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Horí ohník, 
horí na kočkovskej vatre...

Nebojte sa, nebudem pokračovať v 
štýle slovenskej poézie. Áno, horel a 
hneď dvakrát. Po prvýkrát sa rozhorel 
v noci zo soboty na nedeľu, keď niek-
to úmyselne podpálil v areáli pri Váhu, 
našťastie iba začatú stavbu vatry. A 
oheň tak dobre horel, že v nedeľu do- 
obeda bol potrebný zásah hasičov...
   To druhé zapálenie bolo skutočné a 
plánované v podobe postavenej vatry 
v areáli pri Váhu v Horných Kočkovci-
ach, ktorú v pondelok 30. apríla zapálil 
o 21. hodine viceprimátor mesta Pú-
chov Roman Hvizdák. Zapálenie vatry 
s následným ohňostrojom každo-
ročne uzatvára program osláv, ktorý-
mi si pripomíname oslobodenie mes-
ta Púchov v druhej svetovej vojne. Ak 
niekomu ušla informácia, tak tento 
rok to bolo už 73. výročie oslobode-
nia. Že sa akcia vydarila, snáď netreba 
písať. Prišlo veľa ľudí, vyšlo počasie a 
bola dobrá zábava s hudbou a občer-
stvením do nočných hodín.
   V mene poslancov a občianskeho 
výboru Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕ-
šok sa chcem poďakovať za pomoc pri 
organizovaní akcie a jej pokojnému 
priebehu vedeniu mesta Púchov, MsP, 
PTSM, hasičom, členom občianske-
ho výboru, sponzorom, Urbáru s. p. 
Horné Kočkovce nielen za drevo, ale i 
májku v parčíku a všetkým brigádni-
kom - chlapom za ich ochotu a poda-
nú ruku pri stavaní vatry.

P. S.: Na záver si neodpustím malú po-
známku k niektorým mládencom.
Keď dodržiavať zvyky, tak viaceré 
(máme ich dosť), nielen tie, ktoré mi 
vyhovujú, hraničiace so záškodníc-
tvom či lumpovinou a skrývať sa pod 
rúškom noci. Nehanbite sa organizo-
vať akcie verejne, otvorene, pre široké 
vrstvy obyvateľstva v priebehu roka aj 
bez nároku na zisk či odmenu.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ

Oslavy oslobodenia na pešej zóne.
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V Lednických Rovniach odhalili 
pamätník pilotovi britského 
Kráľovského letectva 

Kvetná nedeľa roku 1943 sa do kroni-
ky piatich slovenských rodín zapísala 
veľkými písmenami. V tento deň totiž 
piati kamaráti a kolegovia ukoristili 
na letisku v Trenčianskych Biskupi-
ciach vojenské lietadlo slovenských 
Vzdušných síl, aby ďaleko od svojho 
domova bojovali za slobodu vlast-
ného i ostatných národov. Ich cieľom 
bola Veľká Británia, v ktorej plánovali 
vstúpiť do služieb britského Kráľov-
ského letectva a bojovať za jej oslobo-
denie i ukončenie druhej svetovej voj-
ny. Naplneniu sna však predchádzala 
dlhá a strastiplná cesta – zo Slovenska, 
cez Turecko a Orient až do ich cieľovej 
stanice.
  Jedným z týchto chlapcov bol aj v 
tom čase 25-ročný Anton Vanko, ro-
dák z obce Lednické Rovne, ktorý sa 
na Britských ostrovoch stal pilotom 
312. československej stíhacej perute 
RAF. Vo farbách britského Kráľovské-

V pondelok 7. mája sa v Lednických Rovniach spo-
mínalo na rodáka z obce pôsobiaceho v britskom 
Kráľovskom letectve (Royal Air Force - RAF) i ostat-
ných hrdinov druhej svetovej vojny.

ho letectva lietal na lietadle Spitfire 
niečo vyše roka. Ako pilot spomí-
naného lietadla tragicky zahynul  
8. decembra 1944 za zlých poveter-
nostných podmienok počas štartu 
k operačnému letu. V tom čase mal 
Anton iba 26 rokov.
   S myšlienkou postaviť letcovi Anto-
novi Vankovi v jeho rodnej obci pa-
mätník prišiel príbuzný, Karol Vanko. 
„Tento rok je to presne 100 rokov, 
kedy sa v Lednických Rovniach na-
rodil môj prastrýko Anton Vanko. 
Motívom postavenia pamätníka 
bol jeho spôsob odchodu zo Sloven-
ska do RAFu, ťažký prechod Antona 
cez Orient, Palestínu, Sýriu, Egypt 
do Veľkej Británie,“ objasnil iniciátor 
myšlienky Karol Vanko. Zároveň do-
dal, že pokus odhaliť pamätník led-
nickorovnianskemu rodákovi bol už 
v minulosti pred desiatimi rokmi, no 
bol neúspešný. S prípravami na od-

halenie pamätníka pri príležitosti 100. 
výročia narodenia letca sa začalo na 
jeseň minulého roka, aby sa jeho od-
halenie mohlo uskutočniť symbolicky 
7. mája, deň pred štátnym sviatkom, 
ktorým si pripomíname koniec do-
dnes najväčšieho a najrozsiahlejšieho 
konfliktu.     
   Pripomenúť si osobnú obetu Anto-
na Vanka, i životy ďalších Čechoslo-
vákov pôsobiacich v RAFe prišiel do 
Lednických Rovní aj predseda TSK 
Jaroslav Baška, štátny tajomník Mi-
nisterstva obrany SR Marián Saloň, 
europoslankyňa Monika Beňová, či 
poslanec NR SR Milan Panáček. Sláv-
nostného odhalenia pamätníka sa 
zúčastnil aj veľvyslanec Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severné-
ho Írska Andrew Garth v sprievode 
vojenského pridelenca plukovníka 
Michaela Longstaffa, ktorý je tiež pi-
lotom RAF. „Príspevok českosloven-
ských letcov významne pomohol v 
kritických okamihoch vojny, vráta-
ne bitky o Britániu. Odvážni muži a 

ženy si nevybrali vlastnú záchranu, 
vybrali si čeliť nebezpečenstvu, vy-
brali si boj. Vďaka nim si dnes mô-
žeme užívať slobodu a mier. Britský 
ľud im bude navždy vďačný,“ vzdal 
poklonu slovenským letcom v RAFe 
britský veľvyslanec.
   Druhá časť podujatia – Spomienka 
na Antona Vanka – sa preniesla do 
reštaurácie Hunty Fish, kde na prí-
tomných čakala výstava prezentujú-
ca život letca Antona Vanka i make-
ta modelu lietadla Spitfire v životnej 
veľkosti a vo farbách 312. českoslo-
venskej stíhacej perute RAF. 
V Lednických Rovniach si obyvatelia 
obce i široká verejnosť odhalením 
pamätníka pripomenuli nielen život 
letca Antona Vanka, ale tiež hrdin-
ské činy, zásluhy i obete všetkých, 
ktorí sa ďaleko od domova neváhali 
zapojiť do bojov druhej svetovej 
vojny a obetovať svoj život vyššie-
mu dobru. 
Česť ich pamiatke.

Zdroj: TSK, foto S. Flimmel

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), 
b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných 
pozemkoch  ZAKAZUJE  najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predme-
ty, alebo používať otvorený plameň na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, 
slamu a iný biologický odpad.
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných 
pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred po-
žiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vn-
útra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o po-
žiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sú 
POVINNÍ  najmä:
• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť 
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množ-
stva protipožiarneho náradia na určenom 

mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážni-
ce a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bez-
problémový príjazd hasičských jednotiek a ich 
využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory po-
stihnuté kalamitou
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi 
pracovné stroje, napr. lesné kolesové traktory, 
harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na 
spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  
POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Pov. Bystrica a Púchov od 4. 5. 2018, 16:00 
hod. do odvolania. V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
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Modrotlač je starobylá technológia, 
pomocou ktorej sa plátno farbí prí-
rodným farbivom indigom.  Techno-
logický postup je známy takmer vo 
všetkých kultúrach. V jednotlivých 
krajinách však nadobúda špecifické 
charakteristiky. Na Slovensku sa mod-
rotlačové látky využívali v ľudovom 
odievaní, najmä v ženskom kroji, ne-
skôr aj v interiérových doplnkoch. 
Etnické znaky získavala modrotlač 
prostredníctvom ručne vyrábaných  
foriem, ktorých výrobcovia zdôraz-
ňovali národné ornamentálne motívy 
– geometrické, rastlinné, zoomorfné i 
antropomorfné.
Workshop modrotlače vo Vlastived-
nom múzeu v Považskej Bystrici začal 
stručnou prezentáciou etnologičky 
Petronely Rágulovej, ktorá objasnila 
históriu použitia modrotlače na Slo-
vensku so zameraním na púchovskú 
dielňu rodiny Trnkovcov. Pod vede-
ním majstra Stanislava Trnku fungova-
la až do konca 20. storočia. „V dnešnej 
dobe opäť ožíva záujem o modrotlač 
v módnej etno-vlne. V roku 2016 bola 

zapísaná do národného Reprezenta-
tívneho zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva. V roku 2017 bola 
nominovaná do svetového zoznamu 
UNESCO,“ uviedla Petronela Rágulo-
vá, riaditeľka múzea.

Pozvanie do Považskej Bystrice prijal 
aj mladý študent priemyselného di-
zajnu Peter Trnka, ktorý sa modrotla-
čou zaoberá od roku 2010. V Ivanke 
pri Dunaji si začal budovať vlastnú 
dielňu, v ktorej využíva tradičné po-

V piatok 20. apríla 2018 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja tvorivý workshop modrotlače. Návštevníci sa 
zoznámili s postupom modrotlačových foriem, objavili i čaro indiga.

Modrotlač prilákala záujemcov až z Austrálie

stupy – ručné potláčanie i farbenie lá-
tok. Účastníkom najskôr názorne uká-
zal postup potláčania látok. Následne 
si už sami potlačili látku pomocou 
modrotlačových foriem. Po zaschnutí 
“papu“ sa látka niekoľkokrát ponorila 
do modrého roztoku, tzv. kypy, a ne-
chala na vzduchu oxidovať.  Vypraním 
v roztoku kyseliny sírovej sa odstránila 
pôvodná nanesená rezerva, vďaka 
čomu sa zvýraznili biele potlače-
né vzory. „V  považskobystrickom 
múzeu som sa cítil naozaj príjemne a 
myslím, že workshop by sa dal ozna-
čiť ako perfektný. Ľudia si mohli do-
mov odniesť vlastný obrúsok, ktorý 
sami pripravili pomocou modrotla-
čovej technológie. Celý proces trval 
asi štyri hodiny a všetci boli zo svojej 
práce nadšení,“ povedal Trnka
O účasť na workshope bol veľký zá-
ujem. Prišli ľudia z blízkeho okolia, i z 
iných slovenských miest – zo Žiliny, 
Čadce, Prievidze, Piešťan, či Bardejo-
va. Neočakávaným prekvapením bola 
nadšenkyňa modrotlače z Austrálie.

-tsk-

Rok 2017 priniesol rekordný úbytok obyvateľstva Trenčianskeho kraja
Trenčiansky kraj zaznamenal úby-
tok obyvateľstva aj v roku 2017
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v 
Trenčianskom kraji klesol v roku 2017 
o 1.452 osôb, čo je najvyšší medziroč-
ný úbytok v histórii kraja a dosiahol 
stav 587.364 obyvateľov. Dve tretiny 
medziročného úbytku obyvateľstva 
predstavoval prirodzený úbytok, živo 
sa narodilo 5.330 detí a zomrelo 6.292 
osôb. Tretinu tvoril migračný úbytok, 
na trvalý pobyt sa prisťahovalo 2.745 
osôb a vysťahovalo 3.235 osôb. 

Spomedzi krajov SR sa narodilo 
najmenej detí práve v Trenčian-
skom kraji
V roku 2017 sa v kraji narodilo iba 9,1 
dieťaťa na 1.000 obyvateľov. Zomrelo 
10,7 obyvateľa na 1.000 obyvateľov. 
Prirodzenou cestou tak kraj stratil na 
1.000 obyvateľov až 1,6 obyvateľa. Bol 
to druhý najvyšší úbytok spomedzi 
štyroch krajov Slovenskej republiky s 
prirodzeným úbytkom, po Nitriansky 
kraji. Celkovo (prirodzeným úbytkom 
a migráciou) kraj stratil 2,5 obyvateľa z 
každých 1.000 obyvateľov. Medzi kraj-
mi SR boli ešte dva kraje s úbytkom 

obyvateľstva, Banskobystrický kraj 
prišiel o 2,6 obyvateľa a Nitriansky 3,1 
obyvateľa na 1.000 obyvateľov.

V roku 2017 vzrástol počet obyva-
teľov iba v okrese Trenčín
Medziročne vzrástol počet obyva-
teľov iba v okrese Trenčín, hrubá mie-
ra celkového prírastku dosiahla 2,3 
‰. Bolo to hlavne z dôvodu migrácie 
(2,3 ‰), no v tomto okrese ako jedi-
nom okrese kraja bol zaznamenaný 
prirodzený prírastok, aj keď minimál-
ny (0,04 ‰). V ostatných okresoch 
došlo k úbytku obyvateľov. V roku 
2017 z každých 1.000 obyvateľov 
stratil okres Partizánske 6,7 obyva-
teľa, Myjava 6 obyvateľov, Prievidza 
5 obyvateľov, Bánovce nad Bebravou 
4,6 obyvateľa, Ilava 3 obyvateľov, Po-
važská Bystrica 1,9 obyvateľa, Nové 
Mesto nad Váhom 1 obyvateľa a Pú-
chov 0,9 obyvateľa. V týchto okresoch 
dochádzalo k úbytku obyvateľstva ni-
elen prirodzenou cestou ale aj migrá-
ciou, okrem okresov Nové Mesto nad 
Váhom a Púchov, kde sa prisťahovalo 
na trvalý pobyt viac osôb ako sa vy-
sťahovalo.

Najviac detí sa narodilo v okrese 
Považská Bystrica, najviac ľudí zo-
mrelo v okrese Myjava 
Vyššia miera živorodenosti bola v 
okresoch Považská Bystrica, Bánovce 
nad Bebravou a Trenčín, kde dosiahla 
hodnotu 10 ‰, zhodná s priemer-
nou hodnotou kraja bola v okresoch 
Púchov, Ilava a Partizánske 9 ‰, pod 
priemerom kraja bola v okresoch 
Nové Mesto nad Váhom, Prievidza a 
Myjava. Hrubá miera úmrtnosti bola 
najvyššia v okrese Myjava 11,7 ‰, 
nad priemerom kraja bola v okresoch 
Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Bánovce nad Bebravou, Prievidza a 

Považská Bystrica, pod priemerom 
kraja bola v okresoch Púchov, Ilava a 
najnižšia v okrese Trenčín 9,8 ‰. Mi-
gráciou získali okresy Trenčín a Nové 
Mesto nad Váhom dvoch obyvateľov 
na každých 1.000 obyvateľov okresu a 
okres Púchov 0,5 obyvateľa na 1.000 
obyvateľov. V ostatných okresoch do-
šlo migráciou k úbytku obyvateľstva, 
okres Považská Bystrica stratil jedné-
ho obyvateľa, okres Ilava a Myjava 
dvoch obyvateľov, okresy Prievidza a 
Bánovce nad Bebravou troch obyva-
teľov a okres Partizánske štyroch oby-
vateľov z každých 1.000 obyvateľov 
okresu.                 ŠÚ SR, Foto: Pixabay
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ÚVZ SR a 29 vybraných RÚVZ posky-
tovali bezplatne orientačné labora-
tórne vyšetrenie vzoriek vody z indi-
viduálnych zdrojov pre dva vybrané 
chemické ukazovatele kvality pitnej 
vody: DUSIČNANY a DUSITANY, kto-
ré patria k najčastejším kontaminan-
tom vlastných studní a zo zdravot-
ného hľadiska ich prekročenie nie je 
bezpečné najmä pre malé deti. 
Všetky RÚVZ a ÚVZ SR počas SDV 
poskytovali odborné poradenstvo a 
konzultácie o vhodnosti budovania 
vlastných vodných zdrojov a o po-
žiadavkách na kvalitu pitnej vody. 
Často diskutovaná bola problemati-
ka existujúcich zdrojov znečistenia 
(žúmp) v okolí studní, ich ochrany 
a možnosti úprav vody v prípade 
nevyhovujúcej kvality. Verejnosť za-
ujímali možnosti používania vody 
zo studní, kvalita dodávanej pitnej 
vody z verejných vodovodov ako aj 
význam stopových prvkov vo vode 
pre zdravie človeka. Pre záujemcov 
boli pripravené zdravotno-výchovné 
materiály vo forme letákov a brožúr. 
Odborní pracovníci ÚVZ SR a RÚVZ 
informovali občanov, ktorí priniesli 
vzorky vody na vyšetrenie o spôsobe 
zverejňovania výsledkov. Z celkové-
ho počtu 7 456 vzoriek bola v roku 
2018 limitná hodnota pre dusična-
ny (50 mg/l-1) prekročená v 2182 
vzorkách, čo predstavuje 27,99 % 
a limitná hodnota pre dusitany (0,5 
mg/l-1) v 51 vzorkách, t. j. 0,74 %. Vý-
sledky laboratórnych vyšetrení pri-
nesených vzoriek vody boli uverej-

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2018:
Tretina vzoriek prekročila limit na dusičnany

nené na webovom sídle ÚVZ SR, na 
webových sídlach jednotlivých RÚVZ 
alebo občanom z jednotlivých regio-
nálnych úradov distribuované podľa 
vyžiadania telefonicky, e-mailom ale-
bo si ich prišli prevziať osobne. 
Občania boli upozornení, že vyho-
vujúce výsledky v ukazovateľoch 
dusičnany a  dusitany nie sú dosta-
točné na preukázanie toho, či je voda 
zo studne zdravotne bezpečná. Na 
celkové posúdenie je potrebné vy-
konať minimálny rozbor pitnej vody 
podľa vyhlášky Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej, ktorá zahŕňa 
aj požiadavky na mikrobiologickú, 
biologickú a ďalšiu chemickú kvalitu 
pitnej vody. Pre zlepšenie situácie a 
zníženie koncentrácií dusičnanov a 
dusitanov bolo verejnosti odporu-

čené identifikovať a odstrániť možné 
zdroje znečistenia v blízkosti studne 
ako sú hnojiská, chovy domácich 
zvierat, netesné žumpy a  kanalizá-
cia, nadmerné používanie hnojív a 
postrekov a laboratórny rozbor vody 
zopakovať.
Zo strany verejnosti je o bezplatné 
poskytovanie vyšetrenia vzoriek 
vody z  individuálnych zdrojov pri 
príležitosti Svetového dňa vody ka-
ždoročne veľký záujem. Percento 
prekročených vzoriek v ukazovateli 
dusičnany za posledných 6 rokov do-
siahlo priemerne 30,79 %, čo pred-
stavuje tretinu analyzovaných vzo-
riek. V ukazovateli dusitany to bolo 
priemerne 2,64 % vzoriek.

