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Na slovíčko, pán primátor

Posledné stretnutie sa konalo 19. 
apríla v priestoroch ZŠ s MŠ Slovan-
ská. Organizátor, ktorým je občian-
sky výbor v danom obvode, privítal 
okrem primátora mesta Púchov Ras-
tislava Heneka, aj vedúceho oddele-
nia výstavby a životného prostredia 

Akcia „Na slovíčko, pán primátor“, inými slova-
mi povedané stretnutie primátora s občanmi, 
má vo volebnom obvode č. 7 - Horné Kočkov-
ce, Kolonka a Vŕšok už svoju tradíciu - je orga-
nizovaná každý rok v jarnom termíne.

Miroslava Svoradu, pracovníka od-
delenia dopravy a služieb Vladi-
míra Ozimého a konateľa Podniku 
technických služieb mesta Miloša 
Svobodu. 
Po úvodnom slove primátora po-
kračovala diskusia jednotlivých 

občanov s už spomínanými zástup-
cami vedenia mesta. Občanov zaují-
malo riešenie rómskej problematiky 
na Kolonke, riešenie dopravného 
značenia, revitalizácia ZŠ s MŠ Slo-
vanská s multifunkčným ihriskom, 
opravy a rekonštrukcie ciest a chod-
níkov, riešenie tvorby parkovacích 
miest, odvodnenie komunikácií, 
vysprávky výtlkov, fajčenie študen-
tov na Kolonke na vonkajších prie-
stranstvách, arogantnosť majiteľov 

automobilov pri parkovaní na ko-
munikáciach a chodníkoch, čistenie 
verejných priestranstiev, budovanie 
cyklochodníkov, budovanie rela-
xačných a oddychových zón.
Niektoré podnety od občanov sú 
už rozpracované v podobe projek-
tov a príprav a v blízkej budúcnosti 
bude vidieť aj ich reálne zhotovenie. 
Prosíme občanov o dôveru a trpez-
livosť. 

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov 
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly evidencie, zatrieďova-
nia a odpisovania dlhodobého majetku Mesta Púchov k 31. 12. 2017.
Návrh -  zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a správa 
audítora za rok 2017
Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov
Návrh - Úprava rozpočtu Mesta Púchov - apríl 2018 
Návrh - Podmienky udelenia súhlasu vlastníka pozemkov k územnému 
konaniu uloženia optických káblov – 2. etapa
Návrh - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva škol-
stva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 
za účelom realizácie projektu:  „Rekonštrukcia cvičebného priestoru 
telocvične“ ZŠ s MŠ Slovanská
Informácia o investičných akciách Mesta Púchov 
Zmeny členov komisií MsZ Púchov 
Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ 
Dotácie
Predaj, kúpa
Rôzne
Diskusia, interpelácie

24. apríla 2018 (utorok) o 9.00
Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002

Pozvánka na MsZ Púchov
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Odpad zváža zapožičané auto
Zrejme si tento týždeň občania Pú-
chova všimli, že zber komunálneho 
odpadu zabezpečuje auto s lučenec-
kou ŠPZ. Konateľ Podniku technických 
služieb mesta Ing. Miloš Svoboda situ-
áciu vysvetľuje: „Žiaľ, boli sme nútení 
zapožičať auto z firmy Redox, nakoľ-
ko dve autá, ktoré máme na zvoz 
komunálneho odpadu mali poru-
chu a čakali sme týždeň na dodanie 
náhradných dielov. Naše dve autá 
pre zber komunálneho odpadu už 
majú najazdených cez 250.000 km. 
Dostali riadne zabrať po cestách-ne-
cestách na smetisko pri Čadci, kam 
sme v minulosti vozili odpad, a tak 

sa poruchy na nich vyskytujú čoraz 
častejšie. V blízkej dobe bude po-
trebné uvažovať o nákupe nových 
vozidiel na zvoz komunálneho od-
padu, čo predstavuje sumu pri jed-
nom aute cca 200.000 eur“. 
Ďalším problémom je kradnutie 
sáčkov a ničenie 
nových odpad-
kových košov 
pre psíčkarov. 
Naposledy van-
dal odtrhol od-
padkový kôš na 
Vsetínskej ceste.                                                              
                             -r-



Trenčianska župa 
už po druhýkrát 
hľadá výnimočné 
osobnosti, kto-
ré sa významným 
spôsobom pričini-
li o rozvoj kraja a 

jeho popularizáciu medzi širokou 
verejnosťou. Ocenení verejným 
uznaním, teda Cenou Trenčianske-
ho samosprávneho kraja a Cenou 
predsedu TSK, môžu byť jednot-
livci, ale aj kolektívy pôsobiace v 
oblasti spoločenského, hospodár-
skeho či kultúrneho života. Svoje 
návrhy na laureátov môže široká 
verejnosť, tak ako v minulom roku, 
posielať do konca septembra 2018 
v písomnej podobe poštou na 
adresu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, odovzdať ich osobne 
v sídle župy alebo využiť možnosť 
elektronickej pošty na adresu 
veronika.rezakova@tsk.sk. Každý 
návrh musí obsahovať údaje lau-
reáta, ktorý je navrhnutý na oce-
nenie, teda titul, meno, priezvis-
ko, dátum a miesto narodenia, v 
prípade kolektívov názov a adresu 
sídla. Dôležité je pripojiť aj údaje 
navrhovateľa a odôvodnenie návr-
hu spolu s dátumom a vlastnoruč-
ným podpisom. Viac informácií sa 
dozviete na webovom sídle kraja 
www.tsk.sk v sekcii Samospráva/
verejné uznania.     (L. Kukučková)

PÚCHOVSKÉ NOVINY4 trenčiansky samosprávny kraj - inzercia

V rámci druhého ročníka Participatív-
neho komunitného rozpočtu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (PKR 
TSK) dorazilo na Trenčiansku župu 80 
jedinečných nápadov, pričom požia-
davky predkladateľov projektov pre-
sahujú sumu 165 000 eur. Osloviť širo-
kú verejnosť svojím nápadom a získať 
čo najviac hlasov vo verejnom hlaso-
vaní sa tak stáva kľúčovým aspektom 
pri rozdeľovaní župných financií v 
rámci PKR. Aj tento rok župa podporí 
tie najlepšie nápady, ktoré vzídu z ve-
rejného hlasovania, sumou 99 tis. eur. 
Maximálna výška podpory pre jeden 
projekt pritom nepresiahne sumu  
2 200 eur.
Najväčší počet projektov doručili oby-
vatelia okresu Bánovce nad Bebravou

Najväčšie zastúpenie zo zaslaných ná-
padov v tomto roku majú projekty z 
oblasti voľno časových aktivít, športu 
a kultúry. Nájdu sa však aj nápady na 
zlepšenie stavu životného prostredia 
či z oblasti sociálnej pomoci a dopra-
vy. Najviac projektov dorazilo z okresu 
Bánovce nad Bebravou (18), ktorý ako 
jediný z okresov nemal zastúpenie v 
prvom ročníku PKR. O štyri projekty 
menej eviduje TSK z okresu Partizán-
ske (14), nasleduje okres Prievidza 
(11), Trenčín (9), Nové Mesto nad Vá-
hom (8), Myjava (7), Považská Bystrica 
(6), Ilava (5) a Púchov (2).
Všetky doručené projekty na Úrad TSK 
v priebehu mesiaca apríl podstúpi-
li proces tzv. verejného zvažovania, 
počas ktorého sa rozhodovalo o tom, 
či spĺňajú potrebné parametre na to, 
aby boli posunuté do verejného hla-
sovania. Verejné hlasovanie sa tento 
rok uskutoční v termíne od 1. mája 
do 15. mája 2018 na webovom sídle 

Zapoj sa do hlasovania a rozhodni, ako sa aj v tvojom okolí využije 99 tis. € 

Nominujte laureátov 
na verejné uznanie 
samosprávneho kraja 

Do poslaneckých lavíc členovia 
Zastupiteľstva TSK opäť zasadnú 
14. mája 2018 o 13.00 h. Rokova-
nie krajského pléna aj o takých 
témach, akými sú zmena rozpoč-
tu samosprávneho kraja či rekon-
štrukcia stredoškolských telocviční 
prostredníctvom štátnej dotácie, 
bude opäť možné sledovať aj on-
-line. Počas úvodnej slávnostnej 
časti májového zasadnutia si záro-
veň prevezmú verejné uznanie sa-
mosprávneho kraja laureáti za rok 
2017.                                        (V. Rezáková)

Krajský parlament najbližšie 
zasadne v polovici mája

župy. Ktoré z doručených nápadov 
za daný okres postupujú do verejné-
ho hlasovania a zabojujú o priazeň 
verejnosti, zistíte na webovom sídle 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
www.tsk.sk, v sekcii Financie, Partici-

patívny-komunitný rozpočet. Hlaso-
vanie bude opäť dostupné bezplatne 
on-line a verejnosti umožní rozhodn-
úť o využití 99 tis. € z rozpočtu samo-
správneho kraja. 

 (M. Plánek)

Telocvičňa pre športujúcich gym-
nazistov, profesionálnych volejba-
listov aj verejnosť
Telocvičňa, ktorá by si svojimi roz-
mermi zaslúžila aj označenie špor-
tová hala. Za bezmála 2,4 mil. eur 
ju zo svojho rozpočtu pre Športové 
gymnázium v Trenčíne stavia Tren-
čiansky samosprávny kraj (TSK) ako 
zriaďovateľ školy. Škola, ktorá vycho-
váva športové talenty v rôznych ob-
lastiach, fungovala neuveriteľných 35 
rokov bez vlastného športoviska. Na 
prelome mesiacov jún a júl, teda 10 
mesiacov od začiatku výstavby, bude 
tento stav už minulosťou.
Na stavbe telocvične už prebiehajú 
finálne úpravy. Palubovku telocvične 
s rozmermi 24 x 44 metrov tak te-
nisky prvých študentov otestujú už 
v nasledujúcom školskom roku. Od 
septembra v nej budú môcť trénovať 
ako priaznivci loptových športov, tak 
aj atléti, ktorým bude k dispozícii 70 
m dlhý bežecký tunel s doskočiskom. 
„Podlaha v tomto športovom stán-
ku je pre volejbal zaradená do A 
kategórie, teda ide o profesionálnu 
podlahu pre volejbalistov,“ komen-
toval župan Jaroslav Baška s tým, že 
priamo v Trenčíne sa nachádza cent-
rum olympijskej prípravy pre volejbal 
s celoslovenskou pôsobnosťou, tak-
že nové športovisko budú využívať 
aj športovci zaradení do prípravy. V 

V Trenčíne budúci školský rok otvoria v novej telocvični a 
zrekonštruovanej škole s najmodernejšími technológiami

novom športovom stánku gymnázia 
nebude chýbať ani posilňovňa, záze-
mie pre trénerov a sociálne vybave-
nie. Športové zápolenie budú môcť 
diváci sledovať z vnútorného balkó-
na. Podľa slov riaditeľa školy Jozefa 
Pšenku tak škole odpadnú okrem ča-
sových strát aj náklady na presun žia-
kov za rôznymi športoviskami, nakoľ-
ko nová telocvičňa ponúkne hneď 
vedľa školy a budovy školského in-
ternátu multifunkčné využitie. Škola 
tiež už v tomto čase spolupracuje s 
TSK a Slovenským zväzom ľadového 
hokeja na tvorbe Stredoškolskej ho-
kejovej akadémie, v rámci ktorej by 
mal v tomto areáli pribudnúť aj nový 
hokejový štadión.

Najmodernejšia školská budova zá-
roveň pomôckou pre žiakov
Budova Strednej odbornej školy 
stavebnej E. Belluša v Trenčíne pod-
stupuje azda svoju najmasívnejšiu 
premenu. V škole bude po novom 
fungovať rekuperácia vzduchu, so-
lárny systém na ohrev vody v škol-
skom bazéne, ako aj fotovoltaika. V 
celej budove sú navyše inštalované 
nové, úsporné LED svietidlá. „Aby 
sa znížila energetická náročnosť 
budovy, zateplený bol nielen jej 
plášť, ale aj strecha, vymenené 
boli aj okná. Po rekonštrukcii bude 
budova zaradená do energetickej 
triedy A1, teda do tej najvyššej,“ 
vysvetlil v rámci kontrolného dňa 
predseda TSK Jaroslav Baška. Na re-
alizáciu projektu bolo vynaložených 
takmer 2,4 mil. eur, z toho zo župnej 
pokladnice takmer 400 tis. eur, zvy-
šok je hradený z prostriedkov eu-
rópskych fondov .
Mladých stavbárov však čaká aj ďal-
šia novinka, ktorou je modernizácia 
odborného vzdelávania. TSK sa stal 
úspešným žiadateľom o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integro-
vaného regionálneho operačného 
programu na vynovenie odborných 
pracovísk v škole. Stavebné úpravy 
by chcela škola mať hotové do zači-
atku nasledujúceho školského roku.

(V. Rezáková)

Stavebné práce, ktoré pri Športovom gymnáziu v Trenčíne a na SOŠ stavebnej  
E. Belluša v Trenčíne začali ešte v priebehu minulého roku, sú v cieľovej rovinke. 
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V horských polohách, kde bola vy-
soká snehová prikrývka, ešte stále 
kvitne lieska a jelša. „Peľ, ktorý je dis-
tribuovaný vetrom spôsobuje, že v 
ovzduší stredného a severného Slo-
venska sa ešte stále vyskytovali vy-
soké koncentrácie peľu jelše a liesky, 
hoci v danom regióne už dokvitla. 
Zároveň už v nižších polohách roz-
kvitla breza a v ovzduší dochádza 
ku kumulácii peľu rôznych alergo-
logicky významných druhov, čo sa 
výraznejšie odzrkadlí aj na zdra-
votnom stave alergikov“, RNDr. Jan-
ka Lafférsová z oddelenia lekárskej 
mikrobiológie RÚVZ v  Banskej Bys-
trici, pod ktoré spadá aj koordinácia 
peľovej informačnej služby (PIS) v SR. 
Dodala, že prudko a naplno sa rozbie-
ha peľová sezóna brezy. Peľ drevín z 
čeľadí cyprusovité a tisovité, bude 
dosahovať alergologicky významné 
hladiny najmä na strednom a sever-
nom Slovensku, poklesnú denné 
koncentrácie peľu topoľa. Peľ liesky 
dosahoval alergologicky významné 
koncentrácie už len na strednom a 
severnom Slovensku.
Najvyššie denné koncentrácie boli 
zachytené v Banskej Bystrici a v Žiline. 
Dreviny čeľadí cyprusovité a tisovité 
dosiahli veľmi vysoké koncentrácie 
peľu tiaž v oboch týchto mestách. 
Oproti predchádzajúcemu týždňu 
došlo aj k nárastu denných koncen-
trácií peľu topoľa v Bratislave, v Nitre 

Alergici tento rok prežívajú 
hektický štart peľovej sezóny

a v Banskej Bystrici. Prudký nástup 
peľovej sezóny brezy priniesol v Bra-
tislave maximálnu dennú koncentrá-
ciu 300 peľových zŕn v metri kubic-
kom vzduchu, v Trnave 134 a v Nitre 
83 peľových zŕn v v metri kubickom 
vzduchu. Ostatné stanice zazname-
nali denné koncentrácie peľu brezy v 

stredných a nižších hladinách. Okrem 
uvedených druhov, sa v ovzduší vy-
skytoval peľ hrabu, vŕby, jaseňa, ja-
vora a brestu. Spóry húb (plesní) boli 
zastúpené najmä rodom Cladospóri-
um a ich denné koncentrácie pomaly 
narastajú. 
V týchto dňoch sa naplno rozbehla 
peľová sezóna brezy na celom úze-

mí Slovenska. Aj keď peľová sezóna 
liesky a jelše pomaly skončí aj v ob-
lasti stredného a severného Sloven-
ska, lapače predsa len zachytili veľké 
množstvo peľu transportovaného z 
chladných horských polôh s vysokou 
snehovou pokrývkou. V ovzduší sa 
bude vyskytovať aj peľ drevín z čeľadí 

cyprusovité a tisovité, topoľa, vŕb, ja-
seňa, javora, hrabu, brestu. Pribudne 
aj peľ dubov. Počas slnečných či veter-
ných dní bez zrážok, možno očakávať 
zvýšené koncentrácie peľu v ovzduší. 
Pokles denných hladín peľu bude na-
ďalej ovplyvňovaný zrážkovou činno-
sťou a nočnými mrazmi.

