Dubnica 17 13 3 1 66:11 42
3. Zl. Moravce 17 13 1 3 53:17 40
4. Myjava 17 11 2 4 39:15 35
5. Loko. Trnava 17 10 2 5 34:24 32
6. Karlova Ves 17 9 4 4 44:31 31
7. Inter 17 8 3 6 42:33 27
8. Petržalka 17 7 5 5 50:32 26
9. Gabčíkovo 17 8 2 7 33:22 26
10. MŠK Púchov 17 6 4 7 28:44 22
11. Malacky 17 7 0 10 25:38 21
12. Prievidza 17 6 2 9 22:41 20
13. N. Zámky 17 5 2 10 21:36 17
14. Topoľčany 17 3 3 11 23:47 12
15. Dev. Nová Ves 17 4 0 13 18:63 12
16. Komárno 17 3 2 12 19:46 11
17. P. Bystrica 17 2 3 12 22:40 9
18. Bánovce 17 3 0 14 13:60 9

1. Dubnica 17 13 2 2 59:13 41
2. Petržalka 17 12 3 2 42:14 39
3. Loko. Trnava 17 11 3 3 37:11 36
4. Komárno 17 11 2 4 40:29 35
5. Inter 17 10 4 3 56:22 34
6. Myjava 17 10 3 4 46:10 33
7. Zl. Moravce 17 9 3 5 54:24 30
8. Gabčíkovo 17 9 2 6 38:29 29
9. Skalica 17 7 3 7 21:31 24
10. P. Bystrica 17 7 2 8 21:45 23
11. MŠK Púchov 17 6 4 7 27:32 22
12. Malacky 17 6 2 9 31:43 20
13. Karlova Ves 17 5 4 8 22:27 19
14. Nové Zámky 17 4 3 10 18:42 15
15. Prievidza 17 5 0 12 14:38 15
16. Topoľčany 17 2 3 12 14:45 9
17. Bánovce 17 1 5 11 11:47 8
18. Dev. Nová Ves 17 0 2 15 13:62 2

Vyžrebovanie 2. liga dorastu
18. kolo, 10. 3. – 11. 3.
MŠK Púchov – Prievidza, Malacky - Skalica, Gabčí-

kovo – Komárno, Považská Bystrica – Zlaté Moravce, 
Petržalka – Bánovce nad Bebravou, Dubnica – Topoľ-
čany, Nové Zámky – Inter Bratislava, Karlova Ves – Lo-
komotíva Trnava, Devínska Nová Ves – Myjava

19. kolo, 17. 3. – 18. 3.
Zlaté Moravce – MŠK Púchov, Petržalka – Malacky, 

Bánovce – P. Bystrica, Prievidza – Devínska Nová Ves, 
Trnava – Nové Zámky, Myjava – Karlova Ves, Inter – 
Gabčíkovo, Komárno – Dubnica, Topoľčany – Skalica

20. kolo, 24. 3. – 25. 3.
MŠK Púchov – Bánovce nad Bebravou, Malacky – To-

poľčany, Skalica – Komárno, Gabčíkovo – Lokomotíva 
Trnava, Devínska Nová Ves – Zlaté Moravce, Považská 
Bystrica – Petržalka, Dubnica – Inter Bratislava, Nové 
Zámky – Myjava, Karlova Ves – Prievidza

21. kolo, 31. 3. – 1. 4.
Petržalka – MŠK Púchov, Prievidza – Nové Zámky, 

Myjava – Gabčíkovo, Inter Bratislava – Skalica, Ko-
márno – Topoľčany, Považská Bystrica – Malacky, 
Bánovcde – Devínska Nová Ves, Zlaté Moravce – Kar-
lova Ves, Lokomotíva Trnava – Dubnica

22. kolo, 7. 4. – 8. 4.
MŠK Púchov – Považská Bystrica, Malacky – Komár-

no, Topoľčany – Inter Bratislava, Skalica – Lokomotíva 
Trnava, Gabčíkovo – Prievidza, Nové Zámky – Zlaté 
Moravce, Karlova Ves – Bánovce nad Bebravou, De-

vínska Nová Ves – Petržalka, Dubnica – Myjava
23. kolo, 14. 4. – 15. 4.
MŠK Púchov – Malacky, Považská Bystrica – Devín-

ska Nová Ves, Petržalka – Kalrova Ves, Bánovce nad 
Bebravou – Nové Zámky, Zlaté Moravce – Gabčíkovo, 
Prievidza – Dubnica, Lokomotíva Trnava – Topoľčany, 
Inter Bratislava – Komárno, Myjava – Skalica