ÚVZ SR, ilustr. foto

V slovenských kalendároch takmer 
každý deň je spojovaný s aspoň 
jedným krstným menom. Pôvodný 
kalendár bol zoznam rímsko-kato-
líckych svätých. Dnešné oslavy me-
nín boli pôvodne sviatkom konkrét-
neho svätca alebo svätice, ktorých 
meno niektorí nosíme.

9. máj - sv. Pachomius, opát; 
sv. Beátus, kňaz a pustovník; 
sv. Izaiáš, prorok
• Christopher - varianta mena Krištof, 
pochádza z gréckeho slova „christo-
phoros“, čo znamená „nesúci Krista“
• Roland, Rolanda - má nemecký pô-
vod a jeho význam je „slávny hrdina“
10. máj - sv. Ján z Avily, kňaz; bl. Bea-
trica, panna; Nanebovstúpenie Pána
• Armín, Armína - maďarská podo-
ba mena Herman, a to je nemecké 
meno s významom „bojovník“
• Beatrica - má latinský pôvod a vý-
znam mena je „blažená, šťastná“
• Viktória - má latinský pôvod a v pre-
klade znamená „víťaz, víťazstvo“
11. máj - sv. Mamert, biskup; 
bl. Vasil Hopko, biskup a mučeník; 
sv. Lucina Anicia, mučenica
• Blažena - slovanský variant latinské-
ho mena Beata
• Miranda - meno latinského pôvodu, 
znamená „úchvatná“, „obdivuhodná“
• Svatava - české meno, slovanské 
slovo „ svętъ“ znamenalo pôvodne 
„veľký, mocný, silný“, neskôr „svätý“ 
12. máj - sv. Nerej, Achilej a sv. Pan-
krác mučeníci; bl. Imelda, panna
• Achiles - z gréckeho mena Achille-
us, ktoré je nejasného pôvodu: je 
odvodené od rieky Achélóos alebo 
môže znamenať „môj brat“, resp. „syn 
hada“
• Pankrác - má grécky pôvod a vý-
znam mena je  „všemocný“
13. máj - Panna Mária Fatimská; 
sv. Servác, biskup; 
sv. Mária Dominika Mazzarello, panna
• Chraniboj, Chranibor - slovanské 
meno „chráň bojom“, „ochranca“
• Chranislav, Chranislava - slovanské 
meno „chráň slávu“
• Imelda - pochádza z nemeckého 
mena Irmhild, ktoré znamená „veľká 
bojovníčka“
• Konzuela - španielske meno s vý-
znamom „utešiteľka“
• Servác - má latinský pôvod (Serva- 
tius), v preklade znamená „záchranca“
• Servián - latinské meno (Servianus) 
s významom  „patriaci Serviovi“
14. máj - sv. Matej, apoštol
• Bonifác - má latinský pôvod, zna-
mená  „človek dobrého osudu“

Všetkým oslávencom k meninám 
blahoželáme!
Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninám

Pri príležitosti Svetového dňa vody (SDV) vykonávali Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verej-
ného zdravotníctva (RÚVZ) na Slovensku aktivity, zamerané na zvýšenie 
informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na ove-
renie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.
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Mestská polícia
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V pondelok 30. apríla krátko pred 9.30 dopoludnia 
došlo na diaľnici D1 v katastrálnom území obce Prejta 
k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 
otca troch malých detí, vodiča cisternového vozidla, 
ktoré prevážalo pohonné hmoty. Kvôli 
bezpečnosti policajti následne uzavreli 
diaľnicu D1 v oboch smeroch a premávka 
viedla po ceste I/61 až do odstránenia ná-
sledkov dopravnej nehody. 

Z uvedeného dôvodu vznikali na ceste 
I/61 kolóny a doprava bola veľmi zhuste-
ná. Polícia žiadala vodičov o trpezlivosť a 
toleranciu počas tohto dopravného ob-
medzenia. 

Avšak napriek tomu došlo v pondelok 
večer k napadnutiu 34-ročného muža z 
Púchova.  Dvaja páchatelia v pondelok 
asi o 21.50 hodine v Dubnici nad Váhom 
v blízkosti svetelnej križovatky pri super-
markete Tesco  zablokovali svojim osobným motoro-
vým vozidlom VW Passat striebornej farby, ktorého 
evidenčné číslo je z okresu Ilava Škodu Fábia červe-
nej farby. Následne vystúpili z VW dvaja muži, jeden 
z dvojice vytiahol z kufra bejzbalovú palicu a so slo-
vami „ako to jazdíš“ vodiča Fábie   udrel pálkou do 
hlavy. Poškodený po útoku utrpel zlomeniny tváro-
vých kostí, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a operač-
ný zákrok. 

Aj vďaka medializácii tohto prípadu a spolupráci 
verejnosti pri jeho objasnení sa trenčianskym kri-
minalistom podarilo získať kamerový záznam, ktorý 
zachytáva takmer celý incident. Následne vypátrali 

a zadržali dvoch mladíkov, ktorí sú podozriví z hore 
uvedeného skutku.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície z Trenčína 
obvinil dvoch bratov vo veku 22 a 19 rokov z Dubni-
ce nad Váhom z pokusu zločinu ublíženia na zdraví  
spáchaného formou spolupáchateľstva v súbehu s 
prečinom výtržníctvo. V uvedenom prípade naďalej 
vykonáva polícia procesné úkony. 

Tragická dopravná nehoda uzavrela diaľnicu D1 
prakticky na celý deň, hasi-
či nedokázali z havarovanej 
cisterny prečerpať pohon-
né hmoty, museli o pomoc 
požiadať kolegov z Českej 
republiky. Na mieste nehody 
zasahovalo asi 30 hasičov, 
nechýbali medzi nimi ani 
príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru z Hasičskej 
stanice v Púchove. Vylúčiť sa 
nedala ani hrozba explózie 
cisterny, diaľnica bola uzatvo-
rená v oboch smeroch.              

 KR PZ Trenčín, 
Prezídium HaZZ

Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor SR

Po tragickej dopravnej nehode na diaľnici dobili 
v kolóne vodiča z Púchova bejzbalovou palicou

Prevrátenú cisternu s pohonnými látkami museli hasiči chladiť, hrozilo aj nebezpečenstvo výbuchu. Na zložitom 
zásahu na diaľnici D1 pri Prejte sa podieľali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v 
Púchove.                FOTO: Prezídium HaZZ

Vodič kamiónu s cisternou nemal šancu. Z kabíny zostala len kopa šrotu...

„Ustlal“ si v tráve
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické 

oznámenie, podľa ktorého pri cintoríne leží v trá-
ve neznámy muž pod vplyvom alkoholu. Hliadka 
našla na mieste opitého muža z Púchova. Keďže 
nebol schopný samostatnej chôdze, previezli ho 
do miesta prechodného bydliska. Priestupok pro-
ti všeobecne záväznému nariadeniu vyriešili mes-
tskí policajti napomenutím.  

Krv na tričku
Na oddelenie mestskej polície nahlásili, že pri 

kvetinárstve na Ulici obrancov mieru sa tacká a 
padá opitý muž, ktorý odmietal pomoc. Hliadka 
na mieste našla muža z Ulice 1. mája, ktorý bol 
zranený na ruke a nose a odmietal ošetrenie. 
Starší muž bol evidentne pod vplyvom alkoholu, 
mestskí policajti ho previezli do miesta trvalého 
bydliska, kde si ho prevzala dcéra. Pri zásahu mal 
od krvi zašpinenú časť uniformy aj zasahujúci 
mestský policajt, ktorý sa musel prezliecť.  

Had nebol jedovatý
Hliadku mestskej polície privolali na Ulicu kpt. 

Jaroša, kde bol na chodníku živý, asi meter dlhý 
had. Okolo neho sa mali pohybovať deti a ozna-
movateľ sa bál, aby ich nepoštípal. Neďaleko býval 
zdravotný záchranár, ktorý hadov poznal a skon-
štatoval, že ide o nejedovatú užovku obojkovú. 
Pomocou hrablí hada pridržal, uchopil ju za hlavu 
a preniesol cez cestu do trávy, kde ju vypustil. 

Príliš nahlas...
Na oddelenie mestskej polície nahlásil Púchov-

čan, že na Požiarnej ulici v jednom z podnikov 
rušia zákazníci nočný pokoj hlasným hovorom. 
Sťažoval sa, že majú malé deti a zákazníci podni-
ku ich rušia. Hliadka upozornila personál podniku, 
aby vzadu z dvora zatvorili okná a dvere a zabrá-
nili tak rušeniu obyvateľov bytov. Keďže bolo pred 
23.00 hodinou, nešlo o rušenie nočného pokoja.  

Kvapkal olej
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého Pod Lachovcom 
stojí automobil, pod ktorým bola olejová škvrna. 
Následky kvapkania oleja sa majiteľa automobilu 
snažil obmedziť položením kartónu a zasypaním 
pieskom. Majiteľ vozidla informoval, že o poruche 
vie, zistil ju až počas dňa a v nedeľu sa mu už 
nepodarilo vybaviť opravu. Pod automobil pre-
chodne umiestnil nádobu na zachytávanie oleja. 
Priestupok hliadka vyriešila napomenutím. 
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„Aj ja chcem byť hasičom...“

V rámci týždňa otvorených dverí 
vo štvrtok 3.  mája pri príležitosti sv. 
Floriána – patróna hasičov - žiaci ZŠ 
Gorazdova navštívili hasičskú stanicu 
v Púchove. Po milom privítaní nám 
hasiči priblížili svoju náročnú prácu. 
Najskôr nám predstavili automobil 
hasičskej a záchrannej služby, ktorý sa 
používa pri hasení malých požiarov, 
dopravných nehodách i technických 
zásahoch. Deti zaujalo vyslobodzo-
vacie zariadenie, hydraulické nožnice, 

ochranný protipožiarny oblek, dý-
chacie prístroje, prilby, ktoré si mohli 
každý vyskúšať. Zaujímalo ich tiež te-
rénne vozidlo, záchranný čln i evaku-
ačný autobus, v ktorom si pohodlne 
posedeli. Ale najviac sa tešili, keď sa 
na chvíľu mohli stať malými požiarnik-
mi a každý si skúšal striekať z hasičskej 
hadice. „Aj ja chcem byť hasičom“, na-
dšene kričali mnohí z nich po stretnutí 
s týmito odvážnymi mužmi.

Mgr. Daniela Žiačiková

V Trnave (22. 3.) reprezentovali pú-
chovskú ZUŠ na celoslovenskej sú-
ťaži v štvorručnej hre na klavíri tri 
dvojice. Liliana Drábová a Noemi 
Faboková ktoré pripravovala Má-
ria Olšáková skončili v bronzovom 
pásme. Adela Čviriková s Michae-
lou Šuriovou obsadili taktiež bron-
zové pásmo, Kristína Potáčová a 
Gabriela Paganíková strieborné 
pásmo. Obe dvojice na súťaž pri-
pravovala Daniela Sadloňová.
    O deň na to sa v ZUŠ v Trenčí-
ne konala krajská súťaž v hre na 
klavíri. ZUŠ v Púchove a vlastne 
celé mesto Púchov reprezento-
valo 11 žiakov. Monika Michaela 
Pagáčová z klavírnej triedy Márie 

Jašurdovej získala čestné uznanie. 
Noemi Faboková, ktorej pedagó-
gom je Mária Olšáková obsadila 
po veľmi peknom výkone 3. mies-
to. Katarína Cekulová získala čest-
né uznanie, Gabriela Paganíková 
veľmi pekné 2. miesto a víťazom a 
majstrom kraja sa stal Matiáš Guz-
ma. Všetci traja žiaci sú z klavírnej 
triedy Juraja Olšáka. ZUŠ Púchov 
spolu so ZUŠ Trenčin sa stali najú-
spešnejšími školami v tejto súťaži. 
Žiakom i pedagógom srdečne 
gratulujeme, ďakujeme za repre-
zentáciu školy a mesta a do ďalšej 
práce prajeme veľa podobných 
úspechov. 

Mgr. Mária Olšáková

Žiaci z klavírnej triedy J. Olšáka opäť úspešní

DEN 
RODINY

20.MAJ

ˇ

´
PUCHOV´

Po štyroch rokoch vyučovania CLIL 
metódou na prírodovede všetci 
štvrtáci našej školy zisťovali, ako 
vedia komunikovať v angličtine s 
mladšími spolužiakmi. Zahrali sa to-
tiž na učiteľov a pripravili si spolu s 
pani učiteľkami už dlho očakávaný 
CLIL DAY. Vybrali si obľúbenú  tému, 
precvičovali si svoje nadobudnuté 
jazykové znalosti v rôznych komu-
nikačných situáciách, zapisovali, 
budovali gramatické väzby. Druhá-
čikovia, ktorí CLIL metódou pracujú 
na hodinách prvouky, postupovali 
podľa pokynov starších spolužia-
kov v angličtine. 
Krátka motivačná aktivita s obráz-
kovým slovníkom, originálne pri-
pravené pracovné listy, pohybová 
aktivita, ilustračná dokumentácia, 
pieseň zameraná na upevnenie 
slovnej zásoby s prepojením ma-
tematiky, reálne ukážky živočíchov 
(žabích vajíčok a žubrienok), výroba 
jednoduchej knižky, kde si žiaci za-

kreslili životný cyklus žabky „FROG“. 
Pečiatka za odmenu, slovná pochva-
la a povzbudenie podporili odbúra-
nie komunikačnej bariéry. 
A štvrtáci? Žali úrodu, ktorú štyri roky 
zasievali. Vyučovanie CLILOM šetrí 
čas. Žiaci sa súčasne učia oba pred-
mety a vďaka opakovaniu a práci v 
cudzom jazyku počas hodiny nejazy-
kového predmetu sú vystavení cud-
ziemu jazyku viac. Učiteľ je ten, ktorý 
musí adaptovať materiály a prispô-
sobiť svoj jazykový prejav jazykovej 
úrovni žiakov, priebežne monitoro-
vať, či sú žiaci schopní sledovať hodi-
nu a zvládať problémy, zvoliť vhodné 
aktivity a úlohy. 
Moderné vzdelávanie je pre deti veľ-
kou motiváciou. Neučia sa jazyk, ale 
ho priamo používajú. Je to pre nich 
jednoduchšie ba aj zábavné. Baví ich 
aktívne sa zapájať sa do vyučovania, 
navzájom sa podporujú v spolupráci 
a komunikácii.
 PaedDr. Jana Beretová

Ako štvrtáci z Mládežníckej učili druhákov
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Pani učiteĽka Zdenka Panáčková vy-
študovala kombináciu predmetov 
slovenský jazyk a občianska výchova. 
Pod jej vedením sa žiaci v Testovaní 
9 umiestňujú zo slovenského jazyka 
a literatúry v rámci okresu a púchov-
ských škôl na prvých miestach. Výbor-
né výsledky so žiakmi dosahuje aj v 
celoslovenskom testovaní Komparo. 
V súčasnosti v škole vykonáva funkciu 
vedúcej predmetovej komisie jazy-
kov. Napriek uvedeným úspechom, 
jej osobnosť zdobia krásne vlastnosti 
skromnosti a pokory. V rozhovore sa 
podelila o svoje skúsenosti a postrehy 
z praxe.