Zdroj: UVZ, foto: pixabay

V slovenských kalendároch takmer 
každý deň je spojovaný s aspoň 
jedným krstným menom. Pôvodný 
kalendár bol zoznam rímsko-ka-
tolíckych svätých. Dnešné oslavy 
menín boli pôvodne sviatkom kon-
krétneho svätca alebo svätice, kto-
rých meno niektorí nosíme.

24. apríl - sv. Juraj, mučeník; sv. Fidél 
zo Sigmaringenu, mučeník
• Juraj, Juraja - má grécky pôvod 
(Georgius) a v preklade znamená 
„roľník“
• Jorik, Jorika - anglická podoba 
mena Georgius
• Jürgen - nemecká podoba mena 
Georgius 
• Jorga - španielska podoba mena 
Georgie
• Fidél, Fidélia - meno latinského pô-
vodu s významom „verný“
• Gaston - francúzske meno z nemec-
kého slova Gast = „hosť, cudzinec“
• Helmut - nemecké meno s význa-
mom „zdravý duch“
25. apríl - sv. Marek, evanjelista
• Marco, Marko, Markus, Marek - má 
latinský pôvod a v preklade znie „bo-
jovník“
• Izmael - hebrejské meno Jišmaél = 
„Boh vypočuje“
26. apríl - sv. Anaklét (Klétus), pápež
• Jaroslava - má slovanský pôvod s 
významom „sláv bujarosť, silu“
27. apríl - bl. Zita, panna služobnica
• Jaroslav - má slovanský pôvod s vý-
znamom „sláv bujarosť, silu“
• Aristid, Aristída - meno gréckeho 
pôvodu s významom „najlepší“
• Tulius, Tulia - rímske rodové meno, 
pravdepodobne zo slova „tolere“ = 
„vychovávať“
28.  apríl - sv. Peter Chanel, kňaz a 
mučeník; sv. Ľudovít Mária Grignion 
de Montfort, kňaz; sv. Gianna Beretto-
vá-Mollová; sv. Valéria; sv. Zita, panna
• Jarmila - má slovanský pôvod s vý-
znamom „milujúca bujarosť, silu“
• Prudencius, Prudencia - meno latin-
ského pôvodu s významom „dôvtip-
nosť, šikovnosť“
29. apríl - sv. Katarína Sienská, panna 
a učiteľka
• Lea - má hebrejský pôvod a v pre-
klade znamená „antilopa“
• Timon - meno gréckeho pôvodu 
(Timaó) s významom „uctievajúci 
(Boha)“
30. apríl - sv. Pius V., pápež
• Anastáz, Anastázia - meno grécke-
ho pôvodu s významom „vzkriesený“
• Nastasia, Nasťa, Asia - ruské skráte-
né podoby mena Anastázia
• Blahomil, Blahomila - slovanské 
meno s významom „miluj dobro“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Výrazné oteplenie v uplynulom týždni so sebou prinieslo ďalšie rozšíre-
nie druhového spektra peľu v ovzduší. Vplyvom - na toto ročné obdobie 
- vysokých denných teplôt veľmi rýchlo rozkvitajú ďalšie stromy a kry. 

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

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

PRIJME: SKLADNÍKA 
                 (2 zmeny)

NÁSTUP: DOHODOU

Pozývame vás na ďalšiu 
charitatívnu burzu, 
ktorá sa bude konať 28. apríla 2018 
od 9.30 do 15.00 v  ZŠ Mládežnícka.

V predaji bude oblečenie detské (aj 
dojčenské), pánske, dámske, obuv, 
knihy, hračky a iný spotrebný tovar.

Príďte si nakúpiť za symbolické ceny 
a podporiť tak projekt „Pomoc rodi.
nám v núdzi Púchova a okolia“.

Ďakujeme a tešíme sa na vás.
(L. Jamborková)



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY6
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Nezamestnaných v okrese 
ubudlo, štvrtina sú mladí

Púchovskí hasiči zasahovali vo štvrtok pri dopravnej nehode nad obcou Horná Breznica, kde skončil osobný au-
tomobil mimo cesty.              FOTO: KR HaZZ Trenčín

Púchovských hasičov zamestnali minulý 
týžden najmä dopravné nehody 

Hasičský a záchranný zbor

Ešte v nedeľu 15. apríla privolali príslušníkov HaZZ z 
Hasičskej stanice Púchov k dopravnej nehode dvoch 
osobných motorových vozidiel v obci Lazy pod Ma-

kytou. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia, 
zasypala prevádzkové kvapaliny vapexom.

V utorok 17. apríla vyrážali púchovskí hasiči na 
technický zásah – k topiacemu sa 
psovi v nádrži v Podhorí v areáli 
bývalého družstva. Pred naším prí-
chodom sa majiteľovi podarilo psa 
vytiahnuť pomocou tyče. 

V stredu 18. apríla krátko popo-
ludní zasahovali púchovskí hasiči 
pri dopravnej nehode jedného 
osobného motorového vozidla, 
ktorá sa stala v katastri obce Hor-
ná Breznica. Na zásah boli vysla-
ní traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s 
technikou AHZS MB Atego. Po prí-
chode hasičov na miesto udalosti 
bolo prieskumom zistené, že po-

stihnuté vozidlo sa nachádza uviaznuté mimo cesty, 
v priekope, asi päť metrov pod úrovňou vozovky. 
Pri dopravnej nehode sa ľahšie zranila jedna osoba 

– vodič motorového vozidla.  Púchovskí hasiči 
poskytli zranenej osobe predlekársku prvú po-
moc a následne na havarovanom automobile 
vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia. V 
dôsledku dopravnej nehody došlo k čiastoč-
nému úniku prevádzkových kvapalín z vozidla, 
ktoré hasiči neutralizovali a následne zachytili.

O deň neskôr 19. apríla rovnako krátko po po-
ludní bola ohlásená dopravná nehoda, ktorá sa 
stala v obci Lednické Rovne – časť Súhradka. Na 
zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s jedným zásaho-
vým vozidlom. Išlo o dopravnú nehodu dvoch 
osobných motorových vozidiel, pri ktorej sa 
zranila jedna osoba. Zasahujúci hasiči poskytli 
zranenej osobe predlekársku prvú pomoc, po 
príchode si ju prevzali zdravotní záchranári. Ná-
sledne hasiči na havarovaných automobiloch 
vykonali protipožiarne opatrenia a prostred-
níctvom absorpčnej látky zachytili a z vozovky 

odstránili vytečené prevádzkové kvapaliny. Po zdo-
kumentovaní udalosti políciou príslušníci HaZZ od-
tlačili vozidlá mimo vozovku.            KR HaZZ Trenčín

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v marci v Púchovskom okrese medzime-
sačne o 0,12 percenta na úroveň 2,56 percenta. 
Nezamestnanosť v Púchovskom okrese bola v 
marci štvrtá najnižšia v Trenčianskom kraji. Na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púcho-
ve evidovali v Púchovskom okrese v marci 764 
uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 389 žien a 
58 nezamestnaných so zdravotným postihnutím. 
Z celkového počtu nezamestnaných boli štyria 
mladiství a 40 absolventov škôl – 30 absolventov 
stredných a desať absolventov vysokých škôl. 

Z hľadiska vekovej štruktúry je stále vysoký po-
čet uchádzačova o zamestnanie mladších ako 30 
rokov. Púchovský úrad práce ich v marci evidoval 
197, čo bolo viac ako štvrtina z celkového po-
čtu nezamestnaných. Mladých do 30 rokov bolo 
na úrade práce evidovaných dokonca viac, ako 
uchádzačov o zamestnanie starších ako 55 rokov.  

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v Tren-
čianskom kraji v marci na úroveň 3,14 percenta. 
Najvyššia bola v okrese Prievidza (4,81 percenta). 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,58 per-
centa), Partizánske (3,35 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (3,31 percenta), Myjava (2,67 percenta), 
Púchov (2,56 percenta), Nové Mesto nad Váhom 
(2,36 percenta), Ilava (2,15 percenta) a Trenčín 
(2,10 percenta). 

Na Slovensku sa v marci nezamestnanosť znížila 
na 5,55 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimav-
ská Sobota (18,09 percenta), najnižšia v okrese 
Trnava (1,96 percenta).              (r)

Predával bez povolenia
Hliadka mestskej polície na základe telefonické-

ho oznámenia zasahovala na Ulici za cintorínom, 
kde sa muž z Dačovho Lomu dopustil priestupku. 
Bez povolenia mestského úradu predával z moto-
rového vozidla zeleninu. Mestskí policajti vyriešili 
priestupok napomenutím. 

Pozor, padá obklad!
Na oddelenie mestskej polície prijali žiadosť 

majiteľa prevádzky na Moyzesovej ulici, ktorý 
požiadal policajtov, aby označili páskou priestor 
pred jeho prevádzkou. Dôvodom bol obklad pa-
dajúci zo steny budovy. Hliadka prípad preverila 
a v záujme bezpečnosti okoloidúcich označila ne-
bezpečný priestor páskou.  

Majster alkohol...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého ležala pri slobodárni na 
Ulici 1. mája neznáma žena. Mestskí policajti našli 
na mieste ženu z Považskej Bystrice, prechodne 
bývajúcu v Púchove. Žena bola evidentne pod 
vplyvom alkoholu, hliadka ju následne previezla 
do miesta prechodného bydliska. Priestupok vy-
riešili mestskí policajti napomenutím. 

Nechceli odísť z krčmy...
Na oddelenie mestskej polície zatelefonova-

la majiteľka pohostinstva z Horných Kočkoviec. 
Oznámila, že nejakí hostia nechcú opustiť pries-
tory pohostinstva po tom, ako oznámila, že je 
záverečná. Dožadovali sa ďalšej konzumácie. Do 
pohostinstva prišli dve hliadky, pred pohostin-
stvom stála majiteľka. Informovala hliadky, že po 
tom, ako zavolala políciu, osoby podnik opustili. 
Verbálne však napádali personál pohostinstva a 
povylievali obsah pohárov. 

ˇ
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Novinky v mestskej autobusovej doprave:
nový cestovný poriadok i nové názvy zastávok 

NAJVÄČŠIE ZMENY:
Nové číslovanie liniek MAD (mestská autobusová 
doprava – predtým MHD), ktoré spresňuje trasy jed-
notlivých liniek (pozri tabuľka)
Základné číslo linky je na prvej pozícii, ak linka ob-
sahuje číslo „1“, potom prechádza zastávkou „Nástu-
pište MŠK (Makyta)“ 
Ak označenie linky obsahuje písmeno „š“, potom 
linka premáva len v čase školského vyučovania, lin-
kou sa ale môžu prepravovať všetci cestujúci
Nové označovanie zastávok podľa názvov ulíc (pô-
vodné názvy zostávajú v zátvorkách)
Nové vývesky (časy odchodov) na označníkoch 
obsahujú QR kódy, ktorými sa načítaním na danej 
zastávke do smartfónov zobrazia všetky najbližšie 
spoje – časy odchodov jednotlivých liniek, trasy, 
zastávky, meškania a polohy autobusov na mape v 
reálnom čase
Časy odchodov na výveskách sú rozdelené na pra-
covné dni víkendy a sviatky
Vývesky na označníkoch sú zaliate do fólie a tak sú 
lepšie chránené pred poveternostnými podmienka-
mi, niektoré sú chránené aj proti vandalizmu lištami
Každá výveska sa dá stiahnuť spolu aj s cestovnými 
poriadkami z www.mhdpuchov.sk
Zavedenie novej linky č. 81š
predĺženie linky 71š od Nástupišťa MŠK (Makyta) až 
k Tescu
Rozšírenie siete zastávok na uliciach Svätoplukova, 
Gorazdova, Vsetínska cesta, Streženická cesta, Vies-
ka-Bezdedov, Železničný most (pripravuje sa ešte 
Ul. riečna a Dvory-Kaufland)
Nárast obslužných kilometrov v sieti MAD za rok 
(viac ako 30.000 km)
Zaviedla sa bezplatná aplikácia do smartfónov pod 
názvom „Ubian“
Na webovej adrese www.mojbus.sk si môže cestu- 
júci nájsť najbližší spoj, zastávku a trasu do zvolené-
ho cieľa, takisto vidí v reálnom čase všetky autobusy 
a ich meškania, cestujúci môže ohodnotiť aj usku-
točnenú prepravu
Sprístupnenie malých reklamných plôch na označ-
níkoch a držadlách v autobusoch MAD pre fyzické aj 
právnické osoby (TAXI, inzeráty a pod.)

ĎALŠIE PRIPRAVOVANÉ ZMENY:
- rekonštrukcia autobusovej stanice pri že-
lezničnej stanici (oprava prekrytia nástupíšť, 
dopravné značenie, parkovanie, inteligentná 
informačná elektronická tabuľa)
- výmena vybavovacieho systému cestujúcich v au-
tobusoch MAD (skrátenie časov)
- integrácia jednotného dopravného systému Po-
važsko-Bystricko-Púchovského regiónu
- rekonštrukcia nástupíšť pri Continentale Sever a 
MŠK (Makyta)
- nalepenie samolepiek na autobusy MAD s upozor-
nením cestujúcich, aby neprechádzali poza autobus 
na druhú stranu vozovky, pokiaľ je ešte na zastávke 
z dôvodu zvýšenia ich bezpečnosti
- nalepenie samolepiek na autobusy MAD s textom 
podpory cestovania od mesta Púchov

Za rok 2017 sa autobusovými spojmi prepravilo 
celkovo 366.060 cestujúcich, čo je nárast o 10,6 per-
centa oproti roku 2016, z toho: 
- bezplatne 114.800 cestujúcich (žiaci, študenti, se-
niori nad 65 rokov)
- so zľavou 52.800 cestujúcich (ZŤP, ZŤP-S, žiaci a štu-
denti bez Púchovskej dopravnej karty, dôchodcovia 
do 65 rokov)
- 50 cestujúcich využíva aj zľavnené ČPL (časové 
predplatné lístky).
V roku 2017 sme najazdili celkovo 240.584 kilome-
trov, čo je nárast o 10,9 percenta oproti roku 2016.

Ing. Jozef Daniž, člen predstavenstva ADP

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

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

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

NÁSTUP: DOHODOU

Na základe Uznesenia MsZ Púchov č. 27/2018 bola schválená 28. 3. 2018 aktualizácia 
Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) mesta Púchov v zmysle zákona NR SR č.56/2012 a 
preto pristupujeme k zmene cestovných poriadkov s platnosťou od 1. 5. 2018 (aktua-
lizácia PDO je zverejnená aj na www.mhdpuchov.sk).

Prvá časť 
nového autobusového 

poriadku platného 
od 1. mája 2018

na stranách 13 - 16.
Pokračovanie v budúcom 

čísle PN.
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Nezamestnaných v okrese 
ubudlo, štvrtina sú mladí

Púchovskí hasiči zasahovali vo štvrtok pri dopravnej nehode nad obcou Horná Breznica, kde skončil osobný au-
tomobil mimo cesty.              FOTO: KR HaZZ Trenčín

Púchovských hasičov zamestnali minulý 
týžden najmä dopravné nehody 

Hasičský a záchranný zbor

Ešte v nedeľu 15. apríla privolali príslušníkov HaZZ z 
Hasičskej stanice Púchov k dopravnej nehode dvoch 
osobných motorových vozidiel v obci Lazy pod Ma-

kytou. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia, 
zasypala prevádzkové kvapaliny vapexom.

V utorok 17. apríla vyrážali púchovskí hasiči na 
technický zásah – k topiacemu sa 
psovi v nádrži v Podhorí v areáli 
bývalého družstva. Pred naším prí-
chodom sa majiteľovi podarilo psa 
vytiahnuť pomocou tyče. 

V stredu 18. apríla krátko popo-
ludní zasahovali púchovskí hasiči 
pri dopravnej nehode jedného 
osobného motorového vozidla, 
ktorá sa stala v katastri obce Hor-
ná Breznica. Na zásah boli vysla-
ní traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s 
technikou AHZS MB Atego. Po prí-
chode hasičov na miesto udalosti 
bolo prieskumom zistené, že po-

stihnuté vozidlo sa nachádza uviaznuté mimo cesty, 
v priekope, asi päť metrov pod úrovňou vozovky. 
Pri dopravnej nehode sa ľahšie zranila jedna osoba 

– vodič motorového vozidla.  Púchovskí hasiči 
poskytli zranenej osobe predlekársku prvú po-
moc a následne na havarovanom automobile 
vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia. V 
dôsledku dopravnej nehody došlo k čiastoč-
nému úniku prevádzkových kvapalín z vozidla, 
ktoré hasiči neutralizovali a následne zachytili.