24. kolo, 21. – 22. 4.
Devínska Nová Ves – MŠK Púchov, Malacky – Inter, 

Komárno – Trnava, Topoľčany – Myjava, Skalica – Prie-
vidza, Gabčíkovo – Bánovce, N. Zámky – Petržalka, 
Karlova Ves – P. Bystrica, Dubnica – Zlaté Moravce

25. kolo, 28. 4. – 29. 4.
MŠK Púchov – Karlova Ves, Devínska Nová Ves – 

Malacky, Považská Bystrica – Nové Zámky, Petržalka 
– Gabčíkovo, Bánovce nad Bebravou – Dubnica, Zlaté 
Moravce – Skalica, Prievidza – Topoľčany, Lokomotí-
va Trnava – Inter Bratislava, Myjava – Komárno

26. kolo, 1. 5.
Nové Zámky – MŠK Púchov, Malacky – Lokomotíva 

Trnava, Inter Bratislava – Myjava, Komárno – Prievid-
za, Topoľčany – Zlaté Moravce, Skalica – Bánovce, 
Dubnica – Petržalka, Gabčíkovo – Považská Bystrica, 
Karlova Ves – Devínska Nová Ves

27. kolo, 5. 5. – 6. 5.
MŠK Púchov – Gabčíkovo, Karlova Ves – Malacky, 

Devínska Nová Ves – Nové Zámky, Považská Bystrica 
– Dubnica, Petržalka – Skalica, Bánovce nad Bebra-
vou – Topoľčany, Zlaté Moravce – Komárno, Prievidza 
– Inter Bratislava, Myjava – lokomotíva Trnava

28. kolo, 8. 5.
Dubnica – MŠK Púchov, Malacky – Myjava, Loko-

motíva Trnava – Prievidza, Inter Bratislava – Zlaté Mo-
ravce, Komárno – Bánovce nad Bebravou, Topoľčany 
– Petržalka, Skalica – Považská Bystrica, Gabčíkovo 
– Devínska Nová Ves, Nové Zámky – Karlova Ves

29. kolo, 12. 5. – 13. 5.
MŠK Púchov – Skalica, Nové Zámky – Malacky, Kar-

lova Ves – Gabčíkovo, Devínska Nová Ves – Dubnica, 
Považská Bystrica – Topoľčany, Petržalka – Komárno, 
Bánovce nad Bebravou – Inter Bratislava, Zlaté Mo-
ravce – Lokomotíva Trnava, Prievidza – Myjava

30. kolo, 19. 5. – 20. 5.
Topoľčany – MŠK Púchov, Malacky – Prievidza, 

Lokomotíva Trnava – Bánovce nad Bebravou, Inter 
Bratislava – Petržalka,  Komárno – Považská Bystrica, 
Skalica – Devínska Nová Ves, Gabčíkovo – Nové Zám-
ky, Myjava – Zlaté Moravce, Dubnica – Karlova Ves

31. kolo, 26. 5. – 27. 5.
MŠK Púchov – Komárno, Gabčíkovo – Malacky, 

Nové Zámky – Dubnica, Karlova Ves – Skalica, Devín-
ska Nová Ves – Topoľčany, Považská Bystrica – Inter 
Bratislava, Petržalka – Lokomotíva Trnava,, Bánovce 
nad Bebravou – Myjava, Zlaté Moravce – Prievidza

32. kolo, 2. 6. – 3. 6.
Inter Bratislava – MŠK Púchov, Malacky – Zlaté Mo-

ravce, Prievidza – Bánovce nad Bebravou, Lokomotí-
va Trnava – Považská Bystrica, Komárno – Devínska 
Nová Ves, Topoľčany – Karlova Ves, Skalica – Nové 
Zámky, Myjava – Petržalka, Dubnica – Gabčíkovo

33. kolo, 9. 6. – 10. 6.
MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava, Dubnica – Ma-

lacky, Gabčíkovo – Skalica, Nové Zámky – Topoľčany, 
Kalrova Ves – Komárno, Devínska Nová Ves – Inter 
Bratislava, Považská Bystrica – Myjava, Petržalka 
– Prievidza, Bánovce – Zlaté Moravce