Prečo ste sa rozhodli pre učiteľské po-
volanie?
V detstve som mala na starosti mlad-
šie sestry, s ktorými sme sa hrávali 
na školu. Možno to bol prvý impulz. 
Na základnej škole sa mi páčilo, keď 
nám vyučujúci odovzdávali svoje po-
znatky. Absolvovala som Gymnázium 
v Púchove a  v  maturitnom ročníku 
som rozmýšľala aj nad psychológiou 
a archeológiou. Definitívne som sa 
rozhodla pre profesiu učiteľky. Chce-
la som deti vzdelávať a vychovávať s 
láskou a trpezlivosťou. Toto poslanie 
plním dodnes.

Čo vás motivuje pri práci pedagóga?
Boli a sú to výsledky žiakov, ktorým 
odovzdávam svoje poznatky. Absol-
vovala som mnohé odborné semi-
náre, pracovala som s deťmi v rámci 
projektov, pozývala som významné 
osobnosti, odborníkov na prácu s deť-
mi… Získala som mnohé ocenenia, 
certifikáty a osvedčenia. Chcela som, 
aby žiaci rozmýšľali samostatne, mali 
prehľad, vedeli si vybrať z toho, čo je 
pre ich život najdôležitejšie. Snažím sa 
ich viesť k zodpovednosti, samostat-
nosti a empatii.

Sú podľa vás dnešné deti iné, ako boli 
kedysi? Ak áno, v čom?
Keď som začínala, deti boli troška 
iné v tom, že rodičia mali pre ne viac 
času. A na dedine, dá sa povedať, deti 
vychovávala „celá dedina“. Každý kaž- 
dého poznal, mnohí žili v spoločnej 
domácnosti so starými rodičmi. Dneš-
ná doba je konzumná a rýchla. Deti 
majú veľa rôznych záujmov, vplýva 
na ne množstvo informácií… Sú od-
vážne, komunikatívnejšie. Myslím si, 

že je potrebné viesť ich k zodpoved-
nosti, samostatnosti, sebadisciplíne. 
K tomu, aby si uvedomovali, že vzde- 
lanie a charakter sú pre ich život dôle-
žité. 

Máte nejaký návod na to, ako zvlád-
nuť neposedné alebo neposlušné 
deti?
Otázka je dosť ťažká v tom, že nija-
ký návod nie je. Každé dieťa je iné a 
ku každému treba inak pristupovať. 
Dôležitá je tu aj spolupráca pedagó-
ga s rodičmi. Ide nám o spoločné 
dobro pre žiaka. 

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspe-
chy?
Od roku 2001/2002 som bola meno-
vaná do funkcie vedúcej okresného 
kabinetu občianskej a etickej výcho-
vy a bola som členkou okresného 
kabinetu slovenského jazyka pre 
5. – 9. ročník. V roku 2000 som bola 
za výchovno-vyučovacie výsledky a 
aktivity ocenená odborom školstva 
Okresného úradu v  Púchove. Spolu 
so žiakmi sme sa dvakrát zapojili do 
projektu Občan, v rámci ktorého sme 
postúpili do celoslovenského kola, 
ktorý sme prezentovali v Zichyho pa-
láci v Bratislave. Vydávali sme školský 
časopis, z ktorého mali všetci radosť. 
Posledné roky dosahujem so svojimi 

žiakmi výborné výsledky v Testovaní 
9 a  Komparo zo slovenského jazyka. 
Mojím najväčším úspechom, ktorý si 
nesmierne vážim, je Cena sv. Cyrila 
a Metoda za prínos v rozvoji katolíc-
keho školstva v  Žilinskej diecéze od 
Mons. Tomáša Galisa.

Pedagóg pri svojej práci zažije mnoho 
ťažkých, no i úsmevných chvíľ. Pa-
mätáte sa na nejaké?
Pamätám, tých úsmevných bolo a aj 
teraz sú. Vždy si vybavím tvár žiaka… 
Aj ja si uvedomujem, že deti sú deti. 
A úsmev k životu patrí. Ťažšia chvíľa 

Pedagogička Mgr. Zdenka Panáčková z Cirkevnej základnej školy sv. Margity  
v Púchove bola ocenená Cenou sv. Cyrila a sv. Metoda za prínos v rozvoji katolíc-
keho školstva v Žilinskej diecéze otcom biskupom Tomášom Galisom. 

Ocenenie pre učiteľku Cirkevnej základnej školy sv. Margity

je niekedy pri rozhodovaní o známke, 
keď sa blíži vysvedčenie. Tá najťažšia 
bola, keď som sa dozvedela, že tragic-
ky zahynul žiak z mojej triedy.

Čo by sa podľa vás malo zmeniť v 
súčasnom slovenskom školstve?
Je toho veľa, čo by sa malo zmeniť. 
Nebude to jednoduché, lebo zmeniť 
myslenie je dlhodobý proces. Máme 
veľa odborníkov, tak dúfam, že kom-
petentní to vyriešia. Chceme mať vz-
delaných ľudí.

V CZŠ sv. Margity učíte od roku 2004. 
Ako hodnotíte pôsobenie tejto školy?
Táto škola má veľký význam z du-
chovného hľadiska pre deti a ich rodi-
čov. Hlavne v dnešných časoch. Tu si 
viac uvedomujú, že s modlitbami a s 
Božou pomocou život môže byť iný. 
Získavajú tu základy aj pre ich ďalší 
duchovný život.

Čomu sa venujete vo voľnom čase a 
čo vás vie najviac potešiť?
Medzi moje hoby patrí literárna čin-
nosť. Za literárnu tvorbu som získala 
v  minulosti viaceré ocenenia. Rada 
čítam, hoci teraz už menej, pozerám 
dokumentárne filmy o osobnostiach 
a histórii, svätcoch. Zo športu od mala 
mám rada hokej a krasokorčuľovanie. 
Vnímam krásy prírody a každoden-
ného života. A prácu okolo domu a v 
záhrade. Veľkú radosť mám zo svojich 
vnúčat – z Matúška, Emky a najmlad-
šieho Rastíka. A určite ma potešia 
úspechy našich žiakov. 

Cirkevná ZŠ sv. Margity, Púchov
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Aj v Beluši a Dohňanoch stavali máje

Do CSS Chmelinec Púchov prijal pozvanie olympij-
ský víťaz v boxe z hier XV. olympiády v Helsinkách 
z roku 1952 pán Ján Zachara. Tento milý, skromný 
a pozitívny človek nám vyrozprával svoj príbeh a 
ochotne odpovedal na otázky klientov. Na záver si 
zacvičil spolu so seniormi a vysvetlil im dôležitosť 
pohybu v každom veku.
Aj vo svojich 89 rokoch (v auguste oslávi deväťde-
siate narodeniny) je pán Ján Zachara stále aktívny 
športovec a často trávi voľné chvíle medzi deťmi, 
ale aj seniormi. Trikrát do týždňa trénuje mladých 
športovcov. S pánom Zacharom sme sa rozlúčili 
so želaním pevného zdravia aj do ďalších rokov a 
s poďakovaním za príjemne strávené dopoludnie.

CSS Chmelinec

Precvičoval im olympionik

Nad obcou Beluša sa od pondelka 30. apríla 2018 
týči viac ako 20-metrový máj. Ten už pravidelne 
stavajú mladí muži, ktorí by mali byť regrútmi. 
„Stavanie mája regrútmi je viac ako storočná 
tradícia, preto ju v Beluši dodržiavame. Náš máj 
má tento rok 22 metrov a zdobili ho dievčatá v 
krojoch,“ povedal starosta obce Ján Prekop.
Ruku k dielu pridal okrem regrútov aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaro-
slav Baška. „Tento máj sa staval tradičným spô-
sobom, bez použitia akejkoľvek ťažkej techni-
ky. Myslím, že sa nám to podarilo na výbornú,“ 
uviedol trenčiansky župan. Zároveň tiež podot-
kol, že symbolika prvého mája je pre Slovenskú 
republiku naozaj obzvlášť výnimočná. „Nesmi-
eme zabudnúť, že presne 1. mája 2004 sa Slo-
vensko stalo oficiálnym členom Európskej únie. 

Miestni obyvatelia 
i celý prvomájový 
sprievod sa následne 
presunuli k Pomníku 
padlým, ktorý stojí 
pri Rímskokatolíc-
kom kostole v obci. 
Ten je venovaný obe-
tiam prvej a druhej 
svetovej vojny. Polo-
žiť vence k pomníku 
a vzdať hold tým, 
ktorí bojovali za našu 
slobodu, patrí k ďal-
ším tradíciám, ktoré 
obec Beluša poctivo 

dodržiava. Od ukončenia druhej svetovej vojny 
uplynulo totiž už 73 rokov. „Teší ma, že všetky 
generácie v našej obci si dokážu vážiť slobodu a 
prostredníctvom aktu kladenia vencov vyjadrujú 
česť tým, ktorí za ňu bojovali vo vojne,“ uzavrel 
starosta Beluše Ján Prekop.
Za účasti predsedu TSK sa podarilo vztýčiť máj aj 
v obci Dohňany. Je o jeden meter vyšší ako ten v 
Beluši a postaviť ho pomáhali dobrovoľní hasiči. 
„Som rád, že naša obec patrí k tým, ktoré dodr-
žiavajú tieto zvyky a ďakujem aj dobrovoľným 
hasičom za pomoc pri stavaní,“ povedal starosta 
obce Dohňany Milan Panáček. Dodal tiež, že kaž-
doročne sa na stavaní mája zídu všetky generácie 
obyvateľov.
O dobrú náladu sa popri práci staral miestny Folk-
lórny súbor Konôpka.                                         Zdroj: TSK



uznesenia MsZ Púchov 11

U Z N E S E N I E  č.  32/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e 
kontrolu plnenia otvorených uznesení MsZ 
z 06. 12. 2017, 28. 02. 2018 a uznesení MsZ 
z 28. 03. 2018.

U Z N E S E N I E  č.  33/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e  
správu z kontroly evidencie, zatrieďovania 
a odpisovania dlhodobého hmotného ma-
jetku na vybratej vzorke majetku, kontrolu 
správnosti a úplnosti evidencie majetku 
zvereného do správy na vybratej vzorke 
(zákon o obecnom zriadení, zákon o majet-
ku obcí, zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy), kontrolu oprávne-
nosti, správnosti a úplnosti evidencie, vy-
kazovania a účtovania dlhodobého finanč-
ného majetku.

U Z N E S E N I E  č.  34/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a) s c h v a ľ u j e  
1) vklady mesta vložené v rokoch 1998 až 
2004 do obchodnej  spoločnosti  MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., IČO: 31 632 157 
ako vklady do ostatných kapitálových fon-
dov v sume  680 623,51 eur a
2) prevedenie vkladov  mesta  vložených  
do ostatných kapitálových fondov v ro-
koch 1998 až 2010 na zvýšenie základného 
imania  MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s. r. o. IČO: 31 632 157 v celkovej sume 813 
274,61 eur.
b) u k l a d á   
1) primátorovi mesta zabezpečiť  zaúčtova-
nie zisteného rozdielu v evidencii majetku 
v sume 680 623,51 eur,
2) primátorovi mesta zabezpečiť vykona-
nie všetkých právnych a účtovných úko-
nov spojených s prevodom majetku vlože-
ného do ostatných kapitálových fondov na 
zvýšenie základného imania spoločnosti 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. IČO: 31 
632 157 v celkovej hodnote  813 274,61 
eur,
3) primátorovi mesta a konateľovi  spoloč-
nosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK,  s. r. o. IČO: 
31 632 157 zosúladiť jednotlivé ustanove-
nia spoločenskej zmluvy s majetkovými 
vkladmi po zápise zvýšenia základného 
imania.

U Z N E S E N I E  č. 35/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a)  s c h v a ľ u j e  
zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 
2017 v sume 364 715,06 eur na účet 428 - 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov. 
b)  b e r i e   n a  v e d o m i e 
správu audítora za rok 2017.

U Z N E S E N I E  č. 36/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Zásady hospodárenia a nakladania s majet-
kom Mesta Púchov z roku 2018.

U Z N E S E N I E  č. 37/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
úpravu rozpočtu Mesta Púchov - apríl 2018:
a) presun prostriedkov z fondu bežných 
výdavkov do rezervného fondu v sume 68 
902 eur
b) čerpanie fondu bežných výdavkov mes-
ta Púchov podľa priloženej tabuľky v celko-
vej sume 24 500 eur,
c) čerpanie rezervného fondu mesta Pú-
chov podľa priloženej tabuľky v celkovej 
sume 276 200 eur.

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva v Púchove, konaného dňa 24. 4. 2018
U Z N E S E N I E  č.  38/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
Podmienky udelenia súhlasu vlastníka 
pozemkov k územnému konaniu uloženia 
optických káblov pre:
1. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Brati-
slava, za účelom realizácie líniovej stavby, 
ktorá má zvýšiť kapacitu poskytovaných 
telekomunikačných služieb v katastrálnych 
územiach Horné Kočkovce a Vieska–Bez-
dedov:
3) INS_FTTH_PU_Puchov_Polygon_
FTTH_4_Horné Kočkovce: Trenčianska, 
Vršok, Tulipánová, Kvetinová, Ružová, As-
trová, Záskalie, Novonosická, Záhradná, 
Sadová
4) INS_ FTTH_PU_Puchov_Polygon_
FTTH_1_Vieska-Bezdedov: 
 za podmienok:
- realizáciu stavby je potrebné zosúladiť aj 
s ostatnými prevádzkovateľmi elektronic-
kých sietí, aby sa investičné zámery realizo-
vali v jednom výkope
- realizácie rozkopávok na základe vopred 
odsúhlaseného časového harmonogramu 
prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie 
- mesto Púchov uplatní svoje právo na jed-
norazovú primeranú náhradu za nútené 
obmedzenie užívania pozemkov v súlade s 
§ 66 zákona č. 351/2011 Z.z.
- investor bezodplatne poskytne poreali-
začné zameranie trasy uloženia káblov v 
katastrálnych územiach v správe mesta Pú-
chov v digitálnej aj tlačenej podobe 
 - realizáciu výkopových prác v komuniká-
ciách (cesty, chodníky) v najvyššej možnej 
miere vykonávať bezvýkopovou technoló-
giou riadeného pretlaku, v prípade výkopu 
v komunikáciách z asfaltových povrchov 
požadujeme vyspravenie celej šírky chod-
níka prípadne komunikácie nie len ryhy po 
výkope, v komunikáciách, ktoré boli opra-
vené v priebehu posledných 3 rokov
- pri realizácii výkopových prác v zelenom 
páse a pri drevinách je potrebné dodržať 
STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetá-
cie, v prípade nevyhnutných výrubov je 
potrebné požiadať o povolenie na výrub 
pred územným konaním s predložením in-
ventarizácie drevín a určením spoločenskej 
hodnoty
- s dohodou, podľa ktorej bude spoločnosť 
Slovak Telekom súhlasiť s tým, že si mesto 
Púchov uloží do výkopu vlastnú chráničku  
a metalický kábel, ktorý bude v budúcnosti 
využívaný pre potreby mesta Púchov.

U Z N E S E N I E   č.   39/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie do-
tácie Ministerstva školstva, vedy výskumu 
a športu Slovenskej republiky na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy formou do-
stavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 
telocvične na rok 2018 za účelom realizácie 
projektu: „Rekonštrukcia cvičebného pries-
toru telocvične“ ZŠ s MŠ Slovanská 23, Pú-
chov v celkovej výške výdavkov na projekt 
43 266,50 €,
b) spolufinancovanie predmetného pro-
jektu z vlastných zdrojov – z rozpočtu mes-
ta  vo výške 4 500 €. 

U Z N E S E N I E   č.  40/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e 
Informáciu o investičných akciách Mesta 
Púchov.

U Z N E S E N I E   č.   41/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
a)  o d v o l á v a 
člena komisie ochrany verejného poriad-
ku Pavla BIELIKA,
b)  v o l í 
za člena komisie ochrany verejného poria-
dku Ing. Mária MARTINKA, za člena komi-
sie dopravy, služieb a bytovej politiky Ing. 
Mária MARTINKA,
za člena komisie športu Ivana ŠTEFKA.