O deň neskôr 19. apríla rovnako krátko po po-
ludní bola ohlásená dopravná nehoda, ktorá sa 
stala v obci Lednické Rovne – časť Súhradka. Na 
zásah boli vyslaní traja príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru z Púchova s jedným zásaho-
vým vozidlom. Išlo o dopravnú nehodu dvoch 
osobných motorových vozidiel, pri ktorej sa 
zranila jedna osoba. Zasahujúci hasiči poskytli 
zranenej osobe predlekársku prvú pomoc, po 
príchode si ju prevzali zdravotní záchranári. Ná-
sledne hasiči na havarovaných automobiloch 
vykonali protipožiarne opatrenia a prostred-
níctvom absorpčnej látky zachytili a z vozovky 

odstránili vytečené prevádzkové kvapaliny. Po zdo-
kumentovaní udalosti políciou príslušníci HaZZ od-
tlačili vozidlá mimo vozovku.            KR HaZZ Trenčín

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
klesla v marci v Púchovskom okrese medzime-
sačne o 0,12 percenta na úroveň 2,56 percenta. 
Nezamestnanosť v Púchovskom okrese bola v 
marci štvrtá najnižšia v Trenčianskom kraji. Na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Púcho-
ve evidovali v Púchovskom okrese v marci 764 
uchádzačov o zamestnanie, z nich bolo 389 žien a 
58 nezamestnaných so zdravotným postihnutím. 
Z celkového počtu nezamestnaných boli štyria 
mladiství a 40 absolventov škôl – 30 absolventov 
stredných a desať absolventov vysokých škôl. 

Z hľadiska vekovej štruktúry je stále vysoký po-
čet uchádzačova o zamestnanie mladších ako 30 
rokov. Púchovský úrad práce ich v marci evidoval 
197, čo bolo viac ako štvrtina z celkového po-
čtu nezamestnaných. Mladých do 30 rokov bolo 
na úrade práce evidovaných dokonca viac, ako 
uchádzačov o zamestnanie starších ako 55 rokov.  

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v Tren-
čianskom kraji v marci na úroveň 3,14 percenta. 
Najvyššia bola v okrese Prievidza (4,81 percenta). 
Nasledovali okresy Považská Bystrica (3,58 per-
centa), Partizánske (3,35 percenta), Bánovce nad 
Bebravou (3,31 percenta), Myjava (2,67 percenta), 
Púchov (2,56 percenta), Nové Mesto nad Váhom 
(2,36 percenta), Ilava (2,15 percenta) a Trenčín 
(2,10 percenta). 

Na Slovensku sa v marci nezamestnanosť znížila 
na 5,55 percenta. Najvyššia bola v okrese Rimav-
ská Sobota (18,09 percenta), najnižšia v okrese 
Trnava (1,96 percenta).              (r)

Predával bez povolenia
Hliadka mestskej polície na základe telefonické-

ho oznámenia zasahovala na Ulici za cintorínom, 
kde sa muž z Dačovho Lomu dopustil priestupku. 
Bez povolenia mestského úradu predával z moto-
rového vozidla zeleninu. Mestskí policajti vyriešili 
priestupok napomenutím. 

Pozor, padá obklad!
Na oddelenie mestskej polície prijali žiadosť 

majiteľa prevádzky na Moyzesovej ulici, ktorý 
požiadal policajtov, aby označili páskou priestor 
pred jeho prevádzkou. Dôvodom bol obklad pa-
dajúci zo steny budovy. Hliadka prípad preverila 
a v záujme bezpečnosti okoloidúcich označila ne-
bezpečný priestor páskou.  

Majster alkohol...
Hliadka mestskej polície preverovala telefonické 

oznámenie, podľa ktorého ležala pri slobodárni na 
Ulici 1. mája neznáma žena. Mestskí policajti našli 
na mieste ženu z Považskej Bystrice, prechodne 
bývajúcu v Púchove. Žena bola evidentne pod 
vplyvom alkoholu, hliadka ju následne previezla 
do miesta prechodného bydliska. Priestupok vy-
riešili mestskí policajti napomenutím. 

Nechceli odísť z krčmy...
Na oddelenie mestskej polície zatelefonova-

la majiteľka pohostinstva z Horných Kočkoviec. 
Oznámila, že nejakí hostia nechcú opustiť pries-
tory pohostinstva po tom, ako oznámila, že je 
záverečná. Dožadovali sa ďalšej konzumácie. Do 
pohostinstva prišli dve hliadky, pred pohostin-
stvom stála majiteľka. Informovala hliadky, že po 
tom, ako zavolala políciu, osoby podnik opustili. 
Verbálne však napádali personál pohostinstva a 
povylievali obsah pohárov. 
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Bez zvonenia, bez učebníc, bez ži-
ackych knižiek, bez domácich úloh. 
Tak vyzerali štyri dni v škole nabité 
výchovným, preventívnym a duchov-
ným programom. Názov programu 
bol odvodený od obľúbenej funkcie 
na sociálnych sieťach, kde „lajkom“ 
človek označí príspevok, ktorý sa mu 
páči. Cieľom bolo motivovať deti k 
rastu a budovaniu osobných charak-
terových vlastností a rozvíjať u nich 
sociálne zručnosti. Povzbudiť ich do 
budovania vzťahov s Bohom, rodi-
nou, učiteľmi, spolužiakmi a blížnymi. 
Podeliť sa s nimi o skúsenosť Božej a 

vzájomnej lásky, odpustenia, radosti, 
pokoja a ochrany. 
Pozvanie na besedy a prednášky prija-
la hudobná skupina Lamačské chvály, 
manželia Kotúčkovci a Sipoczovci z 
organizácie YWAM, manželia Mojtov-
ci, manželia Bašovci, pracovníčky z 
Regionálneho ústavu verejného zdra-
votníctva Mgr. Bašová a Mgr. Šulková, 
Mgr. Kadlec z Považského osvetového 
strediska v Považskej Bystrici, p. Bořuta 
z Mestskej polície v Púchove, pracov-
níčky z Centra pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie 
v Púchove, Mgr. Hruštíncová a Mgr. 
Štefániková, špeciálne pedagogičky 
Mgr. Langová a Mgr. Šatková, a tiež 
mladí zo spoločenstiev EFATA, Ema- 
nuel, Mládež rán Kristových a z komu-
nity Cenacolo. Vďaka týmto ochotným 
a obetavým ľuďom mal program veľký 
prínos v oblasti duchovného prežíva-
nia, no i v oblasti zdravia, hygieny, pre-
vencie a bezpečnosti. 

Stlač reset, Veľmi chráň svoje srdce, 
Budem ako strom sadený pri vode
Tri dni, tri motívy, ktoré spojila túžba 
po naplnení života. Ústredné motívy 
týchto troch dní nás všetkých viedli 
k tomu, aby sme si chránili život, kto-
rý máme, a napĺňali ním posolstvo 
Božej lásky. Názov prvého dňa bol 
inšpirovaný súčasnou dobou, ktorá 
nám umožňuje stlačiť tlačidlo „reset“ 
na obnovenie v prípade nefunkčnos-
ti. A v našich životoch sa vyskytujú 
situácie, ktoré nám ho pokazia. Sym-
bolické stlačenie tlačidla na obnovu, 
ktorým je odpustenie, naznačovalo 

možnosť nového začiatku. Názvy 
ďalších dvoch dní boli inšpirované 
Knihou prísloví a Knihou žalmov a 
vyjadrili náplň jednotlivých dní. Zá-
verečný deň spojil tieto myšlienky 
do jedného celku – uvedomiť si svoju 
hodnotu a poslanie v živote. 
Spoločnú túžbu po naplnení jednot-
livých hesiel dokázali aj veľké kartó-
nové fototabule, ktoré počas prvých 
troch dní vznikali. Každá trieda prilo-
žila ruku k dielu a spoločnými silami 
vytvorila originálne umelecké dielo, 
ktoré reprezentuje myšlienku preží-
vaných chvíľ.

Priebeh programu LAJK Životu
Začiatok školského dňa otvárala hu-
dobná hitparáda, v ktorej žiaci hlaso-
vali za najlepšiu pieseň. Pieseň, ktorá 
získala najviac hlasov počas prvých 
troch dní, sa stala novým školským 
zvonením. Učebnice vystriedali skú-
senosti a zážitky pozvaných hostí, ale 

i samotných žiakov. Hovorí sa predsa, 
že najlepším učiteľom je život sám. 
Vyučovanie začínalo rannými stret-
nutiami triednych učiteľov so svojou 
triedou, počas ktorých sa žiaci mohli 
porozprávať a zdieľať svoje pocity 
z predchádzajúcich dní. Zároveň sa 
učili sociálne zručnosti, napríklad 
ako riešiť konflikty medzi sebou, či 
ako spolupracovať. Pri príprave ob-
čerstvenia si žiaci zas vyskúšali ako sa 
dokážu podeliť. 
Počas každého dňa prebiehali v roč-
níkoch prednáškové bloky vysklada-
né zo zaujímavých a obohacujúcich 
besied, prednášok, tvorivých i modli-
tebných komnát. 
Program kombinoval preventívny a 
duchovný obsah. O krásne duchovné 
bohatstvo sa postarali mladí ľudia z 
kresťanských spoločenstiev a komu-
nít. Podelili sa so svojimi svedectvami 
a spoločne s deťmi prežili čas v mod-
litbách. V pondelok žiaci strávili časť 
dopoludnia v Divadle, kde sa konal 
koncert skupiny Lamačské chvály, 
prepojený so svedectvami členov 
skupiny. 
V rámci prevencie sa mladší žiaci do-
zvedeli ako byť bezpečne účastníkmi 
cestnej premávky, ako sa starať o 
svoje zúbky, ako si správne umývať 
ruky, a ako sa vyhnúť nástrahám in-
ternetu. Starší žiaci sa okrem toho 
zúčastnili aj prednášok zameraných 
na prípravu na manželstvo a rodičov-
stvo. Oboznámili sa s nástrahami ky-
beršikany, aj s tým, ako správne riešiť 
konflikty. 
V rôznorodom programe si každý 
našiel to svoje - nielen žiaci, ale i uči-

telia a zamestnanci školy. Všetky dni 
programu LAJK Životu naplnila ne-
zabudnuteľná atmosféra, ktorá vyvr-
cholila v posledný, štvrtý, deň sláv-
nostným záverečným ceremoniálom. 
Počas neho sa vyhodnotili súťaže, 
ktoré v rámci programu prebiehali, 
zhodnotil sa program a slávnostne 
sa spustilo nové zvonenie. Vyučo-
vanie už netvorili prednášky a bese-
dy hostí, ale zážitky a pocity žiakov, 
ktoré nazbierali. Na úplný záver sa 
žiaci na pamiatku spoločne odfotili s 
vytvorenými fototabuľami a s novou 
chuťou sa pustili do ďalšieho vyučo-
vania. Príjemné chvíle žiakom budú 
pripomínať aj spomienkové predme-
ty - nálepky, odznaky, tričká, či šálky s 
heslami týchto výnimočných dní. 
Ako zhodnotiť uplynulé dni? Podarilo 
sa nám vytvoriť v škole priestor, kde 
sa žiaci dozvedeli množstvo nových 
vecí, mohli sa slobodne spýtať na to, 
čo ich zaujíma a trápi, a spoločne sme 
zažili atmosféru plnú lásky a porozu-
menia. A zostalo nám už len tešiť sa 
čo prinesie LAJK Životu na budúci 
rok. 

Mgr. Katarína Huťová

Dať „lajk“ Životu sa oplatí
„Dajme lajk životu!“ Pod týmto heslom sa na Cirkevnej základnej 
škole sv. Margity v Púchove v dňoch 9. - 12. apríla uskutočnil nultý 
ročník preventívno-duchovného programu LAJK Životu.



školstvo 9

V dňoch 4. až 12. apríla sa konali zá-
pisy do prvých ročníkov vo všetkých 
piatich púchovských základných 
školách. Jednotlivé školy medzi 
sebou súťažili najmä ponukami vý-
učby cudzích jazykov a niektoré aj 
ponukou športových tried (hokej, 
futbal, volejbal, plávanie). Cirkevná 
základná škola sv. Margity sa vo svo-
jich oznamoch  pochválila vynikajú-
cimi výsledkami svojich žiakov v tes-
tovaní piatakov a deviatakov - podľa 
inštitútu INEKO je najlepšou základ-

nou školou v púchovskom okrese v 
rokoch 2012-17. Všetky školy pon-
úkajú veľké množstvo záujmových 
krúžkov a mimoškolských aktivít. 
Školy majú moderné vybavenie a 
pomôcky (počítače a interaktívne 
tabule). Za posledné obdobie prešli 
ich budovy výraznou modernizáci-
ou (výmena okien a zateplenie).
Pre porovnanie prinášame tabuľku s 
počtami zapísaných prvákov za po-
sledné tri roky (vpravo).

-sf-

2016/17 2017/18 2018/19
ZŠ Gorazdova 55 47 38
ZŠ J. A. Komenského 24 46 55
ZŠ Mládežnícka 68 95 80
ZŠ s MŠ Slovanská 20 17 21
CZŠ sv. Margity 21 18 19
Spolu 188 223 213

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka          
na povinnú školskú dochádzku

Počet zapísaných prvákov v základných školách opäť klesol

MŠ 2. - 6. 7. 9.-13. 7. 16.-20. 7. 23.-27. 7. 30. 7. - 3. 8. 6. - 10. 8. 13. - 17. 8. 20. - 24. 8. 27. - 31. 8.

Mládežnícka

Chmelinec

Požiarna 1291

EP Komenského 50

Požiarna 1292

Ul. 1. mája

Slovanská

Nosice

- zatvorená
- v prevádzke

Vypracovala: Mgr.V.Češková

Mgr. Rastislav Henek
V Púchove 19.04.2017 primátor mesta

Harmonogram prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin 2018Harmonogram prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin 2018
zatvorená  v prevádzke

Zúčastnilo sa ho 78 matematických 
talentov, ktoré počas dvoch hodín 
riešili tri príklady. Ďakujeme komisii 
okresného kola matematickej olym-
piády (ktorej členkami sú Mgr. Viera 
Flimmelová, Mgr. Anna Línerová, Mgr. 
Eleonóra Bezáková, RNDr. Lenka Stru-
hárová, Mgr. Andrea Kurtinová a Mgr. 
Veronika Pobežalová) za precíznu 
opravu súťažných úloh a vytváranie 
skvelej atmosféry počas celej súťaže. 
Poďakovanie patrí aj všetkým pripra-
vujúcim pedagógom na školách, ktorí 
sprevádzajú a doučujú žiacke talenty.
Víťazom okresného kola matematic-
kej olympiády blahoželáme.  
Výsledky v kategórii Z6
1. Roman Provazník, ZŠ Led. Rovne 
2. - 4. Michal Vrábel, ZŠ s MŠ Lysá p/M, 

Barbora Svitková, ZŠ Mládežnícka 
Valentína Planičková, ZŠ Mládežnícka
Súťaže v kategórii Z6 sa zúčastnilo 
34 žiakov, z toho bolo úspešných 12 
žiakov.
Výsledky v kategórii Z7
1. Kristna Hudáková, ZŠ Mládežnícka
2. - 3. Aneta Rosinová, ZŠ Mládežnícka, 
Galková Daniela, ZŠ Gorazdova
Súťaže v kategórii Z7 sa zúčastnilo 25 
žiakov, z toho boli úspešní 4 žiaci.
Výsledky v kategórii Z8
1. Andrej Pobežal, ZŠ Mládežnícka
2. Maroš Šedík, ZŠ Beluša
3. -  4. Patrik Vajdík, ZŠ Led. Rovne, 
Lucia Odváhová, ZŠ Mládežnícka
Súťaže v kategórii Z8 sa zúčastnilo 19 
žiakov, z nich úspešných bolo 6. 