34. kolo, 16. 6. – 17. 6.
Myjava – MŠK Púchov, Malacky – Bánovce, Prievid-

za – P. Bystrica, Trnava – Devínska Nová Ves, Inter  - 
Karlova Ves, Komárno – N. Zámky, Zl. Moarvce – Petr-
žalka, Topoľčany – Gabčíkovo, Skalica – Dubnica

2. liga starší dorast

2. liga mladší dorast

14. kolo, 10. 3. – 11. 3. : Skalica – Slovan, Zl. Moravce 
– Senica, Púchov – Trenčín, Petržalka – Trnava, Levice 
– Karlova Ves, Inter – D. Streda, Domino – Nitra
15. kolo, 17. 3. – 18. 3.: Inter – Petržalka, D. Streda 
– Púchov, Slovan – Nitra, Levice – Domino, Trnava 
– Inter, Trenčín – Zl. Moravce, Senica – Skalica
16. kolo, 24. 3. – 25. 3.: Púchov – Trnava, Domino 
– Slovan, Skalica – Trenčín, Zl. Moravce – D. Streda, 
Inter – Karlova Ves, Petržalka – Levice, Nitra – Senica
17. kolo, 29. 3.: Senica – Slovan, Petržalka – Domino, 
Levice – Inter, Karlova Ves – Púchov, Trnava – Zl. Mo-
ravce, D. Streda – Skalica, Trenčín – Nitra
18. kolo, 7. 4. – 8. 4.: Domino – Senica, Slovan – Tren-
čín, Zl. Moravce – Karlova Ves, Inter – Petržalka, Nitra 
– D. Streda, Skalica – Trnava, Púchov – Levice
19. kolo, 14. 4. – 15. 4.: Inter – Domino, Petržalka 
– Púchov, Karlova Ves – Skalica, D. Streda – Slovan, 
Levice  - Zl. Moravce, Trnava – Nitra, Trenčín – Senica
20. kolo, 21. 4. – 22. 4.: Domino – Trenčín, Senica 
– D. Streda, Slovan – Trnava, Nitra – Karlova Ves, Zl. 
Moravce – Petržalka, Skalica – Slovan, Púchov – Inter
21. kolo, 5. 5. – 6. 5.: Inter – Zl. Moravce, Petržalka 
– Skalica, Karlova Ves – Slovan, D. Streda – Trenčín, 
Púchov – Domino, Levice – Nitra, Trnava – Senica
22. kolo, 12. 5.: Trenčín – Trnava, Domino – D. Stre-
da, Senica – Kalrova Ves, Slovan – Levice, Nitra – Petr-
žalka, Skalica – Inter, Zl. Moravce – Púchov
23. kolo, 19. 5.: Zl. Moravce – Domino, Inter – Nit-
ra, Petržalka – Slovan, Karlova Ves – Trenčín, Púchov 
– Skalica, Levice – Senica, Trnava – D. Streda
24. kolo, 26. 5.: Domino – Trnava, D. Streda – Karlo-
va Ves, Senica – Petržalka, Slovan – Inter, Skalica – Zl. 
Moravce, Nitra – Púchov, Trenčín, Levice
25. kolo, 2. 6.: Kalrova Ves – Trnava, Skalica, Domino, 
Zl. Moravce – Nitra, Inter – Senica, Petržalka – Trenčín, 
Púchov – Slovan, Levice – D. Streda
26. kolo, 9. 6.: Domino – Karlova Ves, D. Streda – Pe-
tržalka, Púchov – Senica, Slovan – Zl. Moravce, Nitra 
– Skalica, Trnava – Levice, Trenčín – Inter

1. liga starší žiaci - U 15
1. Slovan 13 11 2 0 68:5 35
2. Trenčín 13 10 2 1 62:10 32
3. Trnava 13 10 1 2 41:12 31
4. Nitra 13 9 1 3 41:16 28
5. D. Streda 13 8 1 4 31:23 25
6. Skalica 13 6 2 5 30:28 20
7. Zl. Moravce 13 6 2 5 22:20 20
8. Petržalka 13 5 1 7 25:36 16
9. Senica 13 4 3 6 18:27 15
10. Kalrova Ves 13 3 4 6 17:27 13
11. Inter 13 3 0 10 17:46 9
12. Levice 13 1 3 9 6:24 6
13. Domino 13 2 0 11 11:66 6
14. MŠK Púchov 13 1 2 10 10:59 5

