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Starostovia blahoželali ženám ku Dňu matiek

O kultúrny program sa postarali deti 
z  materskej školy a žiaci Základnej 
školy v Streženiciach. Predseda ZO 
ZSSP Púchov Ján Petro, ktorý oslavy 
organizoval, privítal čestných hostí: 
primátora mesta Púchov Rastislava 
Heneka s  manželkou, starostu Dol-
ných Kočkoviec Petra Reginu a sta-
rostu Košeckého Podhradia Rastislava 
Čepáka.
Z príhovoru predsedu ZO Jána Pet-
ra vyberáme:  „Všetky matky určite 
potvrdia, že byť mamou je niečo 
nádherné, napĺňajúce, radostné, 
ale zároveň aj zodpovedné, veľa-
krát náročné a niekedy aj bolestné. 
Všetci to vieme. Pre každého je jeho 
mamka tou najdôležitejšou osobou 
na svete. Mamka je ten človek, kto-
rého náruč sme pocítili ako prvú. 
Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo 
sme pociťovali od prvých dní nášho 
života. Jej hlas sme počúvali, učili 
sa prvé slová od nej. Mama si zasl-
úži nielen našu úctu a lásku. Zaslúži 
si, aby sme sa starali o jej šťastie. 
Deň matiek je príležitosť všetko 
toto si pripomenúť, aby sme na to v 
bežiacom kolobehu života nezabú- 
dali... Prajem všetko dobré všetkým 
mamičkám!“
Do tanca hrala hudobná skupina 
Extra. Primátor R.  Henek spolu so 
starostami P. Reginom a R. Čepákom 
prišli oblečení v ľudových krojoch a 
po blahoprajných prejavoch ochotne 
vyzvŕtali v tanci prítomné oslávenky-
ne. A po výbornej večeri a občerstvení 
nechýbala ani bohatá tombola.         -sf-

V piatok 11. mája 2018 sa stretli členovia a priatelia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
(SZZP) v Dome kultúry Streženice, aby oslávili Deň matiek. Oslavy sa okrem Základnej organizácie 
SZZP Púchov zúčastnili aj organizácie z Horných Kočkoviec, Dolných Kočkoviec, Lúk pod Makytou, 
Dohňan, Streženíc, Pruského, Ilavy a Košeckého Podhradia. 
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Mamám
pripravili 
koncert

Primátor mesta vo svojom príhovore 
uviedol: „Naša mama je naozaj tá 
najkrajšia ľudská bytosť na celom 
svete. Je pri našom zrode, stojí pri 
našich prvých krokoch. Aj keď sa 
potkneme a spadneme, prvá nám 
podá pomocnú ruku, aby sme vstali 
a išli ďalej. Mama dokáže byť k nám 
láskavá, aj keď ju niekedy svojim ko-
naním nahneváme... Chcel by som 
všetkým mamám povedať jedno veľ-
ké ďakujem za ich láskavosť a neko-
nečnú lásku a popriať veľa zdravia 
a Božieho požehnania a okolo seba 
mnoho milujúcich ľudí, aby tie naše 
mamy boli počas svojho života šťast-
né, lebo si to zaslúžia.“ 

-sf-

V nedeľu 13. mája v Evan-
jelickom kostole Púchov 
pripravili pedagógovia a 
žiaci Základnej umeleckej 
školy v Púchove slávnost-
ný koncert ku Dňu matiek.  
V úvode slávnosti sa 
prítomným prihovorili 
evanjelická farárka Lenka 
Rišiaňová a primátor mes-
ta Rastislav Henek. 

Mesto Púchov vyhlásilo výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov/-liek MŠ a CVČ 
Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, 
Požiarna 1291/26, Púchov

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, 
Nosice 221, Púchov

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času 
Včielka, Športovcov 904, Púchov

Podrobný zoznam kvalifikačných predpokladov a zoznam požadovaných dokladov nájdete na webstránke mesta Púchov: www.puchov.sk.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami treba vo všetkých troch prípadoch doručiť 
osobne do podateľne Mestského úradu Púchov alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov v zalepenej 
obálke označenej nápisom: „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka CVČ Včielka, Športovcov 904, 020 01 Púchov “ alebo „Neotvárať – VK – riaditeľ/
riaditeľka MŠ Nosice 221, 020 01 Púchov “ alebo „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ Požiarna 1291/26, 020 01 Púchov “ do 1. júna 2018 do 
12.00 hod.