G. Támová, CVČ Včielka Púchov

Matematické talenty opäť zažiarili, najviac ocenení pozbierali 
žiaci ZŠ Mládežnícka a základnej školy v Lednických Rovniach
CVČ Včielka v spolupráci so ZŠ Gorazdova Púchov zorganizovali 17. apríla 2018 pre žiakov 6. - 8. 
ročníka ZŠ a študentov 8–ročného gymnázia 67. ročník okresného kola matematickej olympiády. 



Gorgias, zakladateľ prvej rétorskej 
školy v starovekom Grécku, tvrdil, 
že moc slova má pre rozpoloženie 
duše taký význam, ako má zlože-
nie liekov pre stav tela. O tom, že 
výborný prednes či rečnícky prejav 
je umením aj dnes, niet pochýb. To 
vedia aj študenti nášho gymnázia 
a preto sa rozvoju tohto umenia 
pravidelne venujú a sú v ňom aj 
úspešní.
Šimon Gabčo, študent sexty, je víťa-
zom celoslovenského kola súťaže v 
prednese duchovnej poézie a pró-
zy „A slovo bolo u Boha“. Jubilejný 
25. ročník tejto súťaže sa konal 7. 
4. v priestoroch Základnej školy Sv. 
rodiny na Gercenovej ulici v  Brati-
slave a súťažilo v ňom viac ako 80 
účastníkov v 5. kategóriách. Cenu a 
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Recyklomenáda
Recyklomenádu, módnu prehliadku z 
odpadového materiálu, zorganizova-
lo CSS – Chmelinec Púchov. Dva me-
siace pred vystúpením klienti starost-
livo pripravovali modely z plastových 
pohárikov, céčiek, chemlonu, roliek 
z toaletného papiera a zvyškov látok. 
S výsledkom práce sme boli spokojní 
a čakali sme, čím nás prekvapia klienti 
z CSS – Kolonka Púchov a DSS - Nosi-
ce. A naozaj prekvapili. Modely a do-
plnky z novinového papiera, igelitu, 
kartónu a vrchnákov z PET fliaš boli 
jedinečné. Nechýbala ani promená-
da, odmeny, diplomy, občerstvenie 
a dobrá nálada.

Mária Vítková, CSS Chmelinec

Umenie prednesu
diplom Šimonovi osobne odovzdal 
slovenský herec a recitátor Jozef Ši-
monovič, ktorý ocenil jeho zaujíma-
vú farbu hlasu a cit pre text.
Rečnícky talent preukázali Lenka 
Klínovská z kvarty a Jana Vozárová 
zo sexty, ktoré nás reprezentovali 
na krajskom kole súťaže „Štúrov a 
Dubčekov rétorický Uhrovec“. Kraj-
ská, ale aj celoštátna súťažná preh-
liadka nesú vo svojom mene meno 
Ľudovíta Štúra celkom zaslúžene. 
Veď tento uhrovský rodák sa do 
histórie slovenského národa zapí-
sal aj svojou plamennou pamätnou 
rečou na uhorskom sneme ako po-
slanec za kráľovské mesto Zvolen. 
Obe dievčatá skončili vo svojich 
kategóriách v tvrdej konkurencii na  
2. mieste.                            A. Chládecká

Akcia bola určená pre púchovské 
školské tímy a pre členov krúžku CVČ 
„S lupou do prírody“, ktorí sú zapoje-
ní do fotoprehliadky „Dívam sa oča-
mi, ukazujem prstom.“ Seminára sa 
zúčastnilo 33 žiakov zo ZŠ Gorazdo-
va, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Mládež-
nícka, ZŠ s MŠ Slovanská a zo Spoje-
nej školy Púchov, Gymnázia Púchov a 
najmladšie obsadenie bolo z krúžku“ 
S lupou do prírody“.
Vďaka lektorkám, Ing. Paulíne Urdo-
vej a Miške Novákovej z Košíc, sme 
spoločne prenikli do tém voda a 
pôda, skúsili sme si vermikomposto-
vanie (s pomocou dážďoviek, pozn. 
red.) a dizajnovanie vody v krajine. 
Veríme, že seminár motivoval žiakov 
i pedagógov ku konkrétnym malým 

Skúsili vermikompostovanie 
aj dizajnovanie vody v krajine 

skutkom na školských pozemkoch.  
O výsledkoch sa čoskoro dozvieme 
na konferencii v máji, kde žiaci pred-
vedú, čo sa im podarilo. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu 
„Ekologicky v odpadovom hospo-
dárstve“, ktoré organizátorsky zastre-
šuje CVČ Včielka a Mesto Púchov. 
G. Támová,  Púchovské ekocentrum

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v dňoch 12. - 
13. apríla v spolupráci so vzdelávacou organizáciou 
Eviana a so ZŠ J. A. Komenského v Púchove zorgani-
zovalo dvojdňový seminár „Voda v krajine“.

Púchovčanovi Šimonovi Gabčovi odovzdáva diplom za  prvé miesto v  ce-
loslovenskej súťaži v prednese duchovnej poézie a  prózy herec a recitátor 

Jozef Šimonovič.
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Deň Zeme so skautmi
Už tretíkrát 6. zbor skautov a skautiek Púchov 
zorganizoval pre deti v spolupráci s Divadlom 
Púchov ku Dňu Zeme kreslenie na chodník. 

Táto milá akcia, ktorú založil pred 
rokmi Marián Labaj a už neexistujúca 
Zelená linka, priláka každoročne de-
siatky detí a rodičov. Tohoročná téma 
bola o vode, o tom čo žije vo vode a 
ako ju chrániť. Tak ako každý rok bolo 
veľmi ťažké určiť víťazov, ale našťas-
tie žiadne z detí neprišlo skrátka a 
odnieslo si malý darček. Detičky sa 
snažili a bolo vidieť, že sa zaujímajú 
o prírodu a chápu, že je potrebné ju 
chrániť. Je však na škodu, že v Pú-
chove už nefunguje organizácia ako 
Zelená linka, ktorá s deťmi a dospie-
vajúcimi pracovala ďalej a smerovala 
ich na správnu cestu. Samozrejme 
v našom Skautskom zbore a celom 
skautskom hnutí je láska k prírode 
základným kameňom výchovy, ale 
v súčasnosti bohužiaľ nedokážeme 
v  Púchove zabezpečiť kvalitný pro-
gram pre väčší počet detí. Dúfajme, 
že sa to v nasledujúcom roku zmení 
a budeme môcť v našich radoch pri-
vítať ďalšie detičky.

Michal Bršiak

Ďalšia dobrá vec sa v rámci 
nášho výboru mestskej čas-
ti volebného obvodu č.  3 
podarila. Ďakujem pracov-
níkom Podniku technických 
služieb mesta a  konateľovi 
Ing.  M.  Svobodovi za vybu-
dovanie bezbariérového ná-
jazdu na chodník na Námestí 
slobody pri obytnom dome 
1404, ktorý pomôže mamič-
kám s kočíkom, vozíčkarom a 
všetkým spoluobčanom.   
                                    I. Kováčiková

Pribudli ďalšie 
bezbariérové nájazdy 
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ŠIROKÝ VÝBER SVIETIDIEL A LED SVIETIDIEL,
ZÁHRADNÉ SOLÁRNE SVIETIDLÁ, VYPÍNAČE,

KÁBLE, ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

JAR PRIŠLA AJ DO NAŠEJ PREDAJNE A S ŇOU VEĽA NOVÝCH DIZAJNOVÝCH KÚSKOV!

PREDAJŇA:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov
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Cestovné poriadky mestskej autobusovej 
dopravy (MAD) platné od 1. 5. 2018

1  Tesco - J.Kráľa - Komenského - Štefánikova - Nást.MŠK - Žel.stanica - Conti.nást.Sever - a späť

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod
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…-premáva v pracovné dni  

2  Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Štefánikova - Komenského - J.Kráľa - Okružná 

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Conti.nást. Sever ............ 1
Púchov, Spojová cesta ................... 2
Púchov, Trenčianska II.(ADP) ......... 3
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 4
Púchov, Štefánikova (Divadlo) ........ 5
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 6
Púchov, J. Kráľa II. ......................... 7
Púchov, J.Kráľa I.( Zdravie) ......... 8
Púchov, Okružná II.(Sedlište) ......... 9
Púchov, Okružná I.(Tesco) ........... 10
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  

±-premáva v sobotu  
c-premáva v dňoch školského vyučovania  

Púchov, Okružná I.(Tesco)............ 1
Púchov, Okružná II.(Sedlište).......... 2
Púchov, J.Kráľa I.( Zdravie).......... 3
Púchov, J. Kráľa II........................... 4
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 5
Púchov, Štefánikova (Divadlo)......... 6
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 7
Púchov, Trenčianska II.(ADP).......... 8
Púchov, Spojová cesta.................... 9
Púchov, Conti.nást. Sever ............ 10
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  …-premáva v pracovné dni  
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2

3  Conti. Juh - Trenčianska - Hollého - Nám.Slobody - Tesco

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Conti Juh ........................ 1
Púchov, Dol.Kočkovce, Lipy ........... 2
Púchov, Trenčianska III.(Kolonka) .. 3
Púchov, Trenčianska II.(ADP) ......... 4
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 5
Púchov, Hollého.............................. 6
Púchov, Námestie Slobody II.CŠ 7
Púchov, Hoštínska (Penzión) ......... 8
Púchov, Okružná II.(Sedlište) ......... 9
Púchov, Okružná I.(Tesco) ........... 10
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  …-premáva v pracovné dni  

Púchov, Okružná I.(Tesco)............ 1
Púchov, Okružná II.(Sedlište).......... 2
Púchov, Hoštínska (Penzión).......... 3
Púchov, Námestie slobody I......... 4
Púchov, Hollého............................... 5
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 6
Púchov, Trenčianska II.(ADP).......... 7
Púchov, Trenčianska III.(Kolonka)... 8
Púchov, Dol.Kočkovce, Lipy............ 9
Púchov, Conti Juh......................... 10
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
K-spoj končí PÚ Lipy  

+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  
±-premáva v sobotu  

4  Conti.nást.Sever - Továrenská - Štefánikova - Komenského - J.Kráľa - Tesco

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Conti.nást. Sever... 1
Púchov, Vajanského II. .......... 2
Púchov, Vajanského I. ........... 3
Púchov, Továrenská............... 4
Púchov, Štefánikova (Divadlo) 5
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 6
Púchov, J. Kráľa II.................. 7
Púchov, J.Kráľa I.( Zdravie)... 8
Púchov, Okružná II.(Sedlište) 9
Púchov, Okružná I.(Tesco).. 10

   …V
532

531

530

529

526

524

523

522

520

518

2

   …V
638

637

636

635

632

629

628

627

626

624

4

   …V
706

705

704

703

700

658

657

656

655

654

6

   …V
1301

1300

1259

1258

1255

1253

1252

1251

1250

1249

8

   …V
1350

1348

1347

1346

1343

1341

1340

1339

1338

1337

10

   …V
610

611

612

613

615

617

619

621

622

623

1

   …V
640

641

642

643

645

647

649

651

652

653

3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

   hV
723

725

726

727

729

731

733

735

736

737

5

   …V
1445

1446

1447

1448

1450

1453

1455

1457

1458

1459

7
Prepravu zabezpečuje:Autobusová doprava Púchov a.s.,02001 Púchov,Trenčianska 460

od

pr

pr

od

Tč Autobusová doprava Púchov a.s.

© TransData

V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  

h- premáva v pracovné dni počas prázdnin  

5  Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Štefánikova - Komenského - Vieska Bezdedov - Ihrište - Hoština

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Conti.nást. Sever ............ 1
Púchov, Spojová cesta ................... 2
Púchov, Trenčianska II.(ADP) ......... 3
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 4
Púchov, Štefánikova (Divadlo) .... 5
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 6
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 9
Púchov, Vieska, Bezdedov I. .......... 10
Púchov, Ihrište I. OÚ....................... 11
Púchov, Ihrište II.(Rybníky) ............. 12
Púchov, Hoština I.(Bytovky) ............ 13
Púchov, Hoština II.(Kucharík) ......... 14
Púchov, Hoština III.DK .................. 15
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  

+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  
±-premáva v sobotu  

Púchov, Hoština III.DK .................. 1
Púchov, Hoština II.(Kucharík).......... 2
Púchov, Hoština I.(Bytovky)............. 3
Púchov, Ihrište II.(Rybníky).............. 4
Púchov, Ihrište I. OÚ........................ 5
Púchov, Vieska, Bezdedov I............ 6
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 9
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 10
Púchov, Štefánikova (Divadlo)..... 11
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 12
Púchov, Trenčianska II.(ADP).......... 13
Púchov, Spojová cesta.................... 14
Púchov, Conti.nást. Sever ............ 15
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  

Z- končí na žel.stanici.  
±-premáva v sobotu  
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5  Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Štefánikova - Komenského - Vieska Bezdedov - Ihrište - Hoština

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Conti.nást. Sever ............ 1
Púchov, Spojová cesta ................... 2
Púchov, Trenčianska II.(ADP) ......... 3
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 4
Púchov, Štefánikova (Divadlo) .... 5
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 6
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 9
Púchov, Vieska, Bezdedov I. .......... 10
Púchov, Ihrište I. OÚ....................... 11
Púchov, Ihrište II.(Rybníky) ............. 12
Púchov, Hoština I.(Bytovky) ............ 13
Púchov, Hoština II.(Kucharík) ......... 14
Púchov, Hoština III.DK .................. 15
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  

+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  
±-premáva v sobotu  

Púchov, Hoština III.DK .................. 1
Púchov, Hoština II.(Kucharík).......... 2
Púchov, Hoština I.(Bytovky)............. 3
Púchov, Ihrište II.(Rybníky).............. 4
Púchov, Ihrište I. OÚ........................ 5
Púchov, Vieska, Bezdedov I............ 6
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 9
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 10
Púchov, Štefánikova (Divadlo)..... 11
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 12
Púchov, Trenčianska II.(ADP).......... 13
Púchov, Spojová cesta.................... 14
Púchov, Conti.nást. Sever ............ 15
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  

Z- končí na žel.stanici.  
±-premáva v sobotu  

5š  Žel. stanica - Hollého - Okružná - Nám.Slobody - Komenského - Vieska-Bezdedov - Ihrište - Hoština

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 1
Púchov, Hollého.............................. 2
Púchov, Okružná I.(Tesco) ........... 3
Púchov, Námestie Slobody II.CŠ 4
Púchov, Komenského I.(Cintorín) ... 5
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 6
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 7
Púchov, Hrabovka, Riečna I. .......... 8
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 9
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 10
Púchov, Vieska, Bezdedov I. .......... 11
Púchov, Ihrište I. OÚ....................... 12
Púchov, Ihrište II.(Rybníky) ............. 13
Púchov, Hoština I.(Bytovky) ............ 14
Púchov, Hoština II.(Kucharík) ......... 15
Púchov, Hoština III.DK .................. 16

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

   JB
   c

615

617

619

623

625

627

628

629

630

631

632

633

634

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Prepravu zabezpečuje:Autobusová doprava Púchov a.s.,02001 Púchov,Trenčianska 460

od

pr

Tč Autobusová doprava Púchov a.s.