1. liga starší žiaci - U 14
1. Slovan 13 12 1 0 67:3 37
2. Trenčín 13 11 2 0 63:3 35
3. Nitra 13 9 1 3 40:5 28
4. D. Streda 13 9 1 3 28:12 28
5. Trnava 13 8 3 2 40:9 27
6. Senica 13 7 2 4 34:17 23
7. Inter 13 6 1 6 21:36 19
8. Zl. Moravce 13 5 1 7 22:22 16
9. Petržalka 13 5 0 8 22:37 15
10. Kalrova Ves 13 3 2 8 12:26 11
11. MŠK Púchov 13 2 2 9 8:52 8
12. Levice 13 2 1 10 14:49 7
13. Domino 13 2 0 11 7:45 6
14. Skalica 13 1 1 11 11:73 4
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Florbal - 1. liga muži
šport    21

HOKEJ

Siedmaci a šiestaci MŠK stále lídrami 
Extraliga dorast
Play out
1.kolo: MŠK Púchov – HKM Michalovce 2:4 (2:1, 

0:1, 0:2), 10. Deneš, 20. Bielousov (Kašlík), Trnava 
– Prešov 9:1

2. kolo: MŠK Púchov – P.H.K. Prešov 9:1 (1:0, 3:0, 
5:1), 10. Faltínek (Ladecký, Smolka), 22. Deneš 
(Kašlík, Bielousov), 27. Korčák (Hudík, Smolka), 
30. Smolka (Ladecký, Floriš), 41. Deneš (Kašlík, 
Hrušík), 49. Deneš (Hudík), 51. Deneš (Putala, Ur-
ban), 59. Rusnák (Floriš, Smolka), 60. Kašlík (De-
neš, Krajčovič), Trnava – Michalovce 4:1
1. Trnava 2 2 0 0 0 0 13:4 6
2. MŠK Púchov  2 1 0 0 0 1 11:5 3
3. Michalovce  2 1 0 0 0 1 5:6 3
4. Prešov  2 0 0 0 0 2 4:18 0
KADETI
Play out
13. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 3:2 
(1:1, 1:1, 1:0), 12. Urban (Kuriš), 28. Kuriš (Šmigu-
ra), Nitra – ŠKP Bratislava 9:0, Žilina – Banská Bystrica 
4:2
14. kolo: HK Gladiators Trnava – MŠK Púchov 5:4 
(2:0, 1:2, 2:2), 26. Urban, 38. Urban (Kuriš), 50. Ur-
ban (Virga), 56. Pažítka (Dudáš).
Ostatné výsledky: Nitra – ŠKP Bratislava 6:1, Žilina 
– Banská Bystrica 1:4
1. Nitra  14 11 1 2 67:29 23
2. Trnava  14 10 1 3 54:42 21
3. B. Bystrica  12 8 1 3 47:32 17
4. ŠKP BA  12 4 1 7 24:40 9
5. Žilina  14 2 2 10 32:57 6
6. MŠK Púchov  14 2 0 12 29:53 4
I. liga starší žiaci
8. HT
30. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:8 (1:6, 1:1, 0:1), 2. Ondrášik (Bednár), 2. Jonák 
äBednár), 12. Veteška, 14. Ondrášik (Pobežal), 18. 
Žemla (Veteška), 19. Jonák (Pobežal), 36. Jonák 
(Lezzani), 59. Jonák (Kuráň).
Ostatné výsledky 30. kola: Lučenec – Zvolen 6:11, 
Martin – Považská Bystrica 14:0, Žilina – Banská Bys-
trica 6:5
1. Martin  27 25 1 1 207:54 51
2. Zvolen  29 20 3 6 161:77 43
3. MŠK Púchov  28 17 3 8 92:63 38
4. Žilina  28 16 1 11 101:75 33
5. Brezno  25 13 2 10 128:119 28
6. B. Bystrica  27 11 1 15 121:119 23
7. Lučenec  26 5 1 20 110:193 11
8. P. Bystrica  26 4 2 20 82:179 10
9. L. Mikuláš  28 3 2 23 57:180 8