U Z N E S E N I E   č.  42/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e
správy o činnosti mestských spoločností, 
MsP a MsÚ.

U Z N E S E N I E   č.   43/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Evanjelickú Diakoniu ECAV 
na Slovensku, Stredisko Evanjelickej dia-
konie Púchov, V. Roya, 020 01  Púchov na 
zabezpečenie projektu „Detské jasle ako 
sociálna služba“ s termínom realizácie 
1. 1. 2018 – 31. 12.  2018  
                                                                       1 500 €.

U Z N E S E N I E  č.  44/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre SUP BOX – SLOVAKIA PÚ-
CHOV, Pribinova 1169/8, 020 01 Púchov 
na zabezpečenie slovenských a svetových 
rekordov na Slovensku a v zahraničí (certi-
fikáty, medaile, poháre, cestovné, stravné, 
náklady na ubytovanie a materiálno-tech-
nické vybavenie) pre členov klubu Petra 
Ďurdíka a Pavla Ďurdíka v roku 2018
                                                                               1 000 €.

U Z N E S E N I E  č.  45/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Bedmintonový klub RA-
CQUETS Púchov, Námestie slobody 
1624/31, 020 01 Púchov na materiálno-
-technické zabezpečenie klubu (košíky, 
dresy, medaile, diplomy, ceny pre víťazov, 
tréningové pomôcky) a úhradu štartov-
ných, registračných, ubytovacích, cestov-
ných nákladov a na vzdelávanie rozhod-
cov a trénerov klubu v roku  2018       
                                                 3 600 €.

U Z N E S E N I E  č.  46/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Plavecký klub Matador Pú-
chov, Športovcov 895/1, 020 01 Púchov 
na zabezpečenie tréningového procesu 

detí a mládeže formou nájmu za bazén a 
na náklady spojené s účasťou  členov klubu 
na pretekoch (štartovné, stravné, cestovné, 
dopravné, nákladov na ubytovanie a časo-
mieru)  v roku 2018     
                                                 12 000 €.

U Z N E S E N I E  č.  47/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 
dotáciu pre 1. volejbalový klub Púchov, 
Komenského 1651/88, 020 01  Púchov 
na nákup športovej výstroje a pomô-
cok, poplatky SVF, náklady na cestov-
né, stravovanie, pitný režim, regenerá-
ciu síl športovcov, propagáciu klubu, 
rozhodcov, sústredenia, zabezpečenie trénin- 
gov, prípravných a majstrovských zápasov  
mimo Púchova v roku 2018                     
                          10 000 €.

U Z N E S E N I E   č.  48/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Krasoklub Púchov, Podjavorin-
skej 944/28, 020 01 Púchov na plánované 
krasokorčuliarske sústredenia - campy, ná-
kup športového oblečenia, krasokorčuliar-
skych pomôcok a zabezpečenia štartovné-
ho na preteky realizované v roku 2018    
             500 €.

U Z N E S E N I E   č.  49/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre Občianske združenie ŠK Ode-
ma, Nábrežie slobody 795/2, 020 01 Pú-
chov na realizáciu projektu „Športom k 
aktívnemu využívaniu voľného času detí 
a mládeže“ a to formou nákupu teniso-
vých lôpt pre Stolnotenisovú akadémiu 
a zabezpečenia trávnatého pomocného 
tréningového detského ihriska určené-
ho pre Tenisovú akadémiu občianskeho 
združenia  v roku 2018        
                                                                        700,00 €.

U Z N E S E N I E   č.   50/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre ART&SPORT, o. z., Dvory 581, 
020 01 Púchov na zabezpečenie cien, balíč-
kov a občerstvenia pre športujúce deti pro-
jektu „ŠPORTOVÉ VIANOČNÉ HRY PRE DETI 
2018“ s termínom realizácie 14. 12. 2018 v 
Športovej hale Aréna      
                                                       0,00 €.

Mgr. Rastislav HENEK
primátor mesta Púchov

(pokračovanie v ďalšom čísle PN)
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Poslanci rokovali o aktuálnych témach
•  Cyklotrasu pri Púchove otvoria už v auguste
•  Deň Zeme v Europarku
•  Peniaze na telocvične 
•  7. ročník ochutnávky ovocných destilátov
•  Pozor na vypaľovanie tráv
ŠPORT      •  Domáci futbalisti remizovali s Gabčíkovom
 •  Zmeny vo futbalovom tíme
 •  Okresné kolo stredoškolskej atletiky
SPEKTRUM  •  Prvomájové oslavy v Púchove  
Premiéra vždy v piatok o 18.00 h,  reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

9. 5., 16. 5., 30. 5. (vždy v stredu) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v CVČ Včielka.

10. 5.  (štvrtok) o 17:00 hod.
Živý kvetinový aranžmán
Naučíme sa, ako sa aranžuje živá kvetinová 
ikebana. Stačí si priniesť vlastnú nádobu. Na 
výber bude množstvo voňavých kvetov. O 
to všetko sa už postará skúsená kvetinárka. 

11. 5.  (piatok) o 18:00 hod.
NA CESTE: Rozmanité Filipín
Filipíny tvorí približne 7000 ostrovov, na 
ktorých žije viac ako 100 miliónov ľudí. Koľ-
ko toho o tejto veľkej ázijskej krajine viete? 
Ak málo, tak z toho rozhodne nemajte vý-
čitky svedomia, Filipínci o Slovensku vedia 
ešte menej. Aj  my sme pred rozhodnutím 
vycestovať vedeli iba to, že je tam údajne 
krásne a  údajne nie veľmi bezpečne. Prvá 
informácia sa nám potvrdila do bodky, druhá sa našťastie vyvrátila (nebezpeč-
ným oblastiam sme sa však oblúkom vyhýbali).

13. 5.  (nedeľa) o 16:00 hod.
Zdravá rodina
Prednáška o výchove založená na milosti. 
Rečník: Tim Kimmel (USA). Dr. Kimmel je za-
kladateľ organizácie Family Matters, ktorá sa 
viac ako 30 rokov zameriava na budovanie 
stabilných rodín. Je vyhľadávaným reční-
kom v oblasti problematiky manželstva, vý-
chovy detí a rodiny. Spolu s manželkou Dar-
cy (bude taktiež prítomná na prednáške) majú štyri deti a rastúci počet vnúčat.

16. 5. (streda) o 9:00 hod.
Dívam sa očami, ukazujem prstom
Konferencia organizovaná Púchovským ekocentrom v CVČ Včielka pod eko-
taktovkou žiackych tímov zo štyroch púchovských základných škôl a krúžku 
CVČ S lupou do prírody, žiakov zo Spojenej školy a Gymnázia v Púchove. Deň 
plný ukážok malých praktických činov, ktoré menia v oblasti zelene a vody 
školské pozemky, oživené zanedbané zákutia v meste zverejnia žiaci pomo-
cou prezentácií a formou vystavenej fotoprehliadky. Na aktívnych žiakov čaká 
balíček prekvapení vo forme remesiel, tvorivých aktivít z dielne ich pedagógov 
a vychovávateliek Púchovského ekocentra. 

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
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Streda 9. 5., 19.30 h

VÁLEK
Básnik a politik Miroslav Válek (1927 – 1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v uplynulom storočí na-
toľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s ňou by znamenalo ponechať bez reflexie 
jej nezanedbateľnú časť. Dodnes je považovaný za jednu z najrozporuplnejších postáv slovenského 
kultúrneho a spoločenského prostredia, spojenú s mnohými legendami a kontroverziami. 
MN 12 rokov  – SR – ASFK  – 131´ –  titulky – dokumentárny. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 11. 5., 17.30 h Nedeľa 13. 5., 19.30 h  

TAXI 5                                                                                                                                      
Pokračovanie akčnej francúzskej série s legendárnym bielym taxíkom v hlavnej úlohe. Parížsky po-
licajt Sylvain Marot je proti svojej vôli prevelený do Marseill. Bývalý komisár Gilbert, teraz primátor 
mesta, ho poverí špeciálnou úlohou. Má zlikvidovať gang talianskych zlodejov, ktorí v atraktívnych 
Ferrari vykrádajú jedno klenotníctvo za druhým. Lenže so slabo vybaveným vozovým parkom fran-
cúzskej polície to pôjde veľmi ťažko. 
MN 12 rokov – Fr.  – Magicbox Slovakia – 103´ – titulky – akčná komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 11. 5.,19.30 h Sobota 12. 5., 19.30 h

TICHÉ MIESTO                                                                                                                                                                                                                                                               
Lee (John Krasinski) a Evelyn (Emily Blunt) Abbottovi vychovávajú tri deti. Všetci sú zatiaľ nažive. 
Veľmi rýchlo si totiž osvojili pravidlá, ktoré začali platiť po ich príchode na Zem. Kto sú tí Oni? Nikto 
nevie. Vie sa len to, že majú mimoriadne vyvinutý sluch a akýkoľvek zvuk priláka ich pozornosť. A ich 
pozornosť pre ľudí znamená istú smrť, čo na vlastnej koži spoznajú aj samotní Abbottovci. Oni zatiaľ 
prežívajú aj vďaka tomu, že ich najstaršia dcéra Regan je nepočujúca, a tak pre nich bola znalosť 
znakovej reči absolútnou nutnosťou. Evelyn je navyše tehotná a termín pôrodu sa nezadržateľne 
blíži. A niektoré životné udalosti sa bez kriku jednoducho neobídu...
MN  12 rokov – USA – CinemArt  – 90´– titulky – horor, thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 12. 5., 17.30 h  Piatok 18. 5., 17.30 h

POLNOČNÁ LÁSKA         
17-ročná Katie od detstva bojuje so zriedkavou chorobou a aj ten najmenší záblesk slnečného svet-
la jej môže ublížiť. A tak von chodí až po západe slnka. Jej najobľúbenejším miestom je vlaková 
stanica, kde hrá na gitare náhodným okoloidúcim. Jedného večera spoznáva Charlieho – športovú 
hviezdu miestnej strednej školy, ktorého tajne obdivuje už roky. Nepovie mu o svojom ochorení, 
aby si obaja mohli naplno užiť nádhernú romancu počas jedného takmer dokonalého leta.
MN 12  rokov – USA – Fórumfilm  – 91´ – titulky  – romantický. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 13. 5., 17.30 h  

OTCOVA VOLGA                                                                                                                                    
Eva (Eliška Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného Ludvíka, ktorý 
však veľmi nečakane a bez rozlúčenia umrie. Tak nečakane, že jej nestačí povedať, že okrem ich 
spoločnej dcéry Terezy (Tatiana Vilhelmová) mal ešte rovnako starého nemanželského syna.
MN 12 rokov – ČR – CinemArt – 90´ – český jazyk – komédia, dráma. Vstupné 4 €. 

Streda 16. 5., 19.30 h  

FLÁKAČI                                                                                                                                   
Frankie, stratený tínedžer, prežíva šialené leto medzi chorým otcom a matkou, ktorá trvá na tom, 
aby si našiel priateľku. Mladík sa snaží uniknúť pred každodennou realitou tým, že sa potuluje s ka-
marátmi, bandou delikventov a flirtuje na internete so staršími mužmi. Zároveň opatrne nadväzuje 
vzťah s jedným dievčaťom. Kontakty s delikventami budú mať neočakávané dôsledky.                                                                                                               
MN 15 rokov  – USA – ASFK – 95´ – titulky – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

Piatok 18. 5., 19.30 h Sobota 19. 5., 17.30 h  

DEADPOOL 2                                                                                                                                                                                                                                                         
Pripravte sa na druhý príchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možno s ním prežije-
me okamihy, keď ako kuchár prežíva smrtiaci hovädzí útok a hneď potom prahne po splnení svojho 
veľkého sna: stať sa najvyhľadávanejším barmanom v Mayberry. Je to chlapík mnohých podôb, aj 
keď tá jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pekne hnusná. 
MN 15 rokov – USA  –  CinemArt – 111´ – titulky – akčná komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Piatok 4. – 16. 5.  vestibul divadla  od 18.00 h

SVETLO A ODEV KAŽDODENNÝ, IHLOU MAĽOVANÝ
Výstava  semestrálnych prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu FPT TnUAD 
v Trenčíne ako bonus k očakávanej Fashion show (nižšie). Výstava prezentuje práce 
študentov vytvorené počas školského roka 2017/2018, približuje divákovi proces ich 
vzniku od kresieb, náčrtov až po finálne objekty, obrazy a odevy. Vstup voľný. 

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 €. 

Sobota 19. 5., nedeľa 20. 5. veľká sála divadla  19.00 h, 17.00 h

KOŠIELENKA BIELA
Autorský program DFS Púchovček a jeho prípravky, DFS Biela voda a FS Holíšan. 
Vstupné: 4 €.

Utorok 22. 5.  vestibul divadla  18.00 h

SKLENENÁ KRÁSA
Vernisáž výstavy študentov Sklárskej umeleckej školy v Lednických Rovniach pri prí-
ležitosti 25. výročia školy. Prezentácia tvorby umeleckého i úžitkového skla oddelenia 
maľovania a leptania skla, hutného tvarovania skla a výroby sklenej vitráže. Vstup voľný. 
Výstava potrvá do 12.6. 2018. Vstup voľný. 

Štvrtok 24. 5.     veľká sála    15.00 h

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mes-
ta. O dobrú náladu sa postará DUO SONET a ZUŠ Púchov. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstu-
peniek v pokladni (od 16.00 hod.).   
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KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:
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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

Štvrtok 10. 5., 24. 5.      zasadacia miestnosť         18.00 h  

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

Pondelok 14. 5.       tanečná sála       19.15 h

SALSA ENERGY DANCE 
Pokračovanie obľúbeného kurzu. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie per-
manentky na 10 vstupov. Info 0908 718 662.

Pondelok  14. 5.       kinosála       15.30 h

KREATÍVNE KURZY:  PAVERPOL / ENKAUSTIKA 
Pre mierne pokročilých. Každý kurz 2 x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@pu-
chovskakultura.sk, č. t. 0908 718 662, 042/285 2401 alebo www.kino.puchov.sk v sekcii kurzy. 

Utorok 15. 5.        kinosála        16.00 h

KLUB ŽIEN: O ČOM SÚ KNIŽKY „VEĽKÉ ZVEDAVÉ 
HÚSKY“ A  „ČUDO ČUDOVATÉ“ ?
Jednoduché rozprávanie skutočných príbehov z  detstva. Obsah knižiek je zameraný najmä pre 
malých čitateľov, ktorými autorka  chce povedať  prečo sú ľudské hodnoty viac, ako lacné a často 
i nie dobré  programy na sociálnych sieťach. Viac s autorkou pani Gáborikovou Máriou, regionál-
nou spisovateľkou z Piešťan. Tešíme sa na Vás!

Utorok 29. 5.      kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: PSYCHOSOMATICKÉ OCHORENIA 
Duša a telo sa ovplyvňujú viac, než si myslíme. Problémy duše sa odrážajú na problémoch tela 
a ich liečba metódami modernej medicíny často nepomáha, ak pri tom neliečime aj dušu. Duša 
(psyché) a telo (soma) nie sú dve nezávislé a samostatne fungujúce jednotky. Sú to dva prepojené 
systémy, dva spôsoby životného prejavu konkrétneho jedinca, ktorý je tak špecifický vo svojej 
životnej situácii, povahe a prostredí, že je nezameniteľný s iným.Viac na prednáške MUDr. Bršiaka. 