© TransData

B- nepremáva cez Hrabovku  
c-premáva v dňoch školského vyučovania  

J- nepremáva cez Tesco   

Púchov, Hoština III.DK .................. 1
Púchov, Hoština II.(Kucharík).......... 2
Púchov, Hoština I.(Bytovky)............. 3
Púchov, Ihrište II.(Rybníky).............. 4
Púchov, Ihrište I. OÚ........................ 5
Púchov, Vieska, Bezdedov I............ 6
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Hrabovka, Riečna I............ 9
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 10
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 11
Púchov, Komenského I.(Cintorín).... 12
Púchov, Námestie slobody I......... 13
Púchov, Okružná I.(Tesco)............ 14
Púchov, Hollého............................... 15
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 16
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c-premáva v dňoch školského vyučovania  
J- nepremáva cez Tesco   

T- končí pri TESCU  

5  Conti.nást.Sever - Žel.stanica - Štefánikova - Komenského - Vieska Bezdedov - Ihrište - Hoština

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Conti.nást. Sever ............ 1
Púchov, Spojová cesta ................... 2
Púchov, Trenčianska II.(ADP) ......... 3
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 4
Púchov, Štefánikova (Divadlo) .... 5
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 6
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 9
Púchov, Vieska, Bezdedov I. .......... 10
Púchov, Ihrište I. OÚ....................... 11
Púchov, Ihrište II.(Rybníky) ............. 12
Púchov, Hoština I.(Bytovky) ............ 13
Púchov, Hoština II.(Kucharík) ......... 14
Púchov, Hoština III.DK .................. 15
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  

+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  
±-premáva v sobotu  

Púchov, Hoština III.DK .................. 1
Púchov, Hoština II.(Kucharík).......... 2
Púchov, Hoština I.(Bytovky)............. 3
Púchov, Ihrište II.(Rybníky).............. 4
Púchov, Ihrište I. OÚ........................ 5
Púchov, Vieska, Bezdedov I............ 6
Púchov, Vset.cesta IV. (Hydin.farma) 7
Púchov, Vset.cesta III. (Mäsokomb.) 8
Púchov, Komenského III.(Mliekáreň) 9
Púchov, Komenského II.(Jednota C) 10
Púchov, Štefánikova (Divadlo)..... 11
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 12
Púchov, Trenčianska II.(ADP).......... 13
Púchov, Spojová cesta.................... 14
Púchov, Conti.nást. Sever ............ 15
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  

Z- končí na žel.stanici.  
±-premáva v sobotu  
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6  Tesco - Nám.Slobody - Hollého - Továrenská - Žel.stanica - Novonosická - Nosice

Platí od: 01.05.2018

tel.: 4650714 od 7,30hod - do 15,00hod

Púchov, Okružná I.(Tesco) ........... 1
Púchov, Okružná II.(Sedlište) ......... 2
Púchov, Hoštínska (Penzión) ......... 3
Púchov, Dvory (Kaufland) ............... 4
Púchov, Námestie slobody I. .......... 5
Púchov, Hollého.............................. 6
Púchov, Továrenská........................ 7
Púchov, Vajanského I. .................... 8
Púchov, Vajanského II. ................... 9
Púchov, Spojová cesta ................... 10
Púchov, Trenčianska II.(ADP) ......... 11
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 12
Púchov, Novonosická I.(Záskalie) .. 13
Púchov, Novonosická II.Stred ......... 14
Púchov, Novonosická III.Konečná .. 15
Púchov, Novonosická II.Stred ......... 16
Púchov, Novonosická I.(Záskalie) .. 17
Púchov, Železničný most ................ 18
Púchov, Nosice I. ............................ 19
Púchov, Nosice II.(Priemysel.park) 20
Púchov, Nosice III.(Tábor) .............. 21
Púchov, Nosice IV.(Pož.zbrojnica) .. 22
Púchov, Nosice V. (Hydrocentrála) 23
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H- nepremáva cez Horné Kočkovce  
V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
N- nepremáva cez Nové Nosice  

+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  
h- premáva v pracovné dni počas prázdnin  
±-premáva v sobotu  

Púchov, Nosice V. (Hydrocentrála) 1
Púchov, Nosice IV.(Pož.zbrojnica)... 2
Púchov, Nosice III.(Tábor)............... 3
Púchov, Nosice II.(Priemysel.park) . 4
Púchov, Nosice I.............................. 5
Púchov, Novonosická I.(Záskalie)... 6
Púchov, Novonosická II.Stred.......... 7
Púchov, Novonosická III.Konečná... 8
Púchov, Novonosická II.Stred.......... 9
Púchov, Novonosická I.(Záskalie)... 10
Púchov, Trenčianska I.(Žel.stanica) 11
Púchov, Trenčianska II.(ADP).......... 12
Púchov, Spojová cesta.................... 13
Púchov, Vajanského II..................... 14
Púchov, Vajanského I...................... 15
Púchov, Továrenská........................ 16
Púchov, Hollého............................... 17
Púchov, Námestie Slobody II.CŠ..... 18
Púchov, Dvory (Kaufland)................ 0
Púchov, Hoštínska (Penzión).......... 19
Púchov, Okružná II.(Sedlište).......... 20
Púchov, Okružná I.(Tesco)............ 21
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V-nejde od 24.12.2018 do 25.12.2018,31.12.2018  
…-premáva v pracovné dni  
N- nepremáva cez Nové Nosice  

+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok  
h- premáva v pracovné dni počas prázdnin  
±-premáva v sobotu  

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

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

PRIJME: OPERÁTORA STROJOV
                 (2-3 zmeny)

NÁSTUP: DOHODOU

Pokračovanie nového autobusového poriadku platného od 1. mája 2018 v budúcom čísle PN.

6



17inzercia

Skúste
Rýchly LTE INTERNET aj pre váš domov

TO.domaTO.doma

už od 9,99 € 

mesačne AKCIA! 
INŠTALÁCIA 

len za 1 €

Viac info na www.swan.sk
Ponuka platí od 16. 4. do 31. 5. 2018. BEZ KÁBLARÝCHLYSPOĽAHLIVÝ

PROGRAM: 1100-1200 Registrácia  + príprava boxov
1200 Štart – rozkúrenie pod kotlami
1600 Vyhodnotenie – odovzdanie cien
1700 Voľná zábava - diskotéka

Pokyny pre súťažné družstvá:
Registrácia družstiev  na mieste  od 1100 do 1200 hod  
Súťažné družstvo sa skladá z ľubovoľného počtu členov, vek  a pohlavie nerozhoduje
Družstvo pri registrácii zaplatí štartovné 5 €
Družstvo si prinesie dobrú náladu, vlastný kotlík, pracovný stôl a polotovary na varenie + slnečník....  
Varí sa ľubovoľný kotlíkový guláš , jediná podmienka: Guláš musí byť jedlý!!!
Hodnotí sa: chuť, hustota, vôňa, optimálne uvarenie mäsa a zemiakov, farba a pikantnosť 
Organizátori pripravia ,, 5P“ Pivo – porotu – priestory – palivo – počasie

SÚŤAŽÍ SA  O FINANČNÉ a VECNÉ CENY plus maxi PUTOVNÚ VAREŠKU,  
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27. 4.  (piatok) o 17:00 hod.
Výtvarný ateliér pre mládež
Pre mladých priaznivcov výtvarného umenia. Viac info v CVČ Včielka.

26. 4. (štvrtok) o 17:30 hod.
Ekosystém v skle
Vytvorte si vlastný ekosystém v skle z kaktu-
sov, sukulentov a iných izbových kvietkov. 
Obohaťte si domácnosť krásnou živou de-
koráciou. Stačí si priniesť sklenenú nádobu, 
do ktorej rastlinky naaranžujete pod dohľa-
dom aranžérky, ktorá si hovorí „Žieňa z lesa“.

28. 4. (piatok) o 20:30 hod.
Posedenie pri živej hudbe -
„džemka“ 
Milovníci hudby pozor! Máte opäť jedineč-
nú príležitosť „zadžemovať“ si v príjemnom 
prostredí kaviarne Podivný barón. Každý, 
kto má chuť sa hudobne zapojiť alebo len 
tak si posedieť pri živej hudbe, je vítaný!

APRÍL 2018
www.facebook.com/podivnybaron 

manažér ŽD: 0910 191 898, www.facebook.com/roman.hvizdak
Otváracie hodiny múzea: ut: 14.00 - 18.00, št: 14.00 - 18.00, ne: 16.00 - 20.00

ŽUPNÝ DOM 
PROGRAM - NOVEMBER 2017

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

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

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

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

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

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

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

Župný dom 
Nábrežie slobody 552/1
Púchov

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

Partneri: Mediálni partneri:

Detské divadelné štúdio Ochotníček získalo na krajskej súťažnej prehliad-
ke detských divadelných súborov a sólistov Rozprávkové javisko, ktorá sa 
uskutočnila 20. apríla v Divadle Púchov, druhé miesto. S hrou Sedem havra-
nov ho porota spolu s víťazom DDS Bebčina (z Novej Dubnice) odporučila 
na postup do celoslovenskej prehliadky v Šali. 
Premiéru hry Sedem havranov, s ktorou sa DDŠ Ochotníček prezentoval 

     na súťaži, uvedie Divadlo Púchov
     v piatok, 4. mája.                           -r-

Ochotníček si odniesol striebro 
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Streda 25. 4., 19.30 h  

DUBČEK                                                                                                                                                                         
Trvalo to krátko. Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie, že sa 
Československo zmení na demokratickú krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mnohých význam-
ných spoločenských zmien stál koncom 60-tych rokov 20. storočia Alexander Dubček. Charizmatic-
ký štátnik s dobráckym úsmevom, ktorý vzbudzoval v ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne 
dýchať. Lenže to, čo Dubček mienil, Brežnev rýchlo zmenil. 
MN 12 rokov  – SR  –  Fórumfilm  – 86´ – originálna verzia – hristorická dráma. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP  4 €.

Piatok 27. 4., 17.30 h Sobota 28. 4., 17.30 h

DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA                                                                                          
Marie (Anna Polívková)  je typická mestská singl. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, 
ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. Naopak, jej sestra Karolína (Ester Geislerová) už 
toho pravého našla a plánuje svadbu.
MN 12 rokov – ČR – Magicbox  – 90´ – český jazyk – romantická komédia. Vstupné 5 €.  
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 27. 4., 19.30 h Sobota 28. 4., 19.30 h

AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA                                                                                          
Film Avengers: Infinity War prinesie na plátna kín najsmrtonostnejšiu a najepickejšiu vojnu všet-
kých čias. Film je zavŕšením desaťročnej cesty filmovým svetom štúdia Marvel. Avegners a ostatní 
superhrdinovia sa musia spojiť, aby skúsili poraziť mocného Thanosa skôr, ako jeho útok navždy 
zničí celý vesmír.
MN 12 rokov – USA  – Saturn – 155´-  titulky – akčný, sci-fi, fantasy. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 29.  15.30 h

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY                                                                                      
V rodnom úli  včielky Maji to vrie ako…ako v úli. Práve sa skončil letný zber medu a prišiel dôležitý 
odkaz od samotnej Cisárovnej. Včielky sa možno budú môcť konečne zúčastniť Veľkých hier o med! 
MP – Nem.,AUstr.  – Fórumfilm  – 84´ – slovenský dabing  – animovaný. Vstupné 3 €. 

Nedeľa 29.  19.30 h     Streda  2.5.   19.30 h  

BLOKOTI                                                                                        
Komédia o dievčatách, ktoré chcú prísť o panenstvo, a o rodičoch, ktorí im v tom chcú zabrániť do-
slova za každú cenu. Keď si budete chcieť prvýkrát zasexovať a ešte nie ste úplne dospelý, asi by ste 
to nemali vykričať do celého sveta a určite nie na internet. Nikdy totiž neviete, kto sa o tom dozvie 
a ako s touto informáciou naloží.
MN 15 rokov   – USA  – CinemArt  – 102´- titulky  – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Investičné akcie púchovskej radnice
•  Bowlingový turnaj žiakov špeciálnych škôl
•  Aktualizovaný plán dopravnej obslužnosti
•  Regionálna prehliadka ZPOZ 
•  Jarné čistenie Sedlišťa
ŠPORT
 •  Karatisti sa stretli v Púchove 
•  Futbal: výber dievčat z Púchovskej doliny, proti chlapcom z Dubnice 
•  ME do 18 rokov vo volejbale: Slováci nestačili na favoritov z Talianska 
SPEKTRUM  •  Žiacky koncert ZUŠ
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

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

www.kultura.puchov.sk  a  www.kino.puchov.sk

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Pondelok 30. 4.              pešia zóna            17.00 h

DEŇ OSLOBODENIA MESTA, STAVANIE MÁJA   
Ďalší ročník tradičného celomestského podujatia. Stavanie mája s FSk Štepnická skala 
a FS Váh.

Streda 2. 5.   veľká sála    17.00 h

PROTI PRÚDU     /       PANELSTORY
Premiéry hier DDS TRPASLÍCI a DDŠ OCHOTNÍČEK. Proti prúdu je rozprávka o namyslenej a 
veľmi, veľmi nespokojnej sardinke. Panelstory vznikla na motívy fejtónu Haliny Pawlowskej 
o tom, ako veci nefungujú. Réžia: I. Huličiarová, L. Panáčková, P. Hudák. Vstupné: 1 €.

Štvrtok 3. 5.   veľká sála divadla  19.00 h

A ČO JA, LÁSKA?
Komédia. Marta Sládečková, Zuzana Porubjaková/Dominika Kavaschová, Martin Mňa-
hončák. Vstupné: 13 €/12 €.  

Piatok 4. 5.   veľká sála   18.00 h 

SEDEM HAVRANOV
Premiéra hry DDŠ Ochotníček na motívy ľudových rozprávok o tom, ako je dôležitá ro-
dina a aké nebezpečné vie byť slovo. Réžia: Peter Hudák. Hudobná spolupráca: Mária 
Jašurdová a Peter Stupavský. Vstupné: 1 €. 

Štvrtok 10. 5.   veľká sála divadla  18.00 h

FASHION SHOW
Návrat módy na púchovské prehliadkové móla. V réžii Fakulty priemyselných techno-
lógií v Púchove, Strednej odbornej školy v Púchove a hostí: Makyta, Odema, absolventi 
škôl. Vstupné: 5 €. 
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KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
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Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KLUB ZDRAVIA
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
V stredu, štvrtok, piatok:   16.00-20.00 (pokladňa kina)
V sobotu a nedeľu:       vždy hodinu pred každým premietaním
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Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená vždy hodinu pred každým 
premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

Utorok 24. 4.  Župný dom       16.00 h

KLUB ŽIEN: VARIÁCIE
Pozývame vás na výstavu enkaustických obrazov a drotárského umenia. Asi málokto počul o 
technike zvanej enkaustika, a pritom to nie je nič náročné, len trochu netradičné. Ľudovo by sme 
mohli povedať, že je to technika maľovania voskom na papier a iné materiály, známa ešte z antic-
kých čias. Zvládnu ju tak deti, ako aj dospelí, ktorí vôbec nemusia mať maliarske a umelecké vlohy. 
Výstavou nás bude sprevádzať lektorka z ateliéru ANJA pani Jakubíková Anna. Tešíme sa na vás!

Streda 25.  4.  kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné do kina v Púchove. NOVINKA pre seniorov bude 
pravidelne 1x v mesiaci  – vždy poslednú stredu ! Traja z najaktívnejších budú odmenení každé 
tri mesiace. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č.t. 0949 225 189. Info i na osobitných plagátoch v 
informačnej tabuli Denného centra.

Štvrtok 26. 4.  zasadacia miestnosť        18.00 h  

AL-ANON
Program Al – Anon má dvanásť krokov, ktorých dodržiavanie učí ľudí trpiacich spoluzá-
vislosťou, 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 spô-
sob života. Vstup voľný.