Terrmín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do výberového konania 
najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

Oznámenie o trvalej zmene otváracích hodín pre verejnosť na púchovskej pošte od 1. 5. 2018
NOVÉ OTVÁRACIE HODINY:  Pondelok - piatok: 8:00 - 18:00  Sobota: 8:00 - 10:30   Nedeľa: zatvorené
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Do prehliadky pod názvom „Dieťa je 
dar“, ktorá bola zorganizovaná v spo-
lupráci s Považským osvetovým stre-
diskom v Považskej Bystrici a mestom 
Púchov, sa prihlásili tri súbory: ZPOZ 
pri Obecnom zastupiteľstve Udiča, 
ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve 
Dohňany a ZPOZ pri Mestskom úrade 
Púchov. 
V  úvode podujatia pripravil domáci 
kolektív z Púchova slávnosť Uvítania 
detí do života „na živo“. Veď v ľudskom 
živote niet väčšej radosti ako tá, keď 
do rodiny pribudne malý krásny člo-
viečik. Slávnostný príhovor k rodičom 
predniesol primátor mesta Mgr. Ras-
tislav Henek. Celú slávnosť uvádzala 
Mgr. Sisková, recitovala Mgr. Holáko-
vá, vedúca oddelenia školstva a soci-
álnych vecí MsÚ Púchov. Matrikárka 
Ing.  Savarová pozývala rodičov a ich 
deti – nových občanov mesta Púchov, 
aby prišli k osobnej gratulácii primá-
tora mesta a k zapísaniu sa do pamät-

nej knihy. S pásmom básní a piesní v 
programe účinkovali deti z Materskej 
školy, Požiarna ul. 1292 pod vede-
ním pani učiteľky Jitky Bielikovej. Za 
hudobného sprievodu Jána Vojteka 
spievali sestry Karin a Bronislava Ril-
jakové „Uspávanku“ od púchovskej 
autorky Márie Jašurdovej, pieseň 
„Talizman“ od Dominiky Mirgovej a 
„Uspávanku“ z Fíha Tralala – Farebný 
svet.
Slávnosť Pasovania prvákov z Doh-
ňan bola druhým programom uve-
deným v  rámci regionálnej prehlia-
dky. Táto slávnosť sa už stala trvalou 
súčasťou kultúrneho kalendára obce 
Dohňany. Po slávnostnom príhovore 
poslankyne obecného zastupiteľstva 
nasledovalo pasovanie prvákov ria-
diteľkou Mgr. Katarínou Miškárovou. 
Prvákom boli odovzdané medaily 
„Múdrej pani sovy“ a každý žiak svo-
jim otlačkom palca potvrdil, čo sľúbil.
Treťou a poslednou ukážkou bola 

slávnosť Pasovania žiakov prvého roč-
níka do cechu školského v Udiči. Prvá-
ci svojim programom dokázali, akí sú 
šikovní a čo všetko sa naučili, odkedy 
prvýkrát prekročili prah školy. Poznajú 
už skoro všetky písmenká a napočí-
tajú viac ako do desať. Spoločným 
tancom na pesničku „Kamaráti“ od 
Mira Jaroša dokázali, že sú kamarátmi 
medzi sebou a aj s pani učiteľkami. 
Riaditeľka školy Jana Beláková usku-
točnila pasovanie prvákov do cechu 
školského a pri tejto slávnostnej prí-
ležitosti sa im prihovoril zástupca sta-
rostu Štefan Matušík. Nasledoval sľub 
prvákov. Autorkou scenáru slávnosti 

Regionálna prehliadka Zborov pre občianske zále-
žitosti (ZPOZ) regiónov Považská Bystrica, Púchov a 
Ilava sa konala 12. apríla v Župnom dome v Púchove. 