KURZY A KLUBY
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

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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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

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

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

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok 8. 5. 
Hrachová s párkom, chlieb 
1. Znojemská pečienka, var. zemiaky, steril.
uhorka
2. Sójové soté s fazuľou, slovenská ryža

Streda: 9. 5.
Hovädzia s ryžou, mäsom a hráškom, chlieb 
1. Kur. stehno pečené, tarhoňa, miešaný kompót
2. Cestovina penne s nivovou omáčkou

Štvrtok: 10. 5.
Pórová krémová s vareným vajíčkom, chlieb 
1. Boloňský vypráž, rezeň, pečené zemiaky
2. Zeleninové rizoto, paradajk. obloženie

Piatok: 11. 5.
Kapustová so zemiak. haluškami, chlieb 
1. Údené karé varené, chren. omáčka, knedľa
2. Parené buchty s ovocnou náplňou a makom

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 8. 5.  
Bažantí vývar, rezance spätzle, mäso, zelenina
1. Rezeň z vykosteného kuracieho stehna, vare-
né zemiaky s petržl. vňaťou, uhorkový šalát
2. Hovädzie líčka na červenom víne a koreňovej 
zelenine, pučené zemiaky
3. Pečené kačacie stehno, červená kapusta s 
pomarančom, lokša  

Streda: 9. 5. 
Karibská kokosová s krevetami a krabom
Bažantí vývar, rezance spätzle, mäso, zelenina
1. Cuketa vyprážaná v jogurtovom cestíčku, 
varené zemiaky, uhorkové caciky
2. Hovädzí kotlíkový guláš, chlieb
3. Hovädzie líčka na červenom víne a koreňovej 
zelenine, pučené zemiaky
4. Pečené kačacie stehno, červená kapusta s 
pomarančom, lokša  

Štvrtok: 10. 5.
Jahodová so šampanským (nastudeno) 
Bažantí vývar, rezance spätzle, mäso, zelenina
1. Zemiaková knedľa plnená údeným, žihľavo-

vo-špenátový prívarok
2. Brav. panenka v prošute, špagety so šampiň.
3. Hovädzie líčka na červenom víne a koreňovej 
zelenine, pučené zemiaky
4. Pečené kačacie stehno, červená kapusta s 
pomarančom, lokša  

Piatok: 11. 5.
Minestrone
Bažantí vývar, rezance spätzle, mäso, zelenina
1. Rizoto s hokaido tekvicou a parmezánom, 
rukolový šalát
2. Kurací Černohorský rezeň, pečené zemiaky, 
jogurtový dresing
3. Hovädzie líčka na červenom víne a koreňovej 
zelenine, pučené zemiaky
4. Pečené kačacie stehno, červená kapusta s 
pomarančom, lokša  

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok 8. 5. - sviatok
Streda: 9. 5.
Rajčinová s cestovinou 
1. Pečený moravský vrabec, kapusta, knedľa
2. Vykostené kuracie stehno, špenátový príva-
rok, zemiaky

Štvrtok: 10. 5.
Údená polievka s ryžou
1. Kurací závitok s nivou a kápiou, hranolky/ryža
2. Liptovská bravčová kocka so zeleninou, 
zemiaková kaša, uhorka

Piatok: 11. 5.
Strúčiková na kyslo
1. Brav. rezeň v cestíčku, pučené zemiaky
2. Hovädzie na šampiňónoch, tarhoňa, uhorka

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok 8. 5. - sviatok
Streda: 9. 5.
 Talianska paradajková so syrom
Slepačia s mäsom a rezancami 
1. Kurací Cordon bleu, zemiaková kaša, zeleni-
nový šalát
2. Bravčové po burgundsky (mrkva, víno), 
dusená ryža

3. Cuketové rizoto so strúhaným syrom, rukolo-
vý šalát so cherry paradajkami 
4. List. šalát (vajíčko, tuniak, čer. cibuľa), toast

Štvrtok: 10. 5.
Z fazuľových strukov na kyslo
Ostrá kuracia čínska
1. Sviečková na smotane s brusnicami, knedľa 
2. Plnené kur. stehno, dusená ryža, mix kompót  
3. Smotan. ryžový kopček s horúcim lesným 
ovocím  
4. List. šalát (vajíčko, tuniak, čer. cibuľa), toast

Piatok: 11. 5.
Kalerábovo-mrkvová s krupicovými haluškami 
Hrachová s párkom
1. Kurací steak na pohánkovo-špenátovom 
rizote s kurkumovou omáčkou
2. Domáca sekaná, zemiaky na kyslo, 3 ks chlieb  
3. Špargľa s holandskou om., zemiaky s pažítkou 
4. List. šalát (vajíčko, tuniak, čer. cibuľa), toast

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok 8. 5. - sviatok
Streda: 9. 5. 
Zelerový krém s krutónmi                    
1. Kuracie rezne na kari s kokosovým mliekom, 
dusená ryža
2. Jelení steak na šampiňónovej omáčke, opeka-
né zemiaky, zeleninové obloženie (6,50 €)                                                                 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Dezert: Ananásové rezy

Štvrtok: 10. 5. 
Strúčková na kyslo                   
1. Kuracia roláda na šalviovom rizote   
2. Bravčový steak na pikantných slivkách, ame-
rické zemiaky, zeleninové obloženie                              
3. Bryndzové halušky so slaninkou
Dezert: Kocka s medovou kôrkou

Piatok: 11. 5. 
Slepačí vývar s drobnou cestovinou
1. Morčacia roláda v lístkovom ceste, dusená 
ryža, zeleninové obloženie
2. Bravčový černohorský rezeň, zemiakové pyré, 
uhorkový šalát    
3.  Penne Arabiata
Dezert: Pudingové rezy

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok 8. 5. - sviatok
Streda: 9. 5. 
Držková polievka, chlieb  
Hovädzí vývar so zeleninou Julienne   
1. Kurací filet, zapekaný so syrom a špargľou, 
dusená ryža, zeleninové obloženie   
2. Bravčový steak  „Partizán“ so strapačkami  
3. Bryndzové halušky so slaninkou

Štvrtok: 10. 5. 
Cesnaková krémová, chlebové krutóny  
Slepačí vývar s mäskom, rezancami a zeleninou   
1. Morčací rezeň na parížsky spôsob, zemiakové 
pyré, čalamáda   
2. Mexický divinový guláš, domáca knedľa (5,90 €)
3. Miešaný zeleninový šalát s kuracím mäskom, 
jogurtový dip, pečivo  

Piatok: 11. 5. 
Hydinový vývar s pečeňovými haluškami  
1.  Morčací steak s bylinkovým maslom, ½ duse-
ná ryža, ½ americké zemiaky, zel. obloženie
2. Vyprážaný bravčový rezeň, maslové zemiaky s 
petržlenom, kyslá uhorka  
3. Kysnutý koláč s čučoriedkami a posýpkou 

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok 8. 5. - sviatokw
Streda: 9. 5. 
Hubová polievka so strúhaním 
1. Krémové tortelliny s prosciuttom, hráškom a 
parmezánom 
2. Hovädzí stroganov, ryža 

Štvrtok: 10. 5. 
Francúzska cibuľačka s bagetkou 
1. Zeleninový šalát s tuniakom a vajíčkom, 
dresing, pečivo
2. Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakové pyré, 
paradajkový šalát s cibuľkou

Piatok: 11. 5. 
Paradajková s drobnou cestovinou a syrom 
1. Grilovaný oštiepok, zeleninový šalát, tatárska 
omáčka, pečivo
2. Tagliatelle s medvedím cesnakom a s kúskami 
lososa, smotanová omáčka 
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23.5. 9,00-15,00
24.5. 9,00-15,00

25.5. 13,00- 16,00

Mgr. Lucia Jankovičová, tel.: 042/2999010, +421 915 394 110 
                                                  e-mail: materskaskola@sportovcek.sk

V prípade akýchkoľvek otázok 
neváhajte kontaktovať:

   
 

Našu materskú školu môžete  
počas dní zápisu navštíviť v čase:

Prečo si vybrať našu škôlku?
Viac sa dozviete na

www.sportovcek.sk

Uvidíte priestory, 
vybavenie a edukáciu detí.

 K dispozícií  Vám bude riaditeľka 
aj učiteľky SMŠ.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Uvidíte priestory, 
vybavenie a edukáciu detí.

 K dispozícií  Vám bude riaditeľka 
aj učiteľky SMŠ.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Medzi žiačikov na Základné školy Go-
razdova a Mládežnícka prišli tréneri 
Andrej Kravárik a Martin Pipa, kapitán 
Emanuel Kohút a Peter Mlynarčík. 
„Bola to veľmi vydarená akcia. Cha-
lani ukázali deťom niečo z volejbalo-
vého umenia ako napríklad odbitie 
lopty prstami, bager, či smeč a po-
tom s nimi podiskutovali. Deti boli 
veľmi zvedavé a mali veľa otázok. 
Chalani boli príjemní a spokojní a na 
všetky otázky trpezlivo odpovedali. 
V príprave na Zlatú Európsku ligu 
máme nabitý program, tréningy sú 
naozaj náročné, ale sme radi, že sme 
mohli túto akciu absolvovať,“ pove-

Reprezentanti vo volejbale zavítali 
medzi žiakov púchovských škôl

dal manažér slovenského reprezen-
tačného tímu Púchovčan Ján Uhlárik.
Slovenskí volejbalisti odštartovali prí-
pravu v Púchove v prvý májový deň. 
Na budúci týždeň v stredu, štvrtok 
a piatok (9., 10., 11. mája) nastúpia v 
hale sTC v troch prípravných dueloch 
proti Českej republike.
V Golden European League sa zveren-
ci Andreja Kravárika stretnú v skupine 
s Estónskom (19. mája v Poprade), 
Švédskom (23. v Poprade) a Belgic-
kom (30. mája v Bratislave). Vstupenky 
na zápasy Slovákov v Golden Europe-
an League si môžete kúpiť v sieti Pred-
predaj.sk.                                                  -svf-

Veľa detí, množstvo zvedavých otázok a usmiate tváre. 
Slovenskí volejbaloví reprezentanti zavítali v piatok za 
žiakmi základných škôl v Púchove, aby im ukázali niečo 
zo svojho športového umenia a podebatovali s nimi na 
rôzne témy.

SLOVENSKÝ  POHÁR MLÁDEŽE V CYKLOTRIALE
Záriečie

26. máj  2018
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majstra SSR v kat. do 75 kg v Prešove a 3. miesto na 
M-ČSSR v Krnove.
Na M-SSR v r. 1989 nás reprezentoval Jaroslav NO-
VOSAD, ktorý získal bronzovú medailu v kategórii 
do 82,5 kg. 
Na 11. M-ČSSR v silovom trojboji (Senica, 25. 11. 
1989) v kat. do 67,5 kg jednoznačne zvíťazil Jozef 
TRNKA výkonom 662,5 kg (drep 265 kg; tlak 132,5 
kg; mŕtvy ťah 265 kg). TRNKA znovu obhájil svo-
ju pozíciu najlepšieho pretekára ČSSR oproti roku 
1988. 

Rok 1990 
Nevídaný rozmach silového trojboja na Slovensku 
a v Čechách spôsobil, že okrem majstrovských sú-
ťaží sa začali organizovať a vytvárať nové možnosti 
pre silových trojbojárov. Na Slovensku vznikla „Slo-
venská národná liga“ v silovom trojboji družstiev 
(v Čechách už niekoľko rokov fungovala), v ktorej 
sa od roku 1990 po prvýkrát bojovalo o titul majst-
ra Slovenska družstiev v silovom trojboji (družstvo 
tvorili vždy štyria pretekári). Jednotlivé kolá sa ko-
nali v Žiline, Trenčíne a v Piešťanoch. Od začiatku 
bol jasný favorit - Gumárne Púchov na čele s repre-
zentantom Jozefom TRNKOM. 
Družstvo Púchova zvíťazilo vo všetkých troch ko-
lách a postúpilo do I. celoštátnej ligy ČSSR. Druž-
stvo reprezentovali bratia TRNKOVCI (Jozef a Ján), 
Jaro NOVOSAD, Ivan LABAJ, Ľubomír JANCÍK, Mi-
lan TAŠKA a Ján CHOVANEC. Poradie jednotlivcov 
v SNL družstiev – 1. TRNKA, 5. NOVOSAD, ostatní 
menovaní pretekári pomohli svojimi výkonmi zís-
kať pre družstvo potrebné body pre zisk celoslo-
venského prvenstva v Slovenskej národnej lige a 
postup do už spomínanej I. celoštátnej ligy ČSSR.

50 rokov histórie kulturistiky 
v Púchove (3. časť)
V tejto časti histórie púchovskej kulturistiky sa 
venujem silovým trojbojárom, ktorí takisto za-
znamenali výrazné úspechy na majstrovstvách 
Slovenska, Československa (ČSFR), ale aj Európy 
a sveta. 
Silový trojboj (powerlifting) sa skladá z troch sú-
ťažných disciplín: drep – squat, tlak na lavičke – 
benchpress a mŕtvy ťah – deadlift. Každá disciplí-
na sa hodnotí a vyhodnocuje samostatne a súčet 
všetkých troch udáva celkový výkon v trojboji (v 
kilogramoch). 

Začiatky silového trojboja na Slovensku 
a v Púchove
Silový trojboj na Slovensku sa začal intenzívnejšie 
rozvíjať v roku 1974. Bol začlenený pod Slovenský 
zväz kulturistiky pod vedením Karola LAŠKAIA. 
Vznikli oficiálne nové pravidlá, boli usporiadané 
prvé oblastné a krajské súťaže, ustanovené základ-
né rekordy SSR v šiestich kategóriách. V roku 1977 
dochádza k centralizácii riadenia silového trojboja 
v Čechách a na Slovensku v rámci Českosloven-
ského zväzu kulturistiky ÚV ČSZTV. Už v roku 1979 
sa v Ružomberku konali I. Majstrovstvá ČSSR a po 
dohode s českými funkcionármi sa pravidelne or-
ganizovali každý druhý rok na Slovensku, resp. v 
Čechách. 
Prví pretekári púchovského regiónu skúšali svoje 
športové výkony na prvých súťažiach organizova-
ných v Ilave (v prostredí väznice, musím podotkn-

úť, na veľmi vysokej or-
ganizačnej a športovej 
úrovni). V rokoch 1979 
- 1983 nás reprezento-
vali Jaroslav NOVOSAD, 
Jozef KĽUČKA, Ján TRN-
KA, Emil KOPŠÍK, Jozef 
TRNKA a Milan TAŠKA. 
Najlepšie výkony dosi-
ahli a víťazmi vo svojich 
váhových kategóriách 
sa stali Jaroslav NOVO-
SAD a Jozef KĽUČKA.
Od tohto obdobia sa 
začala formovať silná 
skupina nadšencov pre 
silový trojboj aj v pú-
chovskom regióne. Naj-
väčšie a najvýraznejšie 
úspechy dosiahol Jozef 
TRNKA, jeho brat Ján a 
Jaro NOVOSAD. 
V nasledujúcej histórii silového trojboja v púchov-
skom regióne uvádzam len najslávnejšie roky a 
najväčšie úspechy tohto športového odvetvia.

Rok 1986
V kategórii do 67,5 kg (ktorá Jozefovi TRNKOVI 
najviac sedela a súťažil v nej takmer počas celej 
športovej kariéry) sa na M-ČSSR o českosloven-
ský titul „pobili“ majstri ČSR a SSR – PERTL (ČSR) 
verzus TRNKA (SSR). TRNKA bol v tom čase drži-
teľom československého rekordu v drepe 260 kg 
a v trojboji 642,5 kg. Ale dva rekordné mŕtve ťahy 
PERTLA ho v konečnom účtovaní odsunuli na 
druhé miesto, keď zaostal za víťazným PERTLOM 
o 5 kg. Toto bol zlomový bod pre TRNKU a v na-
sledujúcich rokoch nedal v rámci SSR a ČSSR ni-
komu uspieť. Vo svojej váhovej kategórii do 67,5 
kg kraľoval nasledujúcich deväť rokov. Na M-SSR 
nás v kat. do 82,5 kg úspešne reprezentovali ďal-
ší pretekári, Jaroslav NOVOSAD získal striebornú 
medailu a Ivan LABAJ bronzovú medailu.  

Roky 1988 - 1989 
Jubilejné desiate M-ČSSR v silovom trojboji uspo-
riadala v roku 1988 TJ Lokomotíva Krnov. V kate-
górii do 67,5 kg bol jasný favorit TRNKA, ktorý už 
na M-SSR v Prešove dosiahol vynikajúci výkon v 
mŕtvom ťahu – 280 kg. Suverénne získal titul maj-
stra ČSSR a prekročenie limitu „majstra športu“ o 
55 kg svedčilo o jeho suverenite v tejto kategórii. 
Chcel prekonať československý rekord v drepe 
260,5 kg, žiaľ, nepodarilo sa mu to. Stal sa najlep-
ším pretekárom Majstrovstiev ČSSR 1988. Silové-
mu trojboju sa venoval aj jeho mladší brat Ján, 
ktorý na prekvapenie svojich súperov získal titul 

Silový trojboj v rokoch 1979 - 1996

MSSR, rok 1986: 2. miesto Jaroslav Novosad, 
3. Ivan Labaj.