KURZY A KLUBY

       

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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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:
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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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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)
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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

       

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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-30%
AŽ DO

NA PROGRAMY
OBÝVAČIEK

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Séria MANHATTAN kombinácia 01
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm    

korpus: biela arctic, 
predná plocha: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino 

(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

zľava na Sériu MANHATTAN až do -20 %

BANA kombinácia 55 
š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm, 
korpus: pino aurélio/san remo rustic
predná plocha: pino aurélio
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/  
zľava na Sériu BANA až do -15 %

Otváracie hodiny: PO - PIA: 9:00 - 19:00, SO - NE:  9:00 - 19:00
Infopult: 042 - 3260 410, E-mail:  moppu.info@decodom.sk

Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom Púchov

299 €

199 €
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Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 24. 4.
Boršč
1. Kurací steak na baby karotke so smotanou na 
provensálskom korení, dusená ryža
2. Hamburgské bravčové pliecko, cestovina

Streda: 25. 4. 
Vrchárska
1. Kuracie stehno pečené na spôsob bažanta, 
ryža, kompót
2. Vyprážaný karbonátok, zem. prívarok, chlieb

Štvrtok: 26. 4.
Drobková jemná
1. Šarišský bravčový závitok, štuchané zemiaky s 
paprikou, červená repa
2. Hovädzí plátok po taliansky, slovenská ryža

Piatok: 27. 4.
Šampiónová s mrvenicou
1. Vyprážaný kyjevský kurací stehenný rezeň, 
zemiaková kaša, uhorka
2. Teľacie rizoto so špargľou a hráškom, zeleni-
nový šalát

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 24. 4.
Brokolicový krém                   
1. Morčací steak na Dijonskej omáčke, opekané 
zemiaky, zeleninové obloženie
2. Hovädzí kotlíkový guláš, chlieb                                   
3. Zapekané špenátové palacinky so šampiňón-
mi a syrom, zeleninové obloženie           
Dezert: Dobošové rezy

Streda: 25. 4.
Nevarí sa z dôvodu konania firemnej akcie

Štvrtok: 26. 4.
Nevarí sa z dôvodu konania firemnej akcie

Piatok: 27. 4.
Slepačí vývar s mäsom a rezancami
1. Kurací steak s nivovou omáčkou, dusená ryža
2. Hovädzia pražská pečienka, zemiakovo-
-mrkvové pyré    
3. Pstruh s petržlenovým vinaigrette, hráškové 

pyre, zeleninový šalát 
Dezert: Punčové rezy

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 24. 4.
Karfiolová so zemiakmi, chlieb 
1. Pečené kur. stehno na zbojnícky spôsob, dus. 
ryža, steril. uhorka
2. Granadiersky pochod, steril. baraní roh 

Streda: 25. 4. 
Hov. vývar s pečeňovými haluškami, chlieb
1. Koložvárska kapusta, varené zemiaky 
2. Farfále (cestovina) s medvedím cesnakom a 
oliv. olejom 

Štvrtok: 26. 4.
Hubová s mrveničkou, chlieb 
1. Hovädzí maďarský guláš, kysnutá knedľa
2. Šošovicový prívarok, volské oko, varené 
zemiaky

Piatok: 27. 4.
Tekvicová na sladko-kyslo, chlieb 
1. Kurací rezeň v piv. cestičku, zemiak. kaša, 
uhork. šalát
2. Ryžový nákyp s ovocím 
 

Reštaurácia 
U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 24. 4.
Cesnaková so šunkou a syrom
1. Waldorf šalát, pečivo
2. Živánska pochúťka v alobale /br. mäso, klo-
báska, slanina, zemiaky, zelenina/, kyslá uhorka                                                                                  
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky                                                    

Streda: 25. 4.
Fazuľová na kyslo, chlieb                                           
1. Jahodové knedličky s tvarohom poliate 
maslom
2. Kuracie stehno pečené na kyslej kapuste, 
varené zemiaky
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky                                                           

Štvrtok: 26. 4.
Brokolicová krémová s krutónmi
1. Fliačky s hlávkovou dusenou kapustou, 

slaninka
2. Morčacia rolka plnená paradajkou a mozzare-
lou, dusená ryža, hranolky, zeleninová príloha
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky                                                     

Piatok: 27. 4.
Frankfurtská s párkom, chlieb
1. Zeleninový karbonátok, americké zemiaky, 
jogurtový dressing 
2. Pečený pstruh na masle, varené zemiaky 
s pažítkou, zeleninové obloženie
3. Ázijské špeciality podľa dennej ponuky

                                           
           

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 24. 4.
Toskánska jarná so slaninou
Zelerová krémová 
1. Kuracie soté s brokolicou a syrom, dus. ryža 
2. Špikov. krkovička s červ. kapustou a zemiakmi
3. Cuketové placky s kyslou smotanou a ricottou  
4. Teplý cestovinový šalát s restov. kur. mäsom

Streda: 25. 4. 
Oravská kapustnica
Cícerová
1. Pečené kačacie prsia na dubákovej omáčke, 
zemiakové knedle
2. Bačovský bravčový rezeň, pučené zemiaky, 
kapustový šalát s chrenom 
3. Žemľovka s jablkami a slivkami, vanilk. krém
4. Teplý cestovinový šalát s restov. kur. mäsom

Štvrtok: 26. 4.
Fazuľová ostrá s údeným kolienkom 
Šampiňónová vývarová
1. Černohorský kurací rezeň, zemiaková kaša, 
kyslá uhorka 
2. Brav. kocky na rasci, dus. ryža, uhorkový šalát 
3. Domáce gnocchi so špenátom, syrom a 
šunkou/bez (výber)
4. Teplý cestovinový šalát s restov. kur. mäsom

Piatok: 27. 4.
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
Tekvicová s cestovinami 
1. Aljašská treska s kôprovým prelivom, zemia-
kové pusinky, zelenina
2. Kuracie prsia ,,Orava“, ½ dus. ryža, ½ hranolky, 
syrovo-cesnakový dressing
3. Zemiaková panvica so zeleninou
4. Teplý cestovinový šalát s restov. kur. mäsom

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 24. 4.
Brokolicový krém, chlebové krutóny
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou    
1. Morčacia kapsa s restovanými šampiňónmi 
a cuketou, zemiakové pyré a čalamáda  
2. Hovädzia roštenka na slaninke, ½ dusená ryža 
½ americké zemiaky, zeleninové obloženie
3. Zelen. rizoto s kur. mäsom, strúh. syr, kyslá 
uhorka   
4. Pizza Quatro Formaggi 

Streda: 25. 4. 
Krémová šampiňónová, chlieb   
Slepačí vývar so špenátovými haluškami   
1. Kuracie stehno, dusená ryža, kompót  
2. Živánska pochúťka 
3. Vyprážaný karfiol, var. zemiaky, tatárska 
4. Pizza Panceta e Pecora (pomodoro, slaninka, 
cibuľa, bryndza, syr)  

Štvrtok: 26. 4.
Šošovicová polievka na kyslo, chlieb  
Zverinový vývar so pečeňovými haluškami  
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, pučené 
zemiaky so slaninkou, kyslá uhorka    
2. Divinový tokáň na červenom víne, žemľová 
knedľa (5,90 €)
3. Fliačky s kapustou   
4. Pizza La Facile (pomodoro, šunka, kuk., syr)  

Piatok: 27. 4.
Talianska polievka so syrom  
 Hovädzí vývar Risi-Bisi  
1. Kurací steak zapekaný s brokolicou, šunka, syr, 
dusená ryža, zeleninové obloženie  
2. Hov. mäso, varené vajíčko, hrášok, dus. ryža
3. Grilovaný pstruh na masle, varené zemiaky, 
zeleninové obloženie 
4. Pizza Quattro Stagioni (pomodoro, šunka, 
šampiňóny, artičoky, paradajky, syr)  
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3. liga muži
Jediný zástupca Púchovského okresu v tretej lige 
– Slovan Dolné Kočkovce po dvoch rokoch účinko-
vania súťaž opúšťa. Do druhej ligy postupujú Prusy, 
za zmienku stoja výborné umiestnenia ďalších dvoch 
zástupcov našej oblasti – Sedmerovca a Ladiec, ktorí 
obsadili tretiu, resp. štvrtú priečku. 
1. Prusy 24 24 0 0 317:115 72
2. M. Mesto B 24 18 2 4 276:156 62
3. Sedmerovec 24 18 1 5 265:167 61
4. Ladce 24 16 0 8 246:186 56
5. Lazany 24 11 5 8 231:201 51
6. Karpatia PD 24 11 3 10 226:206 49
7. Trenčín B  24 12 0 12 226:206 48
8. St. Turá 24 10 2 12 199:233 46
9. STK PD  24 8 2 14 203:229 42
10. Bošany B  24 7 2 15 194:238 40
11. Partizánske B 24 5 1 18 158:274 35
12. V. Uherce B 24 4 2 18 141:291 34
13. D. Kočkovce 24 2 0 22 126:306 28
Úspešnosť hráčov Dolných Kočkoviec v súťaži:
Daniel Blaško – 40 výhier/31 prehier, 56,34 %
Matej Janiš – 28 výhier/30 prehier, 48,28 %
Ján Škrabko – 15 výhier/62 prehier – 19,48 %
Roman Škrabko – 13 výhier/56 prehier – 18,84 %
Ľubomír Fedora – 1 výhra/6 prehier – 14,29 %
Jozef Michalec – 8 výhier/59 prehier – 11,94 %
Rudolf Chobot – 2 výhry/33 prehier – 5,71 %
4. liga muži
Nováčik z Lysej pod Makytou sa napokon vďaka vý-
bornému finišu v súťaži pohodlne zachránil, i keď
počas celej sezóny to tak nevyzeralo. Do oblastnej 
súťaže zostupuje Zeder Prievidza, postup do tretej 
ligy si vybojovali Diviaky nad Nitricou. 
1. Diviaky 22 16 4 2 251:145 58
2. Trenčín C  22 14 2 6 213:183 52
3. Tužina 22 13 4 5 236:160 52
4. T. Teplá B 22 14 1 7 232:164 51
5. Oslany 22 11 4 7 212:184 48
6. Handlová 22 9 8 5 224:172 48
7. STK PD B  22 8 3 11 162:234 41
8. TTC PB B  22 8 2 12 190:204 40
9. Otrhánky 22 5 6 11 174:222 38
10. Lysá 22 6 3 13 170:226 37
11. Chocholná 22 4 3 15 157:239 33
12. Zeder PD 22 2 4 16 153:241 30
Úspešnosť hráčov Lysej v súťaži
Marcel Schulcz – 57 výhier/31 prehier – 64,77 %
Dominik Panáček – 48 výhier/36 prehier – 57,14 %
Anton Ladecký – 29 výhier/59 prehier – 32,95 %
Dušan Janíček st. – 15 výhier/73 prehier – 17,05 %
Dušan Janíček ml. – 0 výhier/4 prehry – 0,00 %
5. liga
Rezerve Dolných Kočkoviec sa tento rok nepodarilo 
zopakovať husársky kúsok z minulého ročníka, keď sa 
zachránila v úplnom závere súťaže. Dolné Kočkovce 
B tak zostupujú do šiestej ligy. Suverénnym víťazom 
súťaže s právom postupu do štvrtej ligy sa stal nová-
čik z Dolného Moštenca. 
1. D. Moštenec 22 22 0 0 324:72 66
2. Ladce B  22 13 3 6 225:171 51
3. Dubnica  22 11 5 6 222:174 49
4. N. Dubnica B  22 12 2 8 206:190 48
5. Pruské   22 12 2 8 207:189 48
6. Slovan PB 22 9 5 8 197:199 45
7. Sedmerovec B  22 8 4 10 187:209 42
8. TTC PB C  22 7 4 11 171:225 40
9. Pružina   22 6 4 12 174:222 38
10. N. Dubnica C  22 4 6 12 155:241 36
11. Medeko PB   22 3 7 12 161:235 35
12. D.Kočkovce B  22 2 4 16 147:249 30

Úspešnosť hráčov Dolných Kočkoviec B v súťaži:
Roman Škrabko – 54 výhier/29 prehier – 65,06 %
Peter Majdán – 35 výhier/45 prehier – 43,75 %
Pavol Hudec – 1 výhra/3 prehry – 25.00 %
Rudolf Chobot – 19 výhier/65 prehier – 22,62 %
Ľuboš Fedora – 18 výhier/66 prehier – 21,43 %
Michal Crkoň – 1 výhra/12 prehier – 7,69 %
Miroslav Majdán – 0 výhier/4 prehry – 0,00 % 
6. liga
Hoci po polovici súťaže bol jediný zástupca Púchov-
ského okresu v súťaži – Dohňany, v strede tabuľky, 
situácia sa napokon vyvinula tak, že ešte pred zá-
verečným kolom nemali Dohňanci istú záchranu. V 
záverečnom kole si však podľa očakávania poradili 
hladko s JoLa Dubnica a odsunuli svojho súpera do 
siedmej ligy. Právo postupu do piatej ligy si vybo-
joval Zliechov. Podľa dostupných informácií však o 
postup nemá záujme nielen Zliechov, ale ani druhá 
rezerva Slovana Považská Bystrica. Karty tak majú v 
rukách Nozdrovičania.    
1. Zliechov  22 16 5 1 239:157 59
2. Slovan PB B  22 17 1 4 246:150 57
3. Nozdrovice  22 13 4 5 229:167 52
4. Pruské B  22 13 3 6 233:163 51
5. TTC PB D  22 10 2 10 201:195 44
6. Ladce C  22 6 8 8 192:204 42
7. D. Mariková   22 7 5 10 177:219 41
8. Dohňany   22 7 2 13 186:210 38
9. Sedmerovec C  22 6 4 12 174:222 38
10. Milochov   22 6 3 13 160:236 37
11. Č. Kameň 22 5 3 14 166:230 35
12. JoLa DCA  22 3 6 13 173:223 34
Úspešnosť hráčov Dohnian v súťaži:
Radovan Baška – 44 výhier/18 prehier – 59,09 %
Ivan Hološko – 80 výhier/47 prehier – 58,75 %
Milan Junga – 48 vhier/40 prehier – 54,55 %
Martin Baška – 42 výhier/42 prehier – 50,00 %
Milan Štrbák – 8 výhier/48 prehier – 14,29 %
7. liga 
Z najnižšej oblastnej súťaže si napokon po celose-
zónnej naháňačke na čele tabuľky vybojovali postup 
do šiestej ligy aj Dolný Moštenec B aj Šebešťanová. 

OHLIADNUTIE ZA KRAJSKÝMI A OBLASTNÝMI STOLNOTENISOVÝMI SÚŤAŽAMI

Lysá sa zachránila, Dolným Kočkovciam sa to nepodarilo

Tretí skončili Belušania, ktorí sa do dlhodobej súťa-
že prihlásili po dlhých rokoch. Posledná priečka pa-
trí rezerve Odemy Púchov, i keď po polovici súťaže 
boli Púchovčania pred „školákmi“ z Dubnice. Nabrali 
však dostatočné skúsenosti a v budúcom ročníku už 
môžu potrápiť aj mužstvá z hornej polovice tabuľky. 
Púchov A skončil desiaty, keď za sebou nechal aj Po-
važskobystričanov. 
1. D. Moštenec B  24 23 0 1 342:90 70
2. Šebešťanová   24 22 0 2 315:117 68
3. Beluša   24 16 1 7 253:179 57
4. Udiča   24 15 2 7 259:173 56
5. Pružina B  24 13 1 10 237:195 51
6. D. Kočkovce C  24 13 1 10 224:208 51
7. Miracles DCA   24 13 1 10 246:186 51
8. Nozdrovice B  24 12 0 12 190:242 48
9. Milochov B  24 8 3 13 207:225 43
10. Púchov A  24 6 2 16 189:243 38
11. TTC PB E  24 5 2 17 155:277 36
12. ZŠ Dubnica   24 2 0 22 102:330 28
13. Púchov B  24 1 1 22 89:343 27
Úspešnosť v súťaži: 
Púchov A 
Zlatko Juriga – 49 výhier/25 prehier – 66,22 %
Michal Klobučník – 6 výhier/6 prehier – 50,00 %
Peter Sitár – 3 výhry/3 prehry – 50,00 %
Ján Sitár – 34 výhier/47 prehier – 41,98 %
Tomáš Lefko – 31 výhier/47 prehier – 39,74 %
Vladimír Martiš – 22 výhier/44 prehier – 34,92 %
Michal Gombár – 7 výhier/15 prehier – 31,82 %
Peter Briš – 15 výhier/33 prehier – 31,25 %
Púchov B
Miroslav Bučko – 4výhry/9 prehier – 30,77 %
Jakub Kvasnička – 25 výhier/57 prehier – 30,49 %
Richard Miko – 19 výhier/62 prehier – 23,46 %
Samuel Juriga – 2 výhry/10 prehier – 16,67 %
Kristián Vyhnička – 9 výhier/52 prehier – 14,75 %
Juraj Pecho – 3 výhry/22 prehier – 12,00 %
Michal Kutlík – 5 výhier/37 prehier – 11,90 %
Kristína Katingerová – 1 výhra/15 prehier – 6,25 %
Matúš Galánek – 0 výhier/10 prehier – 0,00 %
Lukáš Halas – 0 výhier/7 prehier – 0,00 %