7. HT
30. kolo: MHK 32 Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
2:6 (0:2, 2:2, 0:2), 2. Ťapko (Žondor), 11. Lazkov. 
29. Hajas (Kováčik), 36. Škultéty (Kováčik), 53. 
Hudík (Lazkov), 54. Vráblik
Ostatné výsledky 30. kola: Lučenec – Zvolen 1:11, 
Martin – P. Bystrica 13:0, Žilina – Banská Bystrica 8:2
1. MŠK Púchov  28 23 3 2 151:48 49
2. Martin  27 22 2 3 161:64 46
3. Žilina  28 16 2 10 131:103 34
4. Zvolen  29 13 3 13 137:108 29
5. B. Bystrica  27 12 2 13 117:119 26
6. L. Mikuláš  28 11 3 14 99:92 25
7. P. Bystrica  26 7 2 17 108:152 16
8. Lučenec  26 6 2 18 78:160 14
9. Brezno  25 1 3 21 69:205 5
I. liga mladší žiaci
6. HT
30. kolo: MŠK Púchov – HKM 32 Liptovský Miku-
láš 9:0 (3:0, 3:0, 3:0), 4. Pobežal, 14. Brežný (Vrá-
bel), 20. Vrtiel, 22. Palan (Pobežal), 25. Hájovský 
(Brežný), 31. Vrtiel (Cebo), 44. Brežný (Pobežal), 
47. Vrtiel (Urban), 57. Pobežal.
Ostatné výsledky 30. kola: Zvolen – Lučenec 7:2, 
Považská Bystrica – Martin 2:5, Banská Bystrica – Ži-
lina 8:3
1. MŠK Púchov  28 22 5 1 207:86 49
2. B. Bystrica 27 20 3 4 169:84 43
3. Žilina  28 15 4 9 143:103 34
4. Martin  29 13 3 13 141:149 29
5. P. Bystrica  27 12 4 11 113:137 28
6. Brezno  26 11 1 14 125:121 23
7. Zvolen  28 9 4 15 111:139 22
8. Lučenec  26 4 2 20 81:183 10
9. L. Mikuláš  27 4 0 23 129:217 8
5. HT
30. kolo: MŠK Púchov – HKM 32 Liptovský Mikuláš 
6:3 (2:1, 1:1, 3:1), 18. Seiler (Brindza, Plevák), 19. 
Seiler (Bodjanová), 39. Koncový (Baroš), 52. Lu-
hový, 56. Červený (Seiler), 60. Koncový (Baroš).
Ostatné výsledky 30. kola: Zvolen – Lučenec 7:3, 
Považská Bystrica – Martin 3:14, Banská Bystrica – Ži-
lina 9:7
1. Žilina  28 19 3 6 208:113 41
2. B. Bystrica  27 18 1 8 220:113 37
3. Martin  29 18 1 10 177:132 37
4. Brezno  26 14 4 8 183:127 32
5. Zvolen  28 15 2 11 166:149 32
6. MŠK Púchov  28 12 2 14 154:158 26
7. L. Mikuláš  28 9 2 17 140:193 20
8. P. Bystrica  27 6 3 18 115:200 15
9. Lučenec  27 4 0 23 83:261 8

Púchovčania ako siedme mužstvo po základnej 
časti dokázali triumfovať v druhom stretnutí na pôde 
tretej Detvy. Na domácej pôde Púchovčania v sobo-
tu v treťom zápase presvedčivo zvíťazili a v nedeľu 
mohli rozhodnúť o prekvapujúcom postupe cez fa-
vorizovanú Detvu. 