Jozef Kľučka (s činkou) a Vladimír Taraba.
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Roky 1991 - 1993 
V roku 1991 Jozef TRNKA získal svoju prvú medai-
lu na majstrovstvách Európy s nádychom bronzo-
vého lesku. Družstvo silového trojboja pod vede-
ním najskúsenejšieho Jozefa TRNKU vybojovalo v 
I. celoštátnej lige dvakrát 3. miesto. So vznikom 
samostatných štátov Slovenskej a Českej republi-
ky zanikla aj celoštátna liga vtedajšieho ČSFR.
Po veľmi napínavom zápolení na ME 1993 Jozef 
TRNKA opäť získal bronzovú medailu. Vtedajší šéf 
silového trojboja Milan ČAPLA hodnotil vystúpe-
nie Jozefa TRNKU nasledovne: „Po vlaňajšom 
neúspešnom vystúpení na majstrovstvách Eu-
rópy a majstrovstvách sveta sme na štart Jozefa 
TRNKU v kategórii do 67,5 kg čakali s napätím. 
Jozef sa však predstavil v  celkom inom svetle. 
Skoncentrovaný nastúpil na prvú disciplínu 
drep, kde bol úspešný vo všetkých pokusoch. 
Dobrý nástup sa prejavil pozitívne v ďalšej sú-
ťaži. Vidinu medaily mal stále pred očami a Jo-
zef o ňu srdnato bojoval do posledného pokusu. 
Keď s absolútnym vypätím posledných síl zdolal 
v mŕtvom ťahu 257,5 kg a vzápätí, keď Fín Jussi 
Huhtanen bol neúspešný v poslednom pokuse 
(267,5 kg), tréner Ing. Peter Bednár kričal: Jožo, 
máš ju! Všetci z výpravy sme boli šťastní.“ „Mu-
selo to predsa prísť,“ povedal na margo úspechu 
náš reprezentant.

Roky 1995 - 1996
V máji 1995 si TRNKA vybojoval na ME v Moskve 4. 
miesto a len 10 kg ho delilo od bronzovej medai-
ly. V novembri reprezentuje Slovensko na MS vo 
Fínsku (mesto Pori, švédsky Björneborg) a získal 
krásne 5. miesto. Bolo to najlepšie umiestnenie 
pretekára v rámci slovenskej výpravy na tomto 
šampionáte. Jeho podrobnejšie umiestnenie na 
ME a MS je uvedené v tabuľke.

V prekrásnej tenisovej hale s kompletným vy-
bavením pre silový trojboj v  Piešťanoch sa 
uskutočnili štvrté majstrovstvá Slovenska (v ére 
samostatnosti). Kategória do 67,5 kg patrila už 
tradične Jozefovi TRNKOVI. Opäť bol výborný. 
Výkonom 680 kg utvoril nový slovenský rekord 
v trojboji a bol nominovaný na európsky šam-
pionát. Navyše, utvoril aj nový slovenský rekord 
v drepe výkonom 268 kg. V tomto roku (1996) 
Jozef TRNKA definitívne končí s reprezentáciou a 
svoj voľný čas venuje viac rodine. 

Slovenské rekordy Jozefa TRNKU
K 31. 12. 1996 boli zverejnené aktuálne platné 
slovenské rekordy v silovom trojboji v jednotli-
vých váhových kategóriách a disciplínach. Z re-
kordných disciplín vyberám: 
Drep - squat:  
• 268 kg (v kat. do 67,5 kg), rekord utvoril v Pieš-
ťanoch 13. 4. 1996 
• 282,5 kg (v kat. do 75 kg), Aika, 25. 3. 1990
Tlak na lavičke - benchpress:  
• 150 kg (v kat. do 67,5 kg), Galanta, 9. 12. 1990
Mŕtvy ťah - deadlift:  
• 280 kg (v kat. do 67,5 kg), Jeseník, 11. 4. 1992
Trojboj spolu - total:  
• 680 kg (v kat. do 67,5 kg), Piešťany, 13. 4. 1996
• 702,5 kg (v kat. do 75 kg), Trenčín, 10. 10. 1992
Treba dodať, že Jozef za svoju športovú kariéru 
silového trojbojára vytvoril viac ako dvadsiatku 
československých rekordov.

Úspechy Jozefa TRNKU na ME a MS
Jozef TRNKA bol ako športovec nesmierne 
húževnatý „dríč“ a len tak ľahko ho nič nezlomilo 
k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov v športo-
vej kariére. V rokoch 1989 - 1996 reprezentoval 
ČSSR (ČSFR) a SSR (po vzniku samostatnosti Slo-
venska) na ME a MS. Je dvojnásobným držiteľom 
bronzovej medaily z ME a veľmi krásne výsledky 
dosiahol aj na MS a ostatných ME. Tu je prehľad 
jeho umiestnení na ME a MS a celkový výkon v 
trojboji:

S ukončením športovej kariéry Jozefa TRNKU 
pomaly zaniká aj silový trojboj v púchovskom re-
gióne na úrovni, ktorú dosiahli bratia TRNKOVCI, 
Jaro NOVOSAD a ich partneri v športovom zápo-
lení. Je len na škodu, že talenty, ktoré sa po roku 
2010 na púchovskej scéne objavili, nedokázal 
nikto združiť pod jednotný kolektív (v dlhšom 
horizonte trvania) a pokračovať v šľapajach bra-
tov TRNKOVCOV a Jaroslava NOVOSADA.

Marián Prekop

Jozef Trnka.

KRYTÁ PLAVÁREŇ MŠK - OTVÁRACIE HODINY: 
PONDELOK:    10.00 - 12.00  17.30 - 20.30  
UTOROK:  7.00 - 8.00 10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
STREDA:  7.00 - 8.00 10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
ŠTVRTOK:  7.00 - 8.00 10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
PIATOK:    10.00 - 12.00 17.30 - 20.30 
SOBOTA, NEDEĽA:                      14.00 - 20.30
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Oblastný stolnotenisový zväz pre okresy Považ-
ská Bystrica, Púchov a Ilava usporiada v nedeľu 
20. mája v telocvični ZŠ Stred (pri kostole) v 
Považskej Bystrici turnaj mladšieho a staršie-
ho žiactva. Právo štartu na turnaji má mladšie a 
staršie žiactvo z okresov Púchov, Považská Bys-
trica a Ilava, prihlásiť sa môžu aj neregistrovaní 
hráči. Prihlásiť sa možno v deň konania turnaja – 
mladšie žiactvo do 8.30 hodiny, staršia žiactvo do 
10.30 hodiny. V kategórii staršieho žiactva môžu 
štartovať aj mladší žiaci. 

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a súťažné-
ho poriadku a v zmysle propozícií vydaných Ob-
STZ v Považskej Bystrici. V prvom stupni sa bude 
hrať skupinovým spôsobom, v druhom vyraďova-
cím. Hráči štartujú na vlastné náklady, štartovné 
sa neplatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zod-
povednosť.                                                            ObSTZ   

Turnaj mladšieho a staršieho 
žiactva v stolnom tenise

6. liga muži – 21. kolo o 16.30
Košeca – K. Podhradie (Koleno, Horečný), Lysá  

– Dulov (M. Pecuš, Hriadel), Bolešov – Streženice 
(R, Mako, Balušík), Jasenica – Podmanín (Meluch, 
Kapila), H. Poruba – Papradno (Škrovánek, Proč), 
Udiča – D. Kočkovce (M. Mihálik, Folučka), Kvašov 
– Tuchyňa (v Dulove – Migát, Ďuriš)

7. liga muži – 21. kolo o 16.30
D. Mariková – Podvažie (Lamžo), Sverepec 

– Dohňany (D. Komorník), Pružina – D. Breznica 
(Pastorek, Sklenár), Šebešťanová – Praznov (O. 
Komorník), Kolačín – FC Púchov (Rojko, Kováčik), 
Visolaje – Pruské (R, Milčík), Mikušovce – Lazy  (Ju-
ríček)

8. liga muži – 13. kolo o 16.30
Kameničany – Horovce (J. Pecuš), Vrchteplá 

– Tŕstie (Zvak), Prejta – Orlové (R), Bodiná – Led-
nica (Brundza)

6. liga dorast – 13. kolo o 13,45
Pružina – Dohňany (Sklenár, Pastorek), Jasenica – 

Streženice (Kapila, Meluch), Bolešov – Plevník-Dri-
enové (Balušík, Mako), Lumax Horovce – Tuchyňa 
(Ďuriš, Migát), Dolné Kočkovce majú voľno

4. liga st. žiaci Sever – 15. kolo o 10.30
Dolná Mariková – Papradno (o 14.00 – M. Mihá-

lik), Sverepec – Prečín (Koleno), Pružina – Dolné 
Kočkovce (Rojko), Udiča – Domaniža (Brundza), 
Jasenica – Plevník-Drienové (Horečný)

4. liga st. žiaci Juh – 15. kolo o 10.30
Košeca – Ilava (Škrovánek), Nová Dubnica 

– Dohňany (Juríček), Borčice – Beluša (v Bolešo-
ve – Hriadel), H. Poruba – Lednica (Brnák), Ladce 
– Lazy (v sobotu – Hriadel)

4. liga ml. žiaci – 11. kolo o 10.30
Praznov – Fan Club Púchov (o 13.00 – Janek), Ko-

lačín – Ilava (Kováčik)
Prípravky U11

O 1. – 10. miesto, 12. 5. o 10. a 11.00
Šebešťanová – Mikušovce (Balušík), Domaniža – 

Ilava (Horečný), Praznov – Horovce (Janek), P. Bys-
trica B – Beluša (13.5. o 14.00 a 15.00 – B. Mihálik

O 11. – 20. miesto, 12. 5. o 10. a 11.00
Dolná Mariková – Streženice (Jandušík), Plevník 

– Kolačín (Koleno), Prečín – Kvašov (Brundza), Sve-
repec – Fan Club Púchov (Rojko)

O 21. – 26. miesto, 12. 5. o 10. a 11.00
Podmanín – Brvnište (Mako), Dulov – Visolaje 

(Milčík), H. Poruba – Košeca (Brnák)

Delegačná listina ObFZ
na 13. mája

Volejbaloví kadeti MŠK Púchov absolvovali v domá-
cej športovej hale záverečný turnaj, na ktorom sa roz-
hodovalo o účastníkoch tohtoročných majstrovstiev 
Slovenska. Púchovčania boli ako nováčik najväčším 
prekvapením súťaže a v domácom prostredí potvr-
dili nečakaný postup na majstrovstvá Slovenska. Sta-
čilo im k tomu uhrať jeden set proti Novému Mestu 
nad Váhom. 

S istotou postupu vo vrecku potom Púchovčania 
svojich súperov prevalcovali a na majstrovstvá Slo-
venska do Starej Ľubovne (25. – 27. 5.) postupujú z 
prvého miesta. Na druhú priečku odsunuli Púchov-
čania Nitru, ktorá, podobne, ako tretie Nové Mesto 
nad Váhom, má vo svojom kádri troch reprezentan-
tov Slovenska do 17 rokov. Nové Mesto nad Váhom 
do finále napokon senzačne nepostúpilo.    

Hneď v prvom zápase síce Púchovčania prehrali s 

Nový Mestom nad Váhom 1:2 (-21, -21, 19), keď im 
nie úplne vyšli koncovky setov. V ďalších zápasoch 
suveréne zvíťazili nad Komárnom 3:0 (18, 12, 13), 
Nitrou 3:0 (16, 14, 15) a nakoniec aj Trnavou 3:0 (13, 
16, 20). Po víťazstve nad Nitrou sa otvorila šanca na 
postup pre Nové Mesto nad Váhom. To však zápas o 
druhé postupové miesto s Nitrou nezvládlo a po pre-
hre 0:3 (-20,-18,-16) sa nezúčastní na majstrovstvách 
Slovenska. 

Konečná tabuľka:
  3:0 2:1 1:2 0:3 sety     body
1. Púchov 20 13 3 3 1 48:12 48
2. Nitra 20 9 7 1 3 42:18 42
3. N. Mesto 20 8 6 1 5 37:23 37
4. VKP 20 4 3 7 6 25:35 25
5. Trnava 20 0 4 7 9 15:45 15
6. Komárno 20 1 2 6 11 13:47 13

Kadeti volejbalového klubu MŠK Púchov sa postarali vari o najväčšie prekvapenie základnej časti súťaže, keď 
ako nováčik vyhrali suverénne súťaž a za sebou nechali aj favorizovaných rovesníkov z Nitry a Nového Mesta nad 
Váhom.  Na snímke po víťazstve v domácom záverečnom turnaji. 

VOLEJBAL

Kadeti VO 1970 MŠK Púchov postúpili na 
majstrovstvá Slovenska do Starej Ľubovne
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„Sklársky“ komplex u Púchovčanov pokračuje
MŠK Púchov – Gabčíkovo 0:0
V prvomájovom 26. kole nastúpili Púchovčania 

proti Gabčíkovu, ktoré na tom v tabuľke rovnako nie 
je dvakrát ružovo. Na Sviatok práce akoby sa ani jed-
nému mužstvu nechcelo na trávniku „pracovať“, gó-
lových príležitostí bolo ako šafranu a aký taký vzruch 
pred oboma bránkami bolo najmä vďaka štandard-
ným situáciám na oboch stranách. Púchovčania mali 
v prvom polčase tri sľubné gólové príležitosti, dve ne-
dokázal pretaviť na gól kanonier Gajdošík, päť minút 
pred koncom prvého polčasu si so Sibandovou stre-
lou poradil hosťujúci brankár. V druhej štyridsaťpäť-
minútovke sa do šancí dostali aj hosťujúci futbalisti, 
ale Pilný v domácej bránke bol pozorný. A keď v 75. 
minúte Borárosova hlavička len tesne minula domá-
cu bránku, mužstvá si body podelili. 

ŽK: Zavadzan – Turan, Boráros, rozhodovali Drobec 
– Ábel, Kukan, 150 divákov

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Gajdošík, Pilát (89. 
Hrnko), Kopiš, Hrančík, Sibanda, Marman (65. Valašík), 
D. Pilný, Vanák, Zavadzan, Brezničan, tréner E. Pagáč 

Ostatné výsledky 26. kola: Bánovce nad Bebravou 
– Trnava B 1:0, Nové Zámky – Zlaté Moravce/Vráble B 
1:1, Veľké Ludince – Lednické Rovne 2:1, Beluša – To-
poľčany 5:1, Dubnica – Šaľa 6:0, Nemšová – Galanta 
1:1, Prievidza – Nitra B 1:0, Borčice – Dunajská Streda 
B 4:1 

Lednické Rovne – MŠK Púchov 3:0 (2:0)
Púchovčania na sklárov nevedia dlhodobo nájsť 

recept a potvrdilo sa to aj v tomto okresnom derby 
šiestej ligy. Takmer pol hodinu sa zdalo, že Púchov-

čania napriek absencii opôr Zavadzana a zraneného 
Piláta, chcú tento mýtus vyvrátiť a vypracovali si dve 
dobré gólové príležitosti. Pri oboch však zaváhal hos-
ťujúci kanonier Gajdošík, v jednom prípade mohol 
namiesto strely voliť prihrávku. Nepremenené príle-
žitosti potrestali rozumne a trpezlivo hrajúci domáci 
futbalisti prvýkrát v 32. minúte, kedy Tomáš Púček 
poslal sklárov do vedenia – 1:0. Už o štyri minúty ud-
reli domáci druhýkrát, keď Cúcika v bránke Púchova 
prekonal Náther – 2:0. Do druhého polčasu poslal 
hosťujúci tréner Pagáč na ihrisko hneď trojicu nových 
hráčov – Liptáka, Hrenčíka a Kendyho, no ani rapídne 
zmeny v zostave Púchova obrat nepriniesli. Naopak, 
už po piatich minútach druhej štyridsaťpäťminútov-

ky pridal Buček tretí domáci gól a bolo vymaľované. 
Púchovčania potom svojho súpera zatlačili, no nará-
žali na koncentrovanú domácu obranu, ktorú preko-
nať nedokázali. Napriek okresnému derby a najmä 
pre Púchovčanov dôležitom stretnutí sa hralo vzácne 
fér, rozhodca musel udeliť iba jedinú žltú kartu.

Góly: 28. Púček, 32. Náther, 50. Buček, ŽK: Kendy 
(MŠK Púchov), rozhodovali Šima, Štrba, Farkaš, 150 
divákov

Zostava L. Rovní: Bačík, Kollár (71. Prekop), Ďu-
rovec (85. Poláček), Chmelík, Detko (87. Červený), 
Náther, Púček, Híreš, Buček, Živčic (75. Pišta), Krištof, 
tréner Miloš Púček

Zostava MŠK Púchov: Cúcik, Riška, Gajdošík, Ko-
piš, Sibanda, Valašík (46. Kendy), Pilný, Marman (58. 
Kvaššay), Vanák (46. Hrančík), Hrnko (46. Lipták), 
Brezničan, tréner Eduard Pagáč

Ostatné výsledky 27. kola: Borčice – Bánovce 
nad Bebravou 1:1, Galanta – Dubnica 0:0, Šaľa – Bel-
uša 1:1, Topoľčany – Veľké Ludince 0:6, Gabčíkovo 
– Nové Zámky 0:1, Nitra B 
– Nemšová 2:2, Dunajská 
Streda B – Prievidza 2:2, 
Zlaté Moravce/Vráble B 
– Trnava B 3:0

Program 28. kola (uto-
rok, 8. 5.): MŠK Púchov – 
Topvar Topoľčany (16.30), 
Bánovce nad Bebravou 
– Zlaté Moravce/Vráble 
B, Nové Zámky – Lednic-
ké Rovne, Veľké Ludince 
– Šaľa, Beluša – Galanta, 
Dubnica – Nitra B, Nemšo-
vá – Dunajská Streda B, 
Prievidza – Borčice, Trnava 
B – Gabčíkovo

Program 29. kola (12. 
– 13. 5.): Šaľa – MŠK Pú-
chov (13. 5. o 10.30), Prie-
vidza – Bánovce, Borčice – 
Nemšová, Galanta – Veľké 
Ludince, Nitra B – Beluša, 
Dunajská Streda B – Dub-
nica, Topoľčany – Nové 

Hosťujúci Sibanda (s loptou) hýril v druhom polčase 
aktivitou, ani jeho snaha však gólový efekt nepriniesla. 