ZPOZ Púchov uspel na regionálnej 
prehliadke „Dieťa je dar“

bola Mgr. Petra Šramčíková. 
Členovia odbornej komisie (Hele-
na Martinková, Alena Hudáková a 
Jana Janíčková) dôkladne zhodnotili 
ukážky slávností a odporučili, že na 
celoslovenskú prehliadku, ktorá sa 
uskutoční 31. mája v Sliači, postúpia 
kolektívy ZPOZ z Púchova a Udiče. 
Predsedníčka RR ZPOZ Eva Vysúdilo-
vá, riaditeľka Považského osvetové-
ho strediska (POS) Mgr. Daniela Čiž-
márová a členka RR Irena Kováčiková 
odovzdali účinkujúcim kolektívom 
diplomy, darček a kvety. 
Irena Kováčiková, členka RR ZPOZ

(redakčne krátené)

Počet dokončených bytov v Trenčianskom kraji vlani klesol
V roku 2017 bolo v Trenčianskom 
kraji dokončených 1 283 bytov, v 
medziročnom porovnaní to bol po-
kles o 16 %. Náš kraj dlhodobo patrí 
medzi kraje SR s nižším podielom 
dokončených bytov, v roku 2017 
dosiahol 7,6 % a medziročne klesol 
o 2,2 percentuálneho bodu. Menej 
dokončených bytov bolo iba v Ban-
skobystrickom kraji.

V kraji sa dokončili hlavne štvo-
rizbové a päť a viacizbové byty
V Trenčianskom kraji medzi do-
končenými bytmi dominovali štvo-
rizbové byty s 39,7 %, ich počet 
medziročne klesol o 2,9 %. Päť a via-
cizbové byty predstavovali  22,7 % z 
dokončených bytov a vďaka najniž-
šiemu medziročnému poklesu o 1,4 
% dosiahli v roku 2017 vyšší podiel 
medzi dokončenými bytmi ako tro-
jizbové byty. Trojizbové byty pred-
stavovali  20,3 % (počet medziročne 
klesol o 21,1 %), dvojizbové 13 % 
(počet medziročne klesol o 39,5 %) 
a jednoizbové a garsónky iba 4,3 % 
z dokončených bytov (počet medzi-
ročne klesol o 45,5 %).

Najväčší podiel dokončených by-
tov tvorili byty v rodinných do-
moch
V roku 2017 bolo dokončených 
990 bytov v rodinných domoch. 
Medziročne nastal úbytok dokon-
čených bytov aj v tejto kategórii 
bytov o 4,3 %. 

Dokončovali sa najmä viacizbové 
byty. 
Podiel dokončených štvorizbo-
vých a viacizbových bytov v ro-
dinných domoch tvoril v Trenčian-
skom kraji 80,5 %, vyšší bol iba 
Žilinskom kraji o 0,7 percentuálne-
ho bodu.

30 percent z dokončených bytov v 
kraji bolo v okrese Trenčín
Najviac bytov 389 sa dokončilo v 
okrese Trenčín, nasledovali okresy 
Prievidza 176 bytov, Nové Mesto nad 
Váhom 167 bytov a Ilava 156 bytov. 
Medzi okresy s viac ako sto dokonče-
nými bytmi patril aj okres Púchov 104 
bytov. Vyrovnaný počet dokončených 
bytov bol v okresoch Bánovce nad 
Bebravou 85 bytov, Partizánske a Po-
važská Bystrica po 84 dokončených 
bytov. Najmenej bytov 38 dokončili v 
okrese Myjava.

Počet dokončených bytov medzi-
ročne vzrástol v štyroch okresoch
Najvyšší medziročný nárast počtu 
dokončených bytov medzi okresmi 
kraja v roku 2017 zaznamenal okres 
Partizánske 23,5 %, nasledovali okresy 
Bánovce nad Bebravou 16,4 %,  Tren-
čín 9,9 %  a Myjava 8,6 %. V ostatných 
okresoch došlo k medziročnému po-
klesu dokončených bytov, najvyšší 
pokles o 46,5 % bol v okrese Považská 
Bystrica.

Zdroj: Štatistický úrad  SR
Ilustr. foto: archív PN
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Na čo by sme mali myslieť 
pri pobyte detí na slnku
Rodičia by mali dbať na to, aby deti 
počas teplých slnečných dní nosi-
li pokrývku hlavy, kvalitné slnečné 
okuliare a používali krémy proti UV 
žiareniu s vysokým ochranným fak-
torom. „Deti by si mali častejšie robiť 
prestávky v tieni, vhodné je nosiť 
ľahký, vzdušný odev,“ odporúča doc. 
MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca 
odboru hygieny detí a mládeže Úra-
du verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky (ÚVZ SR).
„Rizikom horúcich slnečných dní je 
výskyt úpalu. Možno ho pozorovať 
práve u detí, ktoré  počas slnečných 
dní nemajú prikrytú hlavu. Úpal sa 
prejavuje zvýšenou teplotou, boles-
ťami hlavy, povrchným zrýchleným 
dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľ-
nosťou až zvracaním. Pred slnkom 
je dôležité chrániť okrem detí aj 
starších ľudí či osoby s kardiovasku-
lárnymi ochoreniami, vysokým krv-
ným tlakom, poruchou termoregu-
lácie či so závažným hormonálnym 
ochorením,“ dopĺňa doc. Hamade.
Dôležité je dbať na pravidelný pitný 
režim v menších dávkach, vodu je po-
trebné piť aj vtedy, keď nepociťujeme 
smäd, vhodnejšie sú vlažné nápoje a 
ideálna je voda, do pitného režimu sa 
nezapočítavajú tekutiny vo forme sla-
dených nápojov. Potreba pitia rastie 
nielen v závislosti od vonkajšej teplo-
ty, ale aj od telesnej aktivity a zdravot-
ného stavu.

Nástup teplých dní netreba podceniť

S teplom prichádzajú aj úrazy
Teplé počasie však so sebou nesie aj 
inú nástrahu ako nevoľnosti z tepla a 
úrazy, keďže deti sa vo zvýšenej miere 
venujú rôznym druhom športu. „Je 
nevyhnutné dbať na to, aby dieťa 
pri športovaní zachovávalo niektoré 

bezpečnostné opatrenia, ako naprí-
klad nosenie chráničov na rukách 
a nohách pri korčuľovaní, nosenie 
bezpečnostnej prilby pri bicyklovaní 
a korčuľovaní, dodržiavanie pravi-
diel cestnej premávky. Pri rôznych 
druhoch vodných športov by dieťa 
nikdy nemalo podceňovať svoje fy-
zické sily,“ hovorí doc. Jana Hamade s 
tým, že následky úrazov v niektorých 
prípadoch predstavujú pre dieťa i do-
životný zdravotný hendikep.

Chlapci sú všeobecne náchylnejší k 
častejším a závažnejším úrazom než 
dievčatá. To platí pre všetky typy úra-
zov a všetky vekové kategórie, okrem 
detí od narodenia do jedného roka.  
Nie je to spôsobené len vyššou expo-
zíciou rizík, ale tiež odlišným správa-

ním chlapcov a dievčat. 
Najčastejšie sa deti zrania doma a v 
okolí domova, a to najmä vo veku 
od narodenia do päť rokov. Jediným 
spôsobom, ako zabrániť zbytočným 
poškodeniam zdravia v dôsledku úra-
zov, je efektívna prevencia. Ťažisko 
zodpovednosti spočíva na rodičoch a 
ich prístupe napr. k otázke vytvorenia 
bezpečného domova s minimalizáci-
ou rizík, najmä pokiaľ ide o malé deti.

ÚVZ, foto: archív PN

15. máj - sv. Žofia, panna a mučenica; 
sv. Izidor, rehoľník
• Brenda - anglické meno pravdepo-
dobne nórskeho pôvodu s význa-
mom  „meč“
• Raisa - nejasný pôvod - buď gréc-
ky „ľahkomyseľná“ alebo francúzsky 
„mysliaca“
• Zosia - ruská podoba mena Žofia
• Žofia, Sofia - má grécky pôvod a 
jeho význam je „múdrosť“
16. máj - sv. Ján Nepomucký, kňaz a 
mučeník; sv. Andrej Bobola, kňaz a 
mučeník
• Peregrín, Peregrína - z latinského 
slova peregrínus = „pútnik“
• Svetozár - slovanský pôvod a jeho 
význam je „(buď) svetelná žiara“
17.  máj - sv. Paschal Baylonský, re-
hoľník
• Andronik, Andronika - gréckeho pô-
vodu s významom „víťaz“
• Ditmar - nemecké meno Dietmar 
znamená „známy ľudu“
• Gizela - má nemecký pôvod a v pre-
klade znamená „šíp, strela“
• Paskal, Paskália - latinsko-gréckeho 
pôvodu s významom „narodený na 
Veľkú noc“
18. máj - sv. Ján I., pápež a mučeník; 
sv. Kaludia, mučenica; bl. Blandína, 
panna
• Viola - má latinský pôvod a zname-
ná „fialka“
19. máj - sv. Peter Celestín, pápež; 
sv.  Urban I., pápež; sv. Ivo, kňaz
• Gertrúda, Gerda - má nemecký pô-
vod a význam mena je „milá kopija“
20.  máj - zoslanie Ducha Svätého - 
Svätodušná nedeľa (Turíce);
sv. Bernardín Sienský, kňaz; sv. Lýdia
• Bernard, Bernarda, Bernardín, Ber-
nardína, Bernadeta - má nemecký 
pôvod a význam mena je „silný med-
veď“
• Hviezdoslav, Hviezdoslava - podľa 
pseudonymu básnika Pavla Orságha 
s významom „oslavuj hviezdy“
21. máj - sv. Krištof Magallanes, kňaz 
a spoločníci, mučeníci
• Zina - má grécky pôvod a jeho vý-
znam je „dobrá, priateľská“ 
• Dobromír, Dobromíra - má slovan-
ský pôvod a znamená „dobrý mier 
(svet)“
• Hostimil, Hostimila, Hostirad - slo-
vanské meno s významom „hostí mi-
luj, maj rád“
• Hostislav, Hostislava - slovanské 
meno s významom „hostí sláv, buď 
pohostinný“
• Hostivít - slovanské meno s význa-
mom „hostí vítaj“
• Teobald - pogréčtená podoba nem. 
mena Dietbald = „odvážny“