21. kolo: FBC Red Wings Košice – FBK Púchov 
5:14 (2:3, 2:3, 1:8), Fleger 2, Jach 2, Zemla 2, Krajci 
2, Kiačik 2, Beriac 2, Ševčík, Pavel), Žltý sneh Košice 
– Nová Dubnica 8:2, Detva – Trnava 3:5, Likavka – To-
poľčany 2:9, Zvolen – Snipers Bratislava 4:23, Uniza 
Žilina – Partizánske 11:8
22. kolo: Žltý sneh Košice – FBK Púchov 12:5 (4:1, 
4:1, 4:3), Pavel 2, Mrocek, Ševčík, Snipers Bratislava 
– Detva 13:4, Red Wings Košice – Nová Dubnica 8:7, 
Topoľčany – UNIZA Žilina 8:19, Partizánske – Likavka 
7:10, FBC 11 Trnava – FBC Zvolen 2:8
Konečná tabuľka 1. ligy
1. Snipers BA 22 17 2 3 250 : 117 53
2. Uniza Žilina 22 17 2 3 236 : 106 53
3. Detva 22 15 0 7 148 : 119 45
4. FBC 11 Trnava 22 13 1 8 124 : 101 40
5. Partizánske 22 12 1 9 151 : 144 37
6. Žltý Sneh KE 22 11 2 9 157 : 129 35
7. FBK Púchov 22 11 2 9 184 : 185 35
8. Topoľčany 22 9 2 11 161 : 171 29
9. Nová Dubnica 22 7 0 15 129 : 173 21
10. Red Wings KE 22 6 0 16 122 : 193 18
11. Zvolen 22 3 2 17 96 : 226 11
12. Likavka 22 3 2 17 92 : 186 11
Štvrťfinále play off
1.zápas: DTF team Detva Joxers – FBK Púchov 
12:6 (4:3, 3:2, 5:1) – stav série 1:0. Góly Púchova: 
Jach 2, Pavel, Krajci, Ševčík, Haluška
Ostatné zápasy: Snipers Bratislava – Topoľčany 7:2 
– stav série 1:0, Uniza Žilina – Partizánske 15:8 – stav 
série 1:0, FBC Trnava – Žltý sneh Košice 12:6 – stav 
série 1:0
2. zápasy: 1.zápas: DTF team Detva Joxers – FBK 
Púchov 4:5 po predĺžení (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) – stav 
série 1:1, góly Púchova: Kiačik 3, Mišík, Krajci
Ostatné zápasy: Snipers Bratislava – Topoľčany 13:1 
– stav série 2:0, Uniza Žilina – Partizánske 10:6 – stav 
série 2:0, Trnava – Žltý sneh Košice 8:5 – stav série 
2:0
3. zápasy: FBK Púchov – DTF team Detva Joxers 
9:2 (3:1, 3:1, 3:0) – stav série 2:1, góly Púchova: Pa-
vel 3, Ševčík 2, Tuček, Liačik, Fleger, Jach
Ostatné zápasy: Topoľčany – Snipers Bratislava 5:13 
– stav série 0:3, Partizánske – Uniza Žilina 5:11 – stav 
série 0:3, Žltý sneh Košice – FBC 11 Trnava 4:6 – stav 
série 0:3
Štvrtý zápas FBK Púchov – DTF team Detva Joxers 
sa skončil po uzávierke dnešného čísla Púchov-
ských novín. 



Týždenník
Ročník: XVIII., ISSN 1339-9411
Vydavateľ: Púchovská kultúra, s. r. o.,
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01, 
IČO: 50 648 616; Registrácia: MK SR – EV 4570/12
Sídlo redakcie: Námestie slobody 1400, Púchov
Šéfredaktor: RNDr. Slavomír Flimmel,
0905 758 491, flimmel@gmail.com
Šport. redaktor: Ing. Milan Podmaník, 0905 886 627,
milan.podmanik65@gmail.com
Grafická a jazyková redaktorka: 
Mgr. Tatiana Moravcová, 0903 830 191, 
tatiana.moravcova@puchovskenoviny.sk
Tlač: MAFRAPRINT, Petr Turyna, +420 734 517 178    
INZERCIA (Divadlo Púchov, príz.): Mgr. Paulína 
Luhová, 0905 750 121, 042/ 2852 408, mail: 
reklama@puchovskakultura.sk. 
Riadkovú inzerciu možno podať aj cez 
www.puchovskenoviny.sk SMS platbou.

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 

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

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)
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modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. Tel. 
0918 542 411.
• Maľby, stierky, montáž sadrokartónu. Tel. 0902 
238 168.
• Rekonštrukcia kúpeľní a bytov. Tel. 0904 628 324.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987,
 www.tepovac-puchov.sk

PONUKA PRÁCE
• Hľadáme šikovného údržbára-mechanika na 
údržbu a vykonávanie drobných a stredných opráv 
strojov a zariadení. Práca na 3-týždňové turnusy 
(pracujú sa 12-tky, aj soboty). Odmena za turnus: 
950,00 EUR netto. Ubytovanie a strava zabezpeče-
né. Príspevky na cestovné. Nástup ihneď. Viac info: 
0908 710 704.
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
zamestnania: - ošetrovateľov zvierat, - pomocných 
stavebných robotníkov, - maliarov, - natieračov. 
Kontakt: Mrníková, tel. č. 0903 458 890, email: 
pdmestecko@pdmestecko.sk

PRÁCU HĽADÁ
• Dôchodca hľadá prácu s Renaultom Trafic, skriňa, 
nost. do 1000 kg, odvoz – dovoz aj zahraničie. Tel. 
0948 415 355.
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo aj uprato-
vačka - súkromne. Tel. 0944 050 777.