V drese Púchova vybehol na trávnik v druhom polčase aj Lipták (s loptou), ktorý ešte 
na jeseň obliekal dres sklárov. Ani on však zvrat nepriniesol. 

Púchovčania narážali v druhom polčase na koncentrovanú obranu domácich. Presadiť sa proti nej nedokázal ani 
Púchovčan Pilný.              FOTO: Milan Podmaník 

Zámky, Lednické Rovne – Trnava B, Gabčíkovo – Zlaté 
Moravce/Vráble B
1. Dubnica 27 21 5 1 67:7 68
2. Borčice 27 18 4 5 64:27 58
3. N. Zámky 27 17 4 6 41:27 55
4. L. Rovne 27 17 3 7 45:23 54
5. D. Streda B 27 14 5 8 43:25 47
6. Nitra B 27 13 5 9 50:34 44
7. Galanta 27 12 7 8 44:31 43
8. Trnava B 27 13 1 13 46:34 40
9. Zl. Moravce B 27 10 9 8 43:38 39
10. Šaľa 27 11 3 13 38:47 36
11. Gabčíkovo 27 9 7 11 39:40 34
12. Beluša 27 9 7 11 42:45 34
13. Nemšová 27 10 3 14 32:48 33
14. MŠK Púchov 27 9 4 14 42:39 31
15. V. Ludince 27 8 5 14 40:50 29
16. Prievidza 27 4 4 19 23:61 16
17. Bánovce 27 4 4 19 17:67 16
18. Topoľčany 27 4 0 23 18:91 12
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6. liga dorastI. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

II. liga starší dorast - U19

II. liga mladší dorast - U17

Prípravky U11 - o 1. - 11. miesto

Prípravky U11 - o 11. - 20. miesto

26. kolo: 
FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 2:2 (1:1), Segéň, 

Farkaš – Novotný, Socha, Malacky – Lokomotíva 
Trnava 1:1, Inter Bratislava – Myjava 2:0, Komárno 
– Prievidza 4:1, Skalica – Bánovce 10:0, Dubnica – Pe-
tržalka 3:1, Gabčíkovo – Považská Bystrica 2:0, Karlo-
va Ves Bratislava – Devínska Nová Ves 6:2, Topoľčany 
– Zlaté Moravce/Vráble 0:6

27. kolo: 
MŠK Púchov – SK 1923 Gabčíkovo 2:2 (0:1), So-

cha, Hurta – László 2,  Považská Bystrica – Dubni-
ca 1:2, Petržalka – Skalica 1:2, Zlaté Moravce/Vráble 
– Komárno 2:0, Prievidza – Inter Bratislava 0:0, My-
java – Lokomotíva Trnava 0:1, Karlova Ves Bratislava 
– Malacky 0:0, Devínska Nová Ves – Nové Zámky 0:1, 
Bánovce nad Bebravou – Topoľčany 0:3
1. Skalica 27 26 0 1 100:16 78
2. Dubnica 26 22 3 1 91:16 69
3. Zl. Moravce 27 18 1 8 69:31 55
4. Karlova Ves 27 14 7 6 67:43 49
5. Loko. Trnava 26 15 4 7 49:32 49
6. Myjava 27 15 2 10 55:29 47
7. Petržalka 27 13 7 7 76:41 46
8. Inter 26 13 5 8 69:37 44
9. Gabčíkovo 26 12 3 11 46:41 39
10. MŠK Púchov 27 10 7 10 50:64 37
11. Malacky 27 10 3 14 41:53 33
12. Prievidza 27 10 3 14 34:57 33
13. Nové Zámky 26 7 4 15 29:59 25
14. Komárno 26 6 3 17 30:72 21
15. Topoľčany 27 6 3 18 33:77 21
16. P. Bystrica 27 5 3 19 40:67 18
17. Bánovce 27 5 0 22 26:100 15
18. Dev. N. Ves 27 4 0 23 23:93 12

26. kolo: 
FKM Nové Zámky – MŠK Púchov 1:3 (1:0), Pasto-

rek – Mičúch, Dundyk, Brezina, Malacky – Lokomo-
tíva Trnava 2:2, Inter Bratislava – Myjava 1:1, Komárno 
– Prievidza 2:1, Skalica – Bánovce 2:0, Dubnica – Petr-
žalka 3:2, Gabčíkovo – Považská Bystrica 2:0, Karlova 
Ves Bratislava – Devínska Nová Ves 3:1, Topoľčany 
– Zlaté Moravce/Vráble 1:3
27. kolo: 
MŠK Púchov – ŠK 1923 Gabčíkovo 4:0 (1:0), Dun-
dyk 3, Rak, Považská Bystrica – Dubnica 1:8, Petržal-
ka – Skalica 1:0, Zlaté Moravce/Vráble – Komárno 6:1, 
Prievidza – Inter Bratislava 1:2, Myjava – Lokomotí-
va Trnava 1:0, Karlova Ves Bratislava – Malacky 0:2, 
Devínska Nová Ves – Nové Zámky 3:1, Bánovce nad 
Bebravou – Topoľčany 5:1
1. Dubnica 26 22 2 2 96:18 68
2. Petržalka 27 21 3 3 85:21 66
3. Myjava 27 18 4 5 72:19 58
4. Zl. Moravce 27 17 4 6 80:33 55
5. Inter 26 16 5 5 83:37 53
6. Loko. Trnava 26 15 4 7 53:21 49
7. Komárno 26 13 3 10 54:51 42
8. Skalica 27 13 3 11 44:42 42
9. Gabčíkovo 26 13 2 11 51:54 41
10. MŠK Púchov 27 11 5 11 47:52 38
11. P. Bystrica 27 10 5 12 38:68 35
12. Karlova Ves 27 10 4 13 37:45 34
13. Malacky 27 9 5 13 50:71 32
14. Prievidza 27 6 2 19 24:58 20
15. Nové Zámky 26 4 6 16 28:64 18
16. Bánovce 27 3 6 18 24:74 15
17. Dev. N. Ves 27 1 6 20 25:85 9
18. Topoľčany 27 2 3 22 20:98 9

3. kolo: Borčice – Sverepec 8:0 (2:0), Kňažek 4, Chle-
bana 2, Fabuš, Habšuda, Kvašov – Plevník-Drienové 
2:3 (1:3), Ježo, Duchoň – Slaninka, R. Novák, D. Novák, 
Kolačín – Dolná Mariková 6:3 (2:1), Porubčan 2, Počia-
tek 2, Mlynek, Kopčan – Sekeráš, Žbodáková, Bakala, 
Streženice – Ladce – odložené na 9. 5., Fan Club Pú-
chov – Prečín – odložené na 10. 5. 
11. kolo: Sverepec – Borčice 1:3 (0:1), Sefia – Chleba-
na 2, Habšuda, Plevník-Drienové – Kvašov 2:2 (1:0), 
Jánošík, Kretík – Duchoň, Slabý, Dolná Mariková – Ko-
lačín 0:8 (0:2), Počiatek 3, Mlynek 2, Porubčan, Prosti-
nák, Kaštíl, Streženice – Ladce – odložené na 9. 5., Fan 
Club Púchov – Prečín – odložené na 10. 5. 
1. Kolačín 8 7 0 1 41:10 21
2. Borčice 8 6 0 2 35:6 18
3. FC Púchov 6 4 1 1 12:8 13
4. Ladce 6 3 1 2 20:15 10
5. Plevník 8 3 1 4 16:16 10
6. Streženice 6 3 0 3 11:18 9
7. Prečín 6 3 0 3 11:24 9
8. D. Mariková 8 2 0 6 13:28 6
9. Sverepec 8 2 0 6 11:28 6
10. Kvašov 8 1 1 6 10:27 4

3. kolo: 
Ilava – Šebešťanová 7:0 (3:0), Prekop 2, Kameništiak 
2, Holbus, Kiška, Kajan, Dubnica B – Považská Bystrica 
B 17:0 (8:0), Vanek 3, Ježík 3, Kopecký 2, Dohňanský 
2, Bagin 2, Thomay 2, Mikuš, Koštial, Štěpán, Horovce 
– Domaniža 1:5 (0:3), Veliký – D. Čelko 2, Blažeková, 
N. Čelko, Kučík, Beluša – Praznov 6:6 (3:4), Zaťko 3, 
Beňák 2, Filo – Kubiš 5, Šurabová, Mikušovce – MŠK 
Púchov – odložené 
11. kolo: Šebešťanová – Ilava 2:4 (0:0), Paulen 2 
– Kameništiak 2, Striško, Prekop, Považská Bystrica B 
– Dubnica B 0:19 (0:11), Bagin 3, Thomay 3, Vanek 4, 
Mikuš 2, Koštial 2, Štěpán, Šiko, Gereg, Golej, Dohňan-
ský, Domaniža – Horovce 4:0 (3:0), Kučík 2, Krčmárik, 
N. Čelko, Praznov – Beluša 1:7 (0:3), Kubiš – Zaťko 3, 
Daňo 3, Beňák, MŠK Púchov – Mikušovce - odložené
1. Domaniža 8 8 0 0 53:4 24
2. Dubnica B 10 7 1 2 84:20 22
3. MŠK Púchov 8 7 0 1 36:10 21
4. Ilava 8 5 1 2 30:21 16
5. Šebešťanová 8 4 1 3 18:24 13
6. Horovce 8 2 0 6 10:21 6
7. P. Bystrica B 8 1 2 5 10:69 5
8. Beluša 8 1 1 6 19:36 4
9. Mikušovce 6 1 0 5 6:30 3
10. Praznov 8 0 2 6 17:48 2

21. kolo: MŠK Púchov – SDM Domino 2:4 (0:2), 
Brezina (pk), Gaňa – Tuhý (pk), Gostič, Pružinec, 
Inter Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 0:1, Dunajská 
Streda – Trenčín 1:4, Petržalka – Skalica 2:1, Levice 
– Nitra 1:3, Karlova Ves Bratislava – Slovan Bratislava 
0:7, Trnava – Senica
1. Slovan 20 17 2 1 100:13 53
2. Trenčín 21 17 2 2 87:23 53
3. Trnava 21 16 2 3 69:21 50
4. Nitra 21 12 4 5 54:25 40
5. D. Streda 21 12 3 6 48:33 39
6. Zl. Moravce 21 11 2 8 36:31 35
7. Petržalka 21 11 1 9 42:49 34
8. Skalica 21 8 2 11 42:48 26
9. Senica 21 6 6 9 28:49 24
10. Karlova Ves 20 4 5 11 28:48 17
11. Levice 21 4 3 14 14:41 15
12. MŠK Púchov 21 4 2 15 20:72 14
13. Domino 21 4 0 17 24:84 12
14. Inter 21 3 0 18 20:75 9

21. kolo: MŠK Púchov – SDM Domino 5:1 (0:1), 
Mozsi 2, Klúčik 2, Drahuta – Lelkes, Inter Bratislava 
– Zlaté Moravce/Vráble 3:1, Dunajská Streda – Tren-
čín 0:3, Petržalka – Skalica 1:0, Levice – Nitra 0:6, 
Karlova Ves Bratislava – Slovan Bratislava 0:0, Trnava 
– Levice 2:2
1. Slovan 21 19 2 0 100:12 59
2. Trenčín 21 17 3 1 99:9 54
3. Nitra 21 15 2 4 69:12 47
4. Trnava 21 12 4 5 60:24 40
5. Inter 21 12 1 8 45:48 37
6. Senica 21 11 3 7 56:41 36
7. Petržalka 21 12 0 9 53:44 36
8. D. Streda 21 10 2 9 35:26 32
9. Zl. Moravce 21 9 1 11 31:38 28
10. Karlova Ves 21 6 3 12 21:38 21
11. MŠK Púchov 21 3 3 15 15:65 12
12. Levice 21 3 2 16 16:79 11
13. Domino 21 2 1 18 12:82 7
14. Skalica 21 2 1 18 12:106 7

 12. kolo: Dohňany – Jasenica 5:0 (3:0), Černoško 2 
(jeden z pk), Hanes, Čmelo, Čvirik, Dolné Kočkovce 
– Tuchyňa 11:1 (4:0), Pilát 3, Hrušík 3, Ivaniš 2, Kanis 
2, Chobot – Gažo, Streženice – Bolešov 3:4 (2:2), Ho-
fierka 2, Pojezdal – Pagáč 2, Petrušek, Kršák, Plevník-
-Drienové – Lumax Horovce 2:0 (1:0), Čičut, Hehejík, 
Pružina mala voľno
1. Dohňany 11 10 1 0 42:7 31
2. Plevník 11 8 2 1 51:13 26
3. Pružina 10 6 2 2 22:14 20
4. Streženice 11 6 0 5 38:29 18
5. Horovce 11 5 0 6 22:21 15
6. Bolešov 10 3 1 6 17:34 10
7. D. Kočkovce 11 3 0 8 31:40 9
8. Jasenica 10 2 1 7 25:30 7
9. Tuchyňa 11 1 1 9 15:75 4

II. liga dorast
28. kolo, 8. mája o 10.00, ml. dorast o 12.00
FK Dubnica – MŠK Púchov, Lokomotíva Trnava 

– Prievidza, Inter Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble, 
Komárno – Bánovce nad Bebravou, Skalica – Považ-
ská Bystrica, Gabčíkovo – Devínska Nová Ves, Nové 
Zámky – Karlova Ves Bratislava, Malacky – Myjava, 
Topoľčany – Petržalka (9. 5. o 15.00)

29. kolo, 12. – 13. 5. o 10.00, ml. dorast o 12.00
MŠK Púchov – MFK Skalica (13. 5. o 10.00), Nové 

Zámky – Malacky, Považská Bystrica – Topoľčany, Pe-
tržalka – Komárno, Zlaté Moarvce/Vráble – Lokomo-
tíva Trnava, Karlova Ves Bratislava – Gabčíkovo, De-
vínska Nová ves – Dubnica, Bánovce nad Bebravou 
– Inter Bratislava, Prievidza - Myjava

I. liga starší žiaci
22. kolo – 9.,12. 5. o 10.00, U14 o 12.00
Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov (12. 5. o 

10.00), Skalica – Inter Bratislava, Trenčín – Trnava, 
Domino – Dunajská Streda, Senica – Karlova Ves Bra-
tislava, Slovan Bratislava – Levice, Nitra - Petržalka 

Kto s kým na trávnikoch

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk
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OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Lysá si dala v Košeci tri vlastné 
góly, D. Kočkovce pomohli lídrovi

7. liga muži

6. liga muži

6. liga st. žiaci - JUH

6. liga st. žiaci - SEVER

14. kolo: Ilava – Lazy pod Makytou 0:8 (0:5), Ondrič-
ka 3, Bubeník 2, Veteška 2, Matúš, Beluša – Horná Po-
ruba 2:0 (1:0), Rybanský 2, Hradčan Lednica – Ladce 
20:1, (10:1), M. Matúš 7, Bielik 3, Ľ. Cíbik 2, L. Matúš 2, 
Karas, Chudada, Šimo, M. Matúš, Ciesar, Majerko – Je-
senský, Dohňany – Borčice 0:4 (0:3), Holíček, Kňažek, 
Ďuriš, Vojtech, Košeca – Nová Dubnica 6:1 (2:0), Frý-
decký 3, Lagín 2, Škrovánek – Molnár
1. Lednica 14 13 1 0 129:8 40
2. Košeca 14 11 2 1 69:17 35
3. Beluša 14 9 2 3 79:22 29
4. Lazy 14 8 1 5 60:33 25
5. N. Dubnica 14 7 1 6 53:34 22
6. Ilava 14 7 0 7 66:53 21
7. H. Poruba 14 6 1 7 48:37 19
8. Ladce 14 3 0 11 29:124 9
9. Borčice 14 2 0 12 19:111 6
10. Dohňany 14 0 0 14 2:115 0

6. liga mladší žiaci

10. kolo: Fan Club Púchov – Kolačín 0:1 (0:0), Falath, 
Praznov – Lysá pod Makytou 4:0 (3:0), Šaradín 4, Ilava 
mala voľno
1. Kolačín 8 7 0 1 40:3 21
2. Ilava 8 4 1 3 32:17 13
3. FC Púchov 7 4 1 2 29:16 13
4. Praznov 8 2 0 6 14:41 6
5. Lysá 7 1 0 6 4:42 3