Púchovská rezerva síce obsadila v najnižššej oblastnej súťaži posledné miesto, ale skúsenosti, ktoré mladí hráči 
nabrali, sa určite prejavia už v budúcej sezóne.           FOTO: Milan Podmaník
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MŠK Púchov - Trnava B 1:2
Stretnutie o záchranu (áno, Púchovčania už hrajú o 
záchranu) začali domáci svižne. Na súpera vyrukovali 
s aktívnou hrou a už po ôsmich minútach sa tešili z 
vedúceho gólu Zavadzana – 1:0. Ich radosť však ne-
trvala príliš dlho, už o štyri minúty neskôr neustrážili 
domáci futbalisti Lovása, ktorý vsietil vyrovnávajúci 
gól. Potom hra upadla do priemeru, zaujalo len nie-
koľko náznakov šancí po dlhých pasoch. Trnavčania 
ovládali stred poľa, boli technickejší a po kombinač-
ných akciách sa dostávali pred domáce pokutové 
územie. Sedem minút pred koncom prvého polčasu 
sa dočkali vedúceho gólu, jeho autorom bol Turkyil-
maz – 1:2. 
V druhom polčase hráči trnavskej juniorky dôsledne 
bránili už stred hracej plochy, takže nedovolili Pú-
chovčanom dostávať sa do šancí po kombinačných 
akciách. Domáci to preto skúšali dlhými nakopávaný-
mi loptami na Gajdošíka či Zavadzana, no aj keď sa 
mi podarilo vyhrať hlavičkové súboje s hosťujúcimi 
zadákmi, chýbala dostatočná podpora zálohy a zbie-
ranie odrazených lôpt. Trnavčania boli dôraznejší v 
osobných súbojoch a v druhom polčase v podstate 

nepustili domácich do vyloženej gólovej šance. A 
keďže hostia neprejavili veľkú snahu ohroziť domácu 
bránku, hŕstka divákov videla v druhom polčase fut-
bal nehodný úrovne tretej ligy. Je škoda, že tribúny 
na púchovskom futbalovom šťadióne zívajú prázd-
notou. Práve teraz je totiž čas, kedy Púchovčania po-
trebujú podporu svojich fans....
Púchovčanov čaká v nedeľu ďalší zápas o záchranu, 
cestujú do Zlatých Moraviec.
Góly: 8. Zavadzan – 12. Lovás, 38. Turkyilmaz, ŽK: 
Bogdanovský, Janso (obaja Trnava B, rozhodovali: 
Gašparovič, Obertová, Kováč, 100 divákov
Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Gajdošík, J. Pi-
lát, Lipták (Kopiš), Sibanda, Marman (D. Pilný), Vanák, 
Hrnko, Zavadzan, Brezničan, tréner: E. Pagáč
Zostava Trnavy B: Takáč – Cherednichenko (Bango), 
Deket, Brigant (Pavlovčík), Bogdanovský (Vangel), 
Čonka, Gombala, Turkyilmaz (Jašúrek), Janso, Lovás, 
Oravec, tréner V. Ekhardt
Ostatné výsledky 24. kola: Veľké Ludince – Zla-
té Moravce/Vráble B 1:1, Nemšová – Topoľčany 5:2 
(2:0), góly: Jambor 3, Šiko 2, zostava Nemšovej: Žil-
ka – Vaculík, Radenovič (Kostič), Svatík, Beňo, Ševe-
la, Stojkov, Paška (Mihajlevič), Petrovič, Jambor, Šiko 
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FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Sériu prehier natiahli futbalisti MŠK Púchov na tri

Pri centroch do pokutového územia sa Púchovčania (v bielom) proti prehustenej obrany trnavskej juniorky nedo-
kázali presadiť.  V tomto prípade nepochodil pri pokuse o hlavičku ani domáci kapitán František Brezničan.   
                          FOTO: Milan Podmaník

Striedajúci Daniel Pilný si chráni loptu na štyroch. Vy-
bojoval síce faul, ale ani z následného priameho kopu 
nezapršalo... 

Náznaky gólových šancí si Púchovčania vypracovali len pri centrovaných loptách do pokutového územia...

Bánovce nad Bebravou – Nové Zámky 0:4, Dubnica 
– Lednické Rovne 1:0 (1:0), gól: Jakúbek, zostava Led-
nických Rovní: Bačík – Kollár, Chmelík, Pišta (Řehák), 
Detko, Náther, Púček, Híreš, Buček, Živčic, Krištof 
(Poláček), Prievidza – Šaľa 1:2, Borčice – Galanta 0:1, 
Dunajská Streda B – Nitra B 1:1, Beluša – Gabčíkovo 
1:0 (1:0), gól: Gorelka, zostava Beluše: Ciesar – Bielik 
(Mišák), Kršák, Gažo, Martinka, Gajdošík (A. Bielik), 
Jurga, M. Mikuška (Ďuriš), Hrenák, P. Mišutka (Remšík 
- Šebík), Gorelka
1. Dubnica 24 19 4 1 53:7 61
2. Borčice 24 17 3 4 58:22 54
3. L. Rovne 24 16 3 5 40:19 51
4. Nové Zámky 24 16 3 5 39:23 51
5. D. Streda B 24 13 4 7 35:19 43
6. Nitra B 24 12 4 8 45:30 40
7. Galanta 24 11 5 8 39:29 38
8. Trnava B 24 12 1 11 43:30 37
9. Zl. Moravce B 24 9 8 7 38:35 35

10. Šaľa 24 10 2 12 36:40 32
11. Nemšová 24 10 1 13 29:44 31
12. Gabčíkovo 24 8 6 10 35:36 30
13. MŠK Púchov 24 8 3 13 40:35 27
14. Beluša 24 7 6 11 34:42 27
15. V. Ludince 24 6 5 13 29:45 23
16. Prievidza 24 3 3 18 19:55 12
17. Bánovce 24 3 3 18 15:61 12
18. Topoľčany 24 4 0 20 17:72 12
Program 25. kola:  Zlaté Moravce/Vráble B – MŠK 
Púchov (29. 4. o 16.00), Topoľčany – Dubnica, Trnava 
B – Nové Zámky, Galanta – Prievidza, Šaľa – Nemšo-
vá, Nitra B – Borčice, Dunajská Streda B – Bánovce 
nad Bebravou, Lednické Rovne – Beluša, Gabčíkovo 
– Veľké Ludince

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

6. liga dorast

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

II. liga starší dorast - U19

II. liga mladší dorast - U17

1. kolo: Borčice – Prečín 6:0, Sverepec – Plevník-Drie-
nové 1:2, Kvašov – Ladce 1:8, Fan Club Púchov – Dol-
ná Mariková 3:1, Kolačín – Streženice 6:2
9. kolo: Prečín – Borčice 0:12, Plevník-Drienové – Sve-
repec 2:3, Ladce – Kvašov 7:0, Dolná Mariková – Fan 
Club Púchov 1:2, Streženice – Kolačín 2:7
1. Ladce 4 3 1 0 19:3 10
2. Borčice 4 3 0 1 20:2 9
3. Kolačín 4 3 0 1 15:6 9
4. FC Púchov 4 2 1 1 7:6 7
5. Plevník 4 2 0 2 9:7 6
6. Sverepec 4 2 0 2 9:9 6
7. Streženice 4 2 0 2 8:14 6
8. D. Mariková 4 1 0 3 7:10 3
9. Prečín 4 1 0 3 3:23 3
10. Kvašov 4 0 0 4 2:19 0

1. kolo: Dubnica B – Praznov 8:3, Beluša – Šebešťa-
nová 1:3, Ilava – Mikušovce 6:1, Považská Bystrica B 
– Domaniža 0:11, Horovce – MŠK Púchov 1:2
9. kolo: Praznov – Dubnica B 3:10, Šebešťanová – Bel-
uša 3:2, Mikušovce – Ilava 1:4, Domaniža – Považská 
Bystrica B 12:0, MŠK Púchov – Tatran Horovce 5:0
1. MŠK Púchov 6 6 0 0 30:4 18
2. Domaniža 4 4 0 0 35:1 12
3. Dubnica B 6 3 1 2 31:18 10
4. Šebešťanová 4 3 1 0 13:8 10
5. Ilava 4 2 1 1 13:13 7
6. Horovce 4 1 0 3 4:9 3
7. Mikušovce 4 1 0 3 4:13 3
8. P. Bystrica B 4 0 1 3 5:30 1
9. Beluša 4 0 0 4 4:20 0
10. Praznov 4 0 0 4 7:30 0

Prípravky U11 - o 1. - 11. miesto

Prípravky U11 - o 11. - 20. miesto

20. kolo:
MŠK Púchov – Inter Bratislava 2:0 (0:0), Gaňa, Ko-
lesányi, SDM Domino – AS Trenčín 1:2, Nitra – Karlova 
Ves Bratislava 0:0, Zlaté Moravce/Vráble – Petržalka 
3:1, Senica – Dunajská Streda 1:1, Slovan Bratislava 
– Spartak Trnava 6:1, Skalica – Levice 2:0
1. Slovan 19 16 2 1 94:12 50
2. Trenčín 20 16 2 2 83:22 50
3. Trnava 19 16 1 2 66:13 49
4. D. Streda 20 12 3 5 47:29 39
5. Nitra 20 11 4 5 51:24 37
6. Zl. Moravce 20 10 2 8 35:31 32
7. Petržalka 20 10 1 9 40:48 31
8. Skalica 20 8 2 10 41:46 26
9. Senica 20 6 5 9 26:47 23
10. Karlova Ves 20 4 5 11 28:48 17
11. Levice 20 4 3 13 13:38 15
12. MŠK Púchov 20 4 2 14 18:68 14
13. Inter 20 3 0 17 20:74 9
14. Domino 20 3 0 17 20:82 9

24. kolo: 
Lokomotíva Devínska Nová Ves – MŠK Púchov 0:3 
(0:1), Chovančík 2, Vápeník, Malacky – Inter Brati-
slava 1:1, Komárno – Lokomotíva Trnava 2:2, Skalica 
– Prievidza 4:0, Gabčíkovo – Bánovce nad Bebravou 
1:0, Nové Zámky – Petržalka 1:1, Topoľčany – Myjava 
4:2, Dubnica – Zlaté Moravce/Vráble 2:0, Karlova Ves 
Bratislava – Považská Bystrica 7:1
1. Skalica 24 23 0 1 86:15 69
2. Dubnica 23 19 3 1 81:14 60
3. Zl. Moravce 24 16 1 7 61:29 49
4. Myjava 24 15 2 7 55:25 47
5. Loko. Trnava 23 14 3 6 47:28 45
6. Karlova Ves 24 13 5 6 58:38 44
7. Petržalka 24 12 7 5 71:36 43
8. Inter 23 11 4 8 64:37 37
9. Gabčíkovo 23 11 2 10 42:36 35
10. MŠK Púchov 24 10 4 10 43:57 34
11. Prievidza 24 9 2 13 32:53 29
12. Malacky 24 9 1 14 38:52 28
13. N. Zámky 23 6 3 14 25:51 21
14. Topoľčany 24 5 3 16 30:70 18
15. P. Bystrica 24 4 3 17 33:62 15
16. Komárno 23 4 3 16 25:69 15
17. Bánovce 24 5 0 19 26:82 15
18. Dev. N. Ves 24 4 0 20 21:84 12

20. kolo: MŠK Púchov – Inter Bratislava 1:2 (1:1), 
Porubčan, SDM Domino – AS Trenčín 1:5, Nitra – Kar-
lova Ves Bratislava 6:2, Zlaté Moravce/Vráble – Petr-
žalka 2:1, Senica – Dunajská Streda 3:1, Slovan Brati-
slava – Spartak Trnava 6:3, Skalica – Levice 1:0
1. Slovan 20 19 1 0 100:12 58
2. Trenčín 20 16 3 1 96:9 51
3. Nitra 20 14 2 4 63:12 44
4. Trnava 20 12 3 5 58:22 39
5. Senica 20 11 2 7 54:39 35
6. Inter 20 11 1 8 42:47 34
7. Petržalka 20 11 0 9 52:44 33
8. D. Streda 20 10 2 8 35:23 32
9. Zl. Moravce 20 9 1 10 30:35 28
10. Karlova Ves 20 6 2 12 21:38 20
11. Levice 20 3 2 15 16:73 11
12. MŠK Púchov 20 2 3 15 10:64 9
13. Domino 20 2 1 17 11:77 7
14. Skalica 20 2 1 17 12:105 7

6. liga st. žiaci - JUH

6. liga st. žiaci - SEVER

12. kolo: Beluša – Lazy pod Makytou 3:4, Ilava – Hrad-
čan Lednica 0:5 (0:2), Matúš 3, Majerko 2, Dohňany 
– Ladce 0:9 (0:3), Bielik 4, Jasenský 3, Kováč 2, Košeca 
– Horná Poruba 1:1, Nová Dubnica – Borčice 4:0
1. Lednica 12 11 1 0 101:6 34
2. Košeca 12 9 2 1 55:16 29
3. Beluša 12 7 2 3 55:21 23
4. Lazy 12 7 1 4 51:25 22
5. Ilava 12 7 0 5 65:40 21
6. N. Dubnica 11 5 1 5 33:25 16
7. H. Poruba 12 5 1 6 33:35 16
8. Ladce 11 3 0 8 25:68 9
9. Borčice 12 1 0 11 15:103 3
10. Dohňany 12 0 0 12 2:96 0

12. kolo: Papradno – Domaniža 4:8, Dolné Kočkovce 
– Plevník-Drienové 5:0, Prečín – Jasenica 1:3, Svere-
pec – Pružina 3:1
1. Domaniža 12 10 1 1 90:14 31
2. Udiča 10 9 1 0 55:3 28
3. Sverepec 11 9 0 2 48:16 27
4. Papradno 12 7 1 4 42:34 22
5. D. Mariková 11 4 3 4 31:26 15
6. Plevník 12 4 0 8 27:48 12
7. D. Kočkovce 12 3 2 7 25:57 11
8. Jasenica 12 3 1 8 23:36 10
9. Pružina 12 3 1 8 17:31 10
10. Prečín 12 1 0 11 11:104 3

Všetko o oblastnom futbale:

www.obfzpb.sk

24. kolo: 
Lokomotíva Devínska Nová Ves – MŠK Púchov 
3:3 (2:2), Mičúch, Rak, Dudnyk, Malacky – Inter Bra-
tislava 2:3, Komárno – Lokomotíva Trnava 0:2, Skalica 
– Prievidza 5:0, Gabčíkovo – Bánovce nad Bebravou 
4:0, Nové Zámky – Petržalka 0:3, Topoľčany – Myjava 
0:3, Dubnica – Zlaté Moravce/Vráble 5:1, Karlova Ves 
Bratislava – Považská Bystrica 4:2
1. Petržalka 24 19 3 2 73:18 60
2. Dubnica 23 19 2 2 84:15 59
3. Myjava 24 16 3 5 67:17 51
4. Inter 23 15 4 4 80:32 49
5. Zl. Moravce 24 14 4 6 70:31 46
6. Loko. Trnava 23 14 3 6 48:18 45
7. Komárno 23 12 3 8 50:41 39
8. Skalica 24 12 3 9 42:40 39
9. Gabčíkovo 23 12 2 9 49:41 38
10. P. Bystrica 23 10 4 9 33:52 34
11. MŠK Púchov 24 8 5 11 38:51 29
12. Karlova Ves 23 8 4 11 30:38 28
13. Malacky 24 8 3 13 44:67 27
14. N. Zámky 23 4 5 14 24:56 17
15. Prievidza 24 5 2 17 20:53 17
16. Bánovce 24 2 6 16 19:70 12
17. Topoľčany 24 2 3 19 17:88 9
18. Dev. N. Ves 24 0 5 19 19:79 5

10. kolo: 
Plevník-Drienové – Dolné Kočkovce 2:5, Dohňany 
– Lumax Horovce 3:1, Pružina – Jasenica 3:0, Bolešov 
mal voľno
1. Dohňany 9 8 1 0 33:7 25
2. Plevník 9 6 2 1 45:13 20
3. Pružina 9 5 2 2 20:13 17
4. Streženice 8 5 0 3 27:19 15
5. Horovce 9 4 0 5 18:16 12
6. Jasenica 9 2 1 6 25:25 7
7. Bolešov 8 2 1 5 13:27 7
8. D. Kočkovce 9 2 0 7 19:37 6
9. Tuchyňa 8 1 1 6 12:55 4

Športovotechnická komisia Oblastného futba-
lového zväzu oznamuje všetkým klubom prípra-
viek U10, že Fan Club Púchov usporiada turnaj 
prípraviek U 10 dňa 08. mája 2018 (utorok) od 
10,00 hod. na ihrisku TJ Lokomotíva Lúky. Účasť 
všetkých klubov je povinná.

ŠTK upozorňuje všetky futbalové oddiely, kluby 
a telovýchovné jednoty, že je potrebné všetky po-
žiadavky na zmenu termínu, (okrem dlhodobých 
žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej 
alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na 
športovotechnickú komisiu prostredníctvom 
elektronickej podateľne v Informačnom systéme 
slovenského futbalu (ISSF) z „detailu stretnutia“. 
V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je 
potrebné podať žiadosť cez „žiadosť o zmenu ter-
mínu“ v ISSF.   