ZOZNÁMENIE
• Pracujúci dôchodca po 70-ke sa rád zoznámi s pria- 
teľkou primer. veku (do koča aj do voza, vodičák 
- nie je podmienkou, nefajčiarku). Záujmy: dom. 
práce, záhradka, zábava, tanec. Viac pri vzájomnom 
stretnutí. Tel. 0948 415 355.

STRATY - NÁLEZY
• Hľadám poctivého nálezcu peňaženky stratenej 
dňa 14. 2. Kontakt: 0948 036 013.
• Našla som tovar pred Lidlom (min. utorok/streda) 
v hodnote 20 €. Kontakt: 0915 621 078.

OZNAMY
• ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Púchove vás 
pozýva do svojho klubu. Naši členovia sa stretávajú 
každú nepárnu nedeľu v klubovni nad krytou plavár-
ňou MŠK popoludní, v čase od 15.00 do 18.00 hod.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že dňa 
16. 3. 2018 bude výročná členská schôdza v pries-
toroch školskej jedálne ZŠ Gorazdova. Začiatok je 
o 15.00 hod. Účasť členov ZO je nutná a potrebná.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 26. 3. 2018 od 14.45 hod. v kancelárii 
ZO SZZP (bývalý kataster, Nám. slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na práv-
ne problémy zdravotne postihnutých a starších 
občanov mesta Púchov. Kto potrebuje právnu 
radu, môže sa prihlásiť do 20. 3. 2018 na adrese: 
Ján Petro Obrancov mieru 1152/5, tel.: 0949 103 
709. K prípadu, v ktorom chcete poradiť, je po-
trebné doniesť už existujúce podklady.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a pria- 
teľom, že dňa 21. 3. 2018 bude poriadať zájazd na 
nákupy do Poľska – Jablonka. Poplatok na osobu 

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Predám garáž v Púchove. Cena 10 000 €. Tel. 0908 
716 197.
• Predáme pozemok v Púchove - Vieske 3267 m², z 
toho starší sad 1541 m², rovinatý pozemok 1726 m².  
Predaj v celku alebo samostatne, vedľa vodného 
toku. Pozemok je vhodný na pestovanie, oddych, 
umiestnenie záhradného domčeka. Cena dohodou. 
Tel. 0910 800 046.

KÚPA NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim priestor na podnikanie (obchod, bar, 
reštaurácia) v Púchove. Kontakt: 0915 286 885.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Vezmem do prenájmu garáž v Púchove. Tel. 0905 
830 318.

PREDAJ RÔZNE 
• Predám 2 fotelky, gauč a váľandu. Lacno. Kontakt: 
042/46 77 201.
 
RÔZNE
• Súrne odstúpim zabehnutú predajňu – dámske 
odevy – Moravská 1877, v nájme. Tel. 0918 548 052.

SLUŽBY
•  POZOR! Akcia -20 % do 31. 3. 2018. RENOVÁCIA 

SPOMIENKA
Dňa 5. 3. 2018 si pripo-
míname 8. výročie, čo 
nás navždy opustil man-
žel a otec Jaroslav ŽIDEK 
z Púchova – Hrabovky. 

S láskou a úctou 
spomína manželka, deti, sestry a celá rodina.

je 11 eur. Odchod bude o 6.00 hod. z parkoviska 
za starým kultúrnym domom. Kto má záujem, 
môže sa prihlásiť do 15. 3. 2018 na adrese: Ján 
Petro, Obr. mieru 1152/5, Púchov. Informácie na 
tel. 0949 103 709.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a 
záujemcom, že poriada zájazd na termálne kúpa-
lisko v Dunajskej Strede 21. 4. 2018. Poplatok na 
osobu (doprava, vstupné) je 17 eur. Odchod au-
tobusu bude o 6.00 hod. z parkoviska za starým 
DK. Prihlásenie na tel. 0949 103 709. 
• Prevádzka Skibusu skončila piatkom 2. 3. 2018, 
t. z., že od soboty 3. 3. 2018 už nepremáva.