14. kolo: Dolné Kočkovce – Udiča 2:3 (0:2), Žemla, 
Ižvolt – Kaniak, Trško, Buday, Prečín – Pružina 3:4 
(0:2), Klabník 3 – Kolek 2, Hajdík, Jakubech, Doma-
niža – Jasenica 5:2 (2:1), Čelko, Klimek, Král, Danek, 
Masár – Vatolík, Raček, Papradno – Plevník-Drienové 
6:0 (4:0), Jandúch 2, Cabadaj 2, Macošinec, Vystrčil, 
Dolná Mariková – Sverepec 1:4 (0:3), Žiačik – Paulec 
2, Biel, Zvak
1. Udiča 14 13 1 0 70:7 40
2. Domaniža 14 12 1 1 100:18 37
3. Sverepec 14 11 0 3 56:23 33
4. Papradno 14 8 1 5 49:38 25
5. D. Mariková 14 5 3 6 37:35 18
6. Pružina 14 4 1 9 22:39 13
7. Plevník 14 4 0 10 29:59 12
8. D. Kočkovce 14 3 3 8 30:63 12
9. Jasenica 14 3 2 9 28:44 11
10. Prečín 14 1 0 13 16:111 3

Dohrávka 14. kola: 
Dolná Breznica – Fan Club Púchov 2:3 (1:2), P. Ilavský, 
P. Gábriš (pk) – P. Kresánek, Novosedliak (pk), Pšenák, 
Dohňany – Pruské 0:5 (0:2), Patrik Lukáč 3, Palkech, 
Branický, Dolná Mariková – Lazy pod Makytou 2:0 
(2:0), Pilar, Polník, Sverepec – Mikušovce 0:2 (0:2), Pa-
gáč, Ilavský, Pružina – Visolaje 1:1 (0:0), Paulec – Šuly, 
Šebešťanová – Kolačín 4:0 (2:0), Jurdík 3, Bubník            
20. kolo:  
Praznov – Kolačín 6:0 (3:0), M. Kostelanský 2, Galát 
2, M. Šaradín, Hlavoň, Podvažie – Lazy pod Makytou 
0:5 (0:3), Kmošena 3, Prekop, Bednár (vlastný), Pruské 
– Mikušovce 3:2 (2:0), Branický, Lukáč, Šagát – Kristín, 
Balon, Fan Club Púchov – Visolaje 0:4 (0:2), Hrubo, 
Polacký, Kujaník, Šuly, Dolná Breznica – Šebešťanová 
1:2 (0:2), Karas – Jurdík, Ignácik, Dohňany – Pružina 
8:2 (4:0), Lukajka 3, Štrbák 3, Kozma, Jancík – Svitek, 
Kardoš, Dolná Mariková – Sverepec 3:0 (1:0), Polník, 
Britvík, Orávik
1. Mikušovce 20 15 1 4 64:23 46
2. D. Mariková 20 14 3 3 56:31 45
3. Pruské 20 14 1 5 71:34 43
4. Šebešťanová 20 13 2 5 45:29 41
5. Visolaje 20 12 3 5 64:37 39
6. Lazy 20 12 1 7 50:36 37
7. Sverepec 20 7 5 8 33:34 26
8. Dohňany 20 6 4 10 39:46 22
9. Kolačín 20 6 4 10 44:67 22
10. Podvažie 19 6 3 10 32:36 21
11. FC Púchov 20 6 3 11 37:58 21
12. Pružina 20 5 1 14 27:61 16
13. Praznov 19 4 2 13 44:67 14
14. D. Breznica 20 1 3 16 26:73 6

8. liga muži
12. kolo: 
Lumax Horovce – Dynamo Orlové 3:0, Hradčan Led-
nica – Prejta 4:1 (0:0), Bezák, Novosád, Dorotčin, Pilný 
– Koťan, Tŕstie – Červený Kameň 2:2 (0:1), Brezničan 
(pk), Letko – Šatka, Gašpar, Kameničany – Vrchteplá 
2:2 (0:2), Noska (pk), Brix – Kuriš 2, Bodiná mala voľ-
no
1. Kameničany 10 9 1 0 30:9 28
2. Lednica 11 7 1 3 23:12 22
3. Bodiná 10 7 0 3 36:11 21
4. Prejta 10 5 1 4 21:19 16
5. Horovce 11 5 0 6 24:32 15
6. Tŕstie 11 4 2 5 21:29 14
7. Vrchteplá 10 4 1 5 33:19 13
8. Orlové 10 2 1 7 14:39 7
9. Č. Kameň 11 0 1 10 5:37 1

Dohrávka 14. kola: 

Streženice – Papradno 1:0 (0:0)
Gól: 87. Erik Medňanský

Dulov – Dolné Kočkovce 2:3 (1:0)
Góly: 30. Bujnoch, 90. Kebis – 47. Pilát, 56. Pilát, 72. 

Kvocera

Košeca – Tuchyňa 4:1 (2:0)
Góly: 3. Bortel, 33. K. Škrapko, 80. Stupinský, 89. Mi-

halik – 55. Adamovic

Lysá – Kvašov 1:7 (1:3)
Góly: 35. Hošták – 4. Beňo, 42. Kadlec, 45. F. Ko-

váč, 60. D. Kováč, 62. Bretschneider, 67. Gorelka, 75. 
Bretschneider

Bolešov – Udiča 6:2 (1:2)
Góly: 28. Šimák, 48. Štefánek, 64. Veselý, 69. Veselý, 

70. Štefánek, 84. Štefánek – 3. Drblík, 40 Drblík (pk)

Jasenica – Horná Poruba 2:1 (1:0)
Góly: 43. Šibík, 66. Štredas (pk) – 50. R. Živčic

Košecké Podhradie – Podmanín 0:1 (0:1)
Góly: 3. Peter Gardian 

20. kolo
Dolné Kočkovce – Kvašov 2:1 (0:0)
Päťbodová strata na Podmanín dávala Kvašovu 

ešte teoretickú nádej pomýšľať na ohrozenie lídra. V 
prvom polčase sa hral oku lahodiaci futbal, ktorému 
chýbalo len gólové korenie. Hostia až do 70. minú-
ty držali nerozhodný výsledok. Potom však zaúra-
dovala jarná posila Dolných Kočkoviec Miloš Pilát, 
ktorý poslal domácich do vedenia. Kvašovčania sa 
ešte nestihli spamätať z vedúceho gólu domácich a 
Dolné Kočkovce jasali druhýkrát po presnom zása-
hu Martina Kvoceru – 2:0. Kvašovčania vrhli všetky 
sily do útoku, no podarilo sa im už iba skorigovať na 
konečných 2:1. Autorom gólu bol desať minút pred 
koncom stretnutia Tomáš Kresánek.    

Streženice – Jasenica 1:2 (0:2)
Streženičania po prvomájovej výhre nad Paprad-

nom tentokrát proti Jasenici sklamali a už v prvom 
polčase dvakrát inkasovali. Skóre otvoril už v štvrtej 
minúte Klabník, na 0:2 zvyšoval v 26. minúte Jozef Ja-
náček – 0:2. Domácim sa síce po obrátke v 57. minúte 
podarilo Krajčím znížiť na 1:2, no vyrovnať už nedo-
kázali.

Košeca – Lysá pod Makytou 4:0 (3:0)
Domáci Košečania síce prekonali brankára Lysej 

iba raz, no napriek tomu zvíťazila 4:0. V 25. minúte 
otvoril skóre domáci Bortel, ďalšie tri góly si však už 
strelili Lysania. V 34. minúte Panáček, o desať minút 
neskôr Kováč a na 0:4 domácim „pomohol“ v 50. min-
úte Fojtek.

Podmanín – Horná Poruba 2:0 (1:0)
V šlágri kola uspeli domáci a urobili zrejme rozho-

dujúci krok k postupu do piatej ligy. Skóre otvoril tri 
minúty pred koncom prvého polčasu Miroslav Kos-
telanský z priameho kopu – 1:0. Zaslúžené víťazstvo 
domácich spečatil v 71. minúte Peter Gardian z poku-
tového kopu – 2:0. 

Košecké Podhradie – Tuchyňa 4:2 (2:2)
Hostia už po necelej polhodine viedli prekvapuj-

úco dvojgólovým rozdielom po presných zásahoch 

Adamovica a Prchlíka. Domáci znížili v 29. minúte 
gólom Kozíka a o päť minút Suchomel vyrovnal – 2:2. 
V druhom polčase poslal domácich do vedenia v 
60.minúte Marušinec a minútu pred koncom spečatil 
domáce víťazstvo Ľubomír Staňo – 4:2. 

Papradno – Udiča 1:0 (1:0)
Vysokofavorizovaní domáci sa síce ujali vedenia už 

v 26. minúte gólom Jakuba Galka, no potom už nap-
riek tlaku súperovho brankára prekonať nedokázali. 

Dulov – Bolešov 0:3 (0:2)
Dulovčania sú už zrejme zmierení so svojim osu-

dom a Bolešov sa na víťazstvo ani príliš nenarobil. 
V desiatej minúte otvoril skóre Štefánek, päť minút 
pred koncom prvého polčasu zvýšil Veselý na 0:2 a 
víťazstvo Bolešova prikrášlil dvadsať minút pred kon-
com Štefánek – 0:3. 
1. Podmanín 20 16 1 3 50:21 49
2. Košeca 20 13 2 5 59:15 41
3. Kvašov 20 13 1 6 55:29 40
4. Jasenica 20 13 1 6 44:24 40
5. H. Poruba 19 12 2 5 51:25 38
6. Bolešov 20 11 2 7 33:23 35
7. K. Podhradie 20 8 2 10 40:43 26
8. D. Kočkovce 20 8 2 10 37:49 26
9. Papradno 20 8 1 11 39:37 25
10. Streženice 20 6 5 9 27:35 23
11. Tuchyňa 20 6 3 11 37:48 21
12. Udiča 20 4 5 11 21:51 17
13. Lysá 20 3 5 12 26:56 14
14. Dulov 19 2 0 17 21:84 6



SSE - Distribúcia, a. s. oznamuje, že 22. 5. 2018 od 
8:00 do 15:00 bude prerušená distribúcia elektri-
ny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach v 
Horných Kočkovciach, ul. Novonosická a Sadová.
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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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PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce vajcia. Tel. 0903 287 021.

AUTO - MOTO
• Predám skúter Benelli Velvet 125, 6-roč., 6 tis. km, 
Landerover Freelander Td4, 3-dver., r. v. 2004. Tel. 
0918 570 912. 

DARUJEM
•  Darujem sklenník 3,5 x 6 m za demontáž a odvoz. 
Tel. 0918 570 912.
•  Darujem pultový mraziak, 120 l, za odvoz. Tren-
čianska 461.

SLUŽBY
•  Ponúkam službu: prevoz osôb – muzikanti, svadby 
a iné na 9-miestny Wollswagen transporter, Púchov 
a okolie. Kontakt: 0903 287 021.
•  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 PONÚKA
• CSS Kolonka prijme kuchárku/cukrárku na TPP s 
výučným listom. Dvojzmenná prevádzka. Prax nut-
ná. Nástup ihneď. Mzda 619 € + príplatky za víkendy 
a sviatky. Kontakt: monika.zatkova@csskolonka.sk, 
 0901 918 621, 042/4677330.
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info na 
0902 432 911.

RÔZNE
• Požičiam veľký vozík - prepravník. Tel. 0905299364.
• METROVÝ TEXTIL. Vchod pri pódiu, matrace pre 
každého, výroba byt. doplnkov na mieru. 
www.textilrehak.sk
• ANGLIČTINA – kurzy, preklady. Pondelky o 18.10 h. 
Konverzácie pre každého. www.LamaSchool.sk,  
0949 374 254.
• 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. 

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať 
poctivej nálezkyni p. Lucii Paliderovej zo sídliska 
Dvory v Púchove, ktorá našla moju peňaženku s 
kreditnými kartami a väčšou finančnou hotovosťou 
a túto mi aj osobne doniesla do miesta môjho byd-
liska.              S vďakou Kováč.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poraden-
ský deň bude 28. 5. 2018 od 14.25 v kancelárii 
ZO SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na práv.
problémy zdrav. postihnutých a starších občanov 
mesta Púchov. Prihlásiť sa môžete do 20. 5. na ad-
rese: Ján Petro, Obr. mieru 1152/5, 0949 103 709.

• Výbor MO SRZ Púchov oznamuje členom, že z 
dôvodu nedodania riadne zazmluvnených násado-
vých kaprov pre jarné preteky dospelých dodáva-
teľom SRZ Rada Žilina sa tieto preteky prekladajú 
na iný termín, ktorý bude včas oznámený. Štartov-
né lístky budú platné na preložený termín pretekov.
V prípade nezáujmu o pretek v náhradnom termíne 
bude danému členovi vrátené štartovné.
Výbor sa týmto za vzniknutú situáciu, ktorá vznikla 
nie našou vinou, všetkým členom ospravedlňuje.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme 
si dňa 8. 5. 2018 pripo-
menuli 3. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca, 
dedka a pradedka 
Miroslava KMOŠENU. 

S láskou a úctou 
          spomína manželka             
               a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Kto zomrel, neodchád-
za, ale ostáva v srdciach 
tých, ktorí ho milovali. 
Dňa 8. 5. 2018 si pri-
pomenieme dvanáste 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko 
Peter CHANO z  Hor. 
Kočkoviec. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Neúprosný osud to naj-
drahšie nám vzal, len bo-
lesť v  srdciach, smútok, 
prázdny domov a  spo-
mienky nám ponechal. 
Dňa 3. mája sme si pri-
pomenuli piate smutné 
výročie úmrtia nášho 
manžela, otca, dedka 
Ľubomíra JANDUŠÍKA. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Že čas žiaľ zahojí, je len 
veľký klam, čím ďalej 
ubieha, tým viac chýbaš 
nám. 
Dňa 10. mája si pripo-
míname 9. výročie čo 
nás navždy opustil náš 
drahý syn 
Mgr. Peter MARTIŠ. 

S láskou spomínajú rodičia a bratia. 

SPOMIENKA
Dňa 9. 5. 2018 si pripo-
míname desiate výročie 
úmrtia našej milej ma-
minky 
Ruženky HUDECOVEJ 
z Hor. Kočkoviec. 
Kto ste ju poznali, venuj-
te jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

• Upozorňujeme občanov, že príjem inzercie 
do Púchovských novín a Púchovskej televízie 
je v inzertnej kancelárii, ktorá sídli v Divadle 
Púchov na Hoenningovom námestí č. 2002 
(na prízemí budovy úplne vpravo).
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Cimeráková
Tel.: 0905 750 121, 042/285 2408 



Útulok OZ Hafkáči 
hafkacipb@gmail.com 
 facebook.com/hafkaci

 
Kontakt: 0911 290 983  
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OD DRUŽBA, SNP 750/42 Nová dubnica, tel. 042/4431077, 0911955192
OD ASTRA, Nám. Matice Slovenskej 4263 Dubnica nad Váhom, tel. 042/2402010 0948955192

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

160x200cm, s polohovateľným roštom, 

1 379€

214x333x150cm, s rozkladom a UP180x200cm, s roštami a UP, masívny buk

Slovenské a České výrobky 1 732€

Na vystavené sedačky a postele

ZĽAVA - 20% 

261x342x163cm, s rozkladom a UP

1 329€

1 149€

/2ks
419€

A K C I A
1+1 zdarma 

939€ 779€

/prehoz v cene/
matracmi  a UP

729€
569€

989€
809€

160x200cm, s polohovateľným roštom, 

/prehoz v cene/
matracmi  a UP

VODIČI, POZOR! Opäť úplná uzávierka cesty do Pov. Bystrice
Cesta z Púchova popri priehrade do Považskej Bystrice (II/507) bude opäť 
úplne uzatvorená medzi 180 a 181 km za nimnickými kúpeľmi v dňoch: 

Komunikáciu bude možné využívať len z Púchova do obce Nimnica (kúpele) 
a do obcí Udiča, Hatné, Klieština, Dol. a Hor. Mariková z Pov. Bystrice. Obchád-
zková trasa povedie po ceste I/61 cez obce Beluša a Sverepec. Autobusy SAD 
Trenčín budú aj počas uzávierky premávať podľa upraveného harmonogramu. 

12. 5. od 8.00 do 13. 5. do 18.00 
16. 6. od 8.00 do 17. 6. do 18.00



inzercia

ŠIROKÝ VÝBER SVIETIDIEL,LED PÁSY,
ZÁSUVKOVÉ KOMBINÁCIE, VYPÍNAČE,

KÁBLE, ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

OVLÁDAJTE SVIETIDLÁ POMOCOU TELEFÓNU, TABLETU ALEBO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA!

PREDAJŇA:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov