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

Blahoželáme k meninám

Nástup teplého slnečného počasia nesie so sebou riziká najmä pre deti. 
Dlhší pobyt na priamom slnečnom žiarení im môže uškodiť, hoci ešte 
nejde o typicky letné horúčavy. Preto je potrebné myslieť na viacero 
preventívnych opatrení.

Oznam o roznášaní výmerov za komunálny 
odpad a dane z nehnuteľnosti 

Oznamujeme občanom mesta Púchov, že v dňoch  
11. 5. – 27. 5. 2018 bude prebiehať roznášanie výmerov 
za komunálny odpad (KO) a dane z nehnuteľnosti (DzN)  
v meste Púchov a v jeho mestských častiach. 

Úprava stránkových hodín pokladne MsÚ Púchov 
Oznamujeme občanom, že stránkové hodiny poklad-
ne MsÚ budú z dôvodu vyberania poplatkov za KO  
a DzN v termíne od 14. 5. do 15. 6. 2018 upravené nasle-
dovne: 

 Pondelok:   
 Utorok:    
 Streda:   
 Štvrtok:    
 Piatok:   

V Púchovskom magazíne uvidíte
aj tieto reportáže:
•  Zosúladenie vkladov mesta do MBP
•  Teplo vytiahlo na cesty motorkárov i cyklistov 
•  Trendy barman
•  Kompostovanie v byte?  
•  Chodníky pred divadlom ožili kresbami
•  Prvý máj oslávili aj v Lednických Rovniach
•  Prvé prejavy jarných alergií
ŠPORT      
•  Na turnaji kadetov triumfovali domáci volejbalisti
•  Futbalisti MŠK odohrali v krátkom čase 4  zápasy
•  Futbalová prípravka prijímala nových členov
SPEKTRUM  •  7 havranov 

Premiéra vždy v piatok o 18.00 h, 
reprízy každý deň o 10.00, 13.00, 18.00, 22.00 h.

7:15 - 14:30  
7:15 - 14:00 
7:15 - 15:45 
7:15 - 14:00 
7:15 - 14:00



spravodajstvo PÚCHOVSKÉ NOVINY6

Mestská polícia
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Polícia informuje

Žena z okresu Púchov nafúkala za volantom 
3,71 promile, išla pre dieťa do škôlky 

Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru 
z Púchova zastavili 10.mája popoludní na ceste I/49 
v smere z Púchova na obec Mestečko predpísaným 
spôsobom osobné motorové vozidlo Mercedes Benz 
A, ktoré riadila 39-ročná vodička z Púchovského 
okresu. 

Tridsaťdeväťročnú Katarínu, vodičku Mercedesu 
policajti vyzvali k predloženiu dokladov potrebných 
k vedeniu vozidla a k vykonaniu dychovej skúšky. 
Vodička sa dobrovoľne dychovej skúške podrobila. 
Policajti takmer neverili vlastným očiam, keď na al-
koteste zasvietila hodnota 1,70 mg/l, čo predstavuje 
3,54 promile alkoholu v dychu. Opakovaná dychová 

skúška mala ešte vyššiu hodnotu. Krátko popoludní 
vodička nafúkala 3,71 promile alkoholu. Policajtom 
mala uviesť, že vypila len dva deci vína a ide pre dieťa 
do škôlky.

Následne policajti vodičku policajti obmedzili na