POĎAKOVANIE
• Predseda Zákl. organizácie Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnutých Púchov, vyslovuje 
aj touto cestou poďakovanie pánovi poslancovi 
Marmanovi za pomoc, ochotu, za obetavosť a čas 
pri riešení problémov, ktoré nám vznikli pri pre-
sune peňazí 1% z Continentalu omylom na účet 
ZO SZZP Košice. Pán Marman sa tomuto problé-
mu venoval naozaj veľmi obetavo a krok za kro-
kom sa dostal k záveru, že ZO Košice peniaze vrá-
tila. Ešte raz, pán Marman, úprimná vďaka.

SPOMIENKA
Dňa 4. 3. sme si pripo-
menuli nedožitých 68 
rokov nášho milované-
ho manžela, otca, dedka 
Jozefa JAKUBÍKA 
z Nosíc. 
Posielame pozdrav do 
neba, otecko náš drahý 
pre Teba... spomienku tichú Ti poslať chceme, 
objať Ťa a povedať, ako veľmi Ťa milujeme. 

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

SPOMIENKA
Bolesťou unavený tíško 
si zaspal, zanechajúc 
všetkých, čo si mal rád. 
More lásky si so sebou 
vzal, prázdno je tam, 
kde znel Tvoj hlas. Spo-
mienka na Teba zostáva 
v nás. 
Dňa 1. 3. 2018 si pripomíname prvé výročie 
úmrtia manžela, otca a starého otca Bohuslava 
DUNKU. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry s rodinami a vnuci.
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Otváracie hodiny:  predajňa pod administratívnou budovou            Telefonický kontakt: 
Po  –  Pi: 9:00 – 17:00 (prestávka 12:00 – 12:30)             042/46 31 320 
So – Ne: zatvorené 
 
Fotografie sú ilustračné, chyby v tlači vyhradené 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
     Zľavy sa nevzťahujú na nový tovar !!! 
 

 
 
 
 

nové  
dámske a pánske 

kabáty 

ostatný tovar 
aj zlacnený 

Soukromá společnost Kagan Medicine s.r.o. hledá lékaře / lékařku na částečný, 
nebo plný úvazek pro ordinaci praktického lékaře pro dospělé ve městě Kelč, v blízkosti 
( 10-15 km) měst Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě Bystřice pod Hostýnem.

Požadujeme: 
• Specializační způsobilost v oboru praktický lékař (praxe vítána), 
• Specializační způsobilost v jiném lékařském oboru s nutností získat atestaci 
   v oboru praktický lékař
• Aktivní zájem o obor. 
• Flexibilitu, loajalitu ke kolegům a zaměstnavateli
Nabízíme: 
• Zaměstnání v soukromém zařízení. 
• Odpovídající platební podmínky, zaměstnanecké bene�ty, 
   možný příspěvek na dopravu, na bydlení,
• Nástup možný na základě osobní dohody. 

Kontakt: 
E-mail: Ambulancepraktika@seznam.cz
Tel: + 420 603 473 383, + 420 603 704 388

Kagan Medicine  s.r.o. 
Nám. č. 31 
Kelč 756 43 
okres Vsetín, Česká republika

Púchovská kultúra, s. r. o., so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 020 01  Púchov, IČO: 50648616
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu grafik - marketingový pracovník.

Hlavná náplň práce:
 - návrh a príprava grafických podkladov pre offline a online prostredie
 - príjem a spracovanie občianskej a komerčnej inzercie
 - grafické spracovanie inzerátov
 - komunikácia so zákazníkmi a vybavovanie objednávok

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 - stredoškolské s maturitou
 - vysokoškolské I. stupňa
 - vysokoškolské II. stupňa

Svoje žiadosti spolu so životopisom, motivačným listom, portfóliom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na mailovú adresu: ekonomika@
puchovskakultura.sk alebo poštou na adresu: Púchovská kultúra, s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01  Púchov. Kontaktovať budeme len vybraných kan-
didátov. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 3. 2018.

Ostatné znalosti:
Adobe Illustrator - pokročilý
Adobe InDesign - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý
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