Komisia rozhodcov Oblastného futbalového 
zväzu upozorňuje rozhodcov a delegátov, aby si 
prekontrolovali miesto a úradný hrací čas stret-
nutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozor-
ňujeme rozhodcov na dodržiavanie príchodu 
minimálne 45 minút pred začiatkom stretnutia. 
Komisia tiež odporúča rozhodcom, aby sa deň 
pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svo-
jimi asistentmi príp. delegátom a vzájomne sa 
informovali o mieste a čase stretnutia.
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Delegačná listina ObFZ na 29. 4.

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

8. liga muži

Streženičania sa strelecky zobudili, rozdrvili Udiču

6. liga muži – 19. kolo o 16.00
Lysá pod Makytou – Košecké Pod-

hradie (R, Ďuriš), Bolešov – Košeca (R. 
Horečný), Jasenica – Dulov (Oráslek, 
Vavrík), Horná Poruba – Streženice 
(Folučka, Balušík), Udiča – Podmanín 
(Brundza, Jandušík), Kvašov – Pa-
pradno (v Dulove – M. Pecuč, Kapila), 
Tuchyňa – Dolné Kočkovce (Juríček, 
Sklenár),

Dohrávka 12. kola – 26. 7. o 17.00
Udiča – Horná Poruba (Zvak, Hriadel, 

Rojko)
7. liga muži – 19. kolo o 16.00
Sverepec – Podvažie (Milčík), Pružina 

– Dolná Mariková (Meluch, Hriadel), 
Šebešťanová – Dohňany (Rojko), Ko-
lačín – D. Breznica (J. Pecuš), Visolaje – 
Praznov (R, Kováčik), Mikušovce – Fan 
Club Púchov (Migát, Kováč), Lazy pod 
Makytou – Pruské (Mako, Fúrik)

8. liga muži – 11. kolo o 16.00
Vrchteplá – Lumax Horovce (Koleno), 

Červený Kameň – Kameničany (Pas-
torek), Bodiná – Tŕstie (D. Komorník), 
Dynamo Orlové – Hradčan Lednica (O. 
Komorník), Prejta má voľno

6. liga dorast – 11. kolo o 13,15
Pružina – Dolné Kočkovce (Hriadel, 

Meluch), Bolešov – Dohňany (Horečný, 
Folučka), Lumax Horovce – Streženice 
(Sklenár, Pastorek), Tuchyňa – Plevník-
-Drienové (v sobotu o 16.00 – Škrová-
nek, Kapila), Jasenica má voľno

4. liga st. žiaci Sever – 13. kolo o 
10.30

Sverepec – Papradno (Rojko), Pruži-
na – Dolná Mariková (Brundza), Udiča 
– Prečín (Mako), Jasenica – Dolné Koč-
kovce (Balušík), Plevník-Drienové – Do-
maniža (Koleno)

4. liga st. žiaci Juh – 13. kolo o 
10.30

Nová Dubnica – Ilava (Orálek), Borči-
ce – Košeca (v Bolešove – Juríček), Hor-
ná Poruba – Dohňany (Hriadel), Ladce 
– Beluša (Meluch), Lazy pod Makytou 
– Hradčan Lednica (o 13,15 – Kováč)

4. liga mladší žiaci – 9. kolo o 
10.30

Lysá pod Makytou – Fan Club Púchov 
(o 13,30 – Ďuriš), Ilava – Praznov (1. 5. 
– Kapila), Kolačín má voľno

Prípravky o 1. – 10. miesto, 28. 4. o 
10. a 11.00

Mikušovce – Dubnica B (Kapila), MŠK 
Púchov – Ilava (v Lúkach – Migát), Še-
bešťanová – Tatran Horovce (Janek), 
Domaniža – Beluša (Koleno), Praznov 
– Považská Bystrica B (B. Mihálik)

Prípravky o 11.–20. miesto, 28.4. o 
10. a 11.00

Streženice – Borčice (27. 4. O 17.00 a 
18.00 – Milčík), Ladce – Kolačín (Orá-
lek), Dolná Mariková – Kvašov (Ba-
lušík), Plevník-Drienové – Fan Club 
Púchov (Horečný), Prečín – Sverepec 
(Brundza)

4. liga dorast – 19. kolo, 28. 4. o 
14.30

Lednické Rovne – Dolná Súča (Čer-
nej, ObFZ)

10. kolo: Lumax Horovce – Hradčan Lednica 1:2 
(0:2), Balocký – Osrman, Bezák, Vrchteplá – Červený 
Kameň 8:0, Tŕstie – Prejta 2:1, Kameničany – Bodiná 
3:0, Dynamo Orlové malo voľno
1. Kameničany 9 8 1 0 26:9 25
2. Bodiná 9 6 0 3 32:10 18
3. Lednica 9 5 1 3 16:10 16
4. Prejta 9 5 1 3 20:15 16
5. Tŕstie 9 4 1 4 18:23 13
6. Horovce 9 4 0 5 18:22 12
7. Vrchteplá 9 3 1 5 23:16 10
8. Orlové 8 2 1 5 13:33 7
9. Č. Kameň 9 0 0 9 3:31 0

7. liga muži
18. kolo: Praznov – Mikušovce 1:2, Podvažie – Pruské 
2:0, Fan Club Púchov – Lazy pod Makytou 1:4 (1:1), 
Remiš (pk) – Kmošena 2, Repáč, Mácsai, Dolná Brez-
nica – Visolaje 3:6 (2:1), Ilavský, Dorotčin, Dubový (pk) 
– Kujaník 4, Polacký, Krála, Dolná Mariková – Šebešťa-
nová 2:1, Sverepec – Pružina 4:0, Dohňany – Kolačín 
8:2 (3:1), Juraj Lukajka 2, Štrbák 2, Janoško 2, Zigo, 
Ondejčík

1. Mikušovce 17 13 1 3 56:19 40
2. D. Mariková 17 12 3 2 49:28 39
3. Pruské 17 12 1 4 63:30 37
4. Visolaje 17 10 2 5 54:35 32
5. Šebešťanová 17 10 2 5 35:28 32
6. Lazy 17 10 1 6 43:34 31
7. Sverepec 17 7 4 6 31:27 25
8. Podvažie 17 6 2 9 30:29 20
9. Dohňany 17 5 4 8 31:35 19
10. Kolačín 17 5 4 8 34:57 19
11. FC Púchov 17 5 3 9 33:48 18
12. Pružina 17 4 0 13 21:50 12
13. Praznov 17 3 2 12 37:62 11
14. D. Breznica 17 1 3 13 23:58 6

6. liga muži
Košecké Podhradie – Dolné Kočkovce 1:2 (1:1)
Dolnokočkovania začali sebavedome a už v desiatej 
minúte ich poslal do vedenia Miloš Pilát – 0:1. Domá-
ci síce o osem minút vyrovnali gólom Suchomela, no 
v druhom polčase rozhodol o zaslúženom víťazstve 
hostí Glórik – 1:2. 
Podmanín – Kvašov 0:1 (0:1)
V prípade víťazstva v šlágri kola mohli mať domáci 
postup prakticky v suchu. Hostia z Kvašova však boli 
proti, vo výbornom zápase zvíťazili gólom Kresáneka 
z 33. minúty a postup domácim zdramatizovali. 
Streženice – Udiča 6:0 (1:0)
Dlho to na debakel nevyzeralo, Udičania úspešne 
bránili až do 42. minúty, kedy otvoril skóre Struhár-
ňanský – 1:0. V druhom polčase Loduha zvyšoval v 
54. minúte na 2:0, o štyri minúty Rypák na 3:0. Sedem 
minút pred koncom pridal Medňanský štvrtý gól, na 
5:0 zvyšoval o tri minúty neskôr Krajčí a v záverečnej 
minúte spečatil Erik Medňanský na konečných 6:0
Lysá – Bolešov 1:0 (0:0)
O cennom víťazstve Lysej rozhodol po bezgólovom 
polčase v 65.minúte Hedlík – 1:0. 
Papradno – Tuchyňa 2:1 (2:0)
Domáci šli do vedenia v 18. minúte po góle Beleja, v 
24. minúte zvyšoval na 2:0 Jakub Galko. Hostia v dru-
hom polčase stretnutie zdramatizovali gólom Štefulu 
v 63. minúte, no domáci si už víťazstvo postrážili. 

Košeca – Jasenica 2:1 (2:0)
Favorizovaní Košečania si rýchlo vypracovali vedenia, 
po štvrť hodine viedli po góloch Mihálika a Kuču už 
2:0. V druhom polčase hneď v úvodnej minúte znížil 
Martin Pavlík – 2:1. 
1. Podmanín 17 13 1 3 42:21 40
2. Košeca 17 11 2 4 50:12 35
3. H. Poruba 15 11 1 3 44:20 34
4. Kvašov 17 11 1 5 43:25 34
5. Jasenica 17 10 1 6 33:22 31
6. Bolešov 17 8 2 7 22:20 26
7. Papradno 17 7 1 9 37:32 22
8. K. Podhradie 17 7 1 9 35:39 22
9. Streženice 17 5 5 7 25:28 20
10. D. Kočkovce 17 6 2 9 31:43 20
11. Tuchyňa 17 5 3 9 31:39 18
12. Udiča 16 4 4 8 18:38 16
13. Lysá 17 3 4 10 24:44 13
14. Dulov 16 2 0 14 19:71 6
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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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AUTO - MOTO
• Najväčšia ponuka jazdených diskov a pneumatík v 
okrese! Tel. 0940 964 222.

SPOMIENKA
Odišla si od nás ako krás-
ny deň, nepovedala si 
zbohom, už neprídem. 
Odišla si tíško, niet Ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami. 
Dňa 26. 4. 2018 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, babka 
Emília BLAŠKOVÁ. 

S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

PREDAJ RÔZNE
• Predám kultivátor Mountfield typ MS07 aj s príslu-
šenstvom. Kultivátor MS 07 VA pohon. jednotka A-1 
kul 1009, kolesá 5-12-pár, osy svorné 07-pár, voľno-
bežky anah MS07-pár, zostava rotavátoru 07 – 1T 
4030, nosič predný otočný, vozík vares HV 220-S 
+ držiak, pluh obracací OP 001, záves 07, stojan na 
výmenu kolies. Zakúpené v  r. 2016, nepoužívané. 
Serv. knižka, 5 rokov záruka. Cena 1650 €, dohoda 
možná. Kontakt: 0904 191 424.
• Predám rozkladaciu sedaciu súpravu 3 + 2 kreslá + 
elastické poťahy. Cena dohodou. Tel. 0949745232.

SLUŽBY
•  POZOR! Akcia -20 % do 30. 6. 2018. RENOVÁCIA 
modernou nemeckou technológiou vám ponúka 
čisté a zdravotne nezávadné riešenie pre vaše staré 
dvere, zárubne, vstavané skrine a kuchynské linky. 
Toto všetko v širokej škále farieb a štruktúr. Tel. 0907 
422 113.
• Rekonštrukcie bytových jadier, kúpeľní a bytov. 
Tel. 0918 542 411.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka na 1 - 2 hod. doo-
beda 2 až 3-krát týždenne. Tel. 0944 341 880.

SPOMIENKA
„Čas plynie, 
dni sa míňajú, 
spomienky na teba 
zostávajú.“ 
V týchto dňoch si pripo-
míname 5. výročie
úmrtia Jána VOJTÁŠA. 
S láskou a vďakou spo-
mína sestra Eva s rodinou, kolegovia z MAKYTY 
a ostatná  rodina.

SPOMIENKA
Dňa 23. 4. 2018 si pri-
pomíname 10. výročie 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko 
a pradedko 
Emil PALIESEK. 

S láskou spomína 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 22. 4. 2018 uplynú 
dva roky, kedy odišiel 
do večnosti k  nebeské-
mu Otcovi náš drahý 
brat Ján CAPÁK. 
Ďakujeme za modlitbo-
vý pozdrav pre neho. 

S láskou sestra Mária  a brat Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
Kto zomrel, neodchád-
za, ale ostáva v srdciach 
tých, ktorí ho milovali. 
Dňa 18. 4. 2018 uply-
nulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
mama, babka, prabab-
ka Ružena KNIEŽOVÁ. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. 3. 2018 sme si 
pripomenuli nedoži-
tých 80 rokov a zároveň 
20. 4. prvé výročie úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca, dedka 
a pradedka Jozefa
UHLÍŘA z Vydrnej. 

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 22. 4. 2018 sme si 
pripomenuli nedožitých 
92 rokov otca, dedka  
Ignáca SÝRNEHO a dňa 
3. 5. 2018 si pripome- 
nieme desiate výročie 
úmrtia. 
S  láskou spomínajú sy-
novia: Jozef s  dcérami 
a Milan s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
V týchto dňoch si pripomíname 
30. výročie úmrtia našich rodičov 
Kataríny a Jána GABRIŽOVÝCH. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. 

S láskou spomínajú synovia Eduard a Jaroslav 
s rodinami.

SPOMIENKA
Život plynie ako rieky 
prúd, niekomu dlhšie, 
niekomu len krátko... 
Dňa 21. 4. 2018 uply-
nul rok, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
babka a  sestra Marta 
LANČINOVÁ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú traja synovia, 
dcéra a sestra s rodinami.

SPOMIENKA
Nebolo mi dopriate 
s vami ďalej byť. Nebolo 
lieku, aby som mohol 
žiť. Neplačte a nechajte 
ma tíško spať, i bez sĺz 
možno spomínať. 
Dňa 1. 5. 2018 si pripo-
menieme prvé smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a  dedko  
Štefan KADLÍČEK z Dolných Kočkoviec. 
S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, syn 
Jaroslav, Janka, Paťka, Danko a ostatná rodina.
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• ANGLIČTINA – kurzy, preklady. Pondelky o 18.10 h. 
Konverzácie pre každého. www.LamaSchool.sk,  
0949 374 254.

POĎAKOVANIE
• Veľké ďakujem patrí pánovi Romanovi Galba-
vému z Beluše za jeho niekoľkonásobnú ochotu, 
pretože tak obetavých ľudí s dobrým srdcom je 
na tomto svete veľmi málo. Peter K.

RÔZNE
• Oznamujeme občanom, podnikateľom a  širokej 
verejnosti otvorenie novej Advokátskej kancelárie 
Mgr. Stanislava Tichá na adrese Royova 806, Púchov 
(budova Púchovčana, 1. poschodie). Poskytujeme 
právne služby najmä v oblasti občianskeho, majet-
kového, rodinného, pracovného, spotrebiteľského 
a obchodného práva. 

• METROVÝ TEXTIL. Vchod pri pódiu, matrace pre 
každého, výroba byt. doplnkov na mieru. 
www.textilrehak.sk

KRYTÁ PLAVÁREŇ - OTVÁRACIE HODINY: 
PONDELOK:   10.00 - 12.00  17.30 - 20.30  

UTOROK:         10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 

STREDA:          10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 

ŠTVRTOK:       10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 

PIATOK:          10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 

SOBOTA, NEDEĽA:   14.00 - 20.30  
Raňajšie plávanie pre verejnosť ut, st, št: 7:00 - 8:00

Útulok OZ Hafkáči 
Kontakt: 0911 290 983  

Hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu :

P OT R AV I N Y
COOP JEDNOTA, SD,  Mierové námestie,  911 52  TRENČÍN

P R E D A V A Č K Y – P O K L A D N Í Č K Y
V obci  :    D O H Ň A N Y 

032/7481334 0905565237alebo

Pracovná doba : podľa  harmonogramu                                         
    
Nástup :  ihneď, prípadne dohodou 
                                   (zaučenie priamo na PJ) 

Úväzok :  plný  38,75 h/t               
                                        
Náplň práce : práca na registračnej pokladni
  kontrola doby spotreby tovaru
  dokladanie tovaru
  obsluha v mäsovom pulte
                                                                    
Požiadavky na uchádzača :
príjemné vystupovanie, chuť pracovať a učiť sa nové veci, ochota k fyzickej práci                                                   

Prax :  prax v maloobchode  s potravinami  vítaná
  pokiaľ nie ste vyučený - zaučíme

Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania zašlite na hore uvedenú adresu.

Informácia na  ponúkanú pracovnú pozíciu na tel.č.: 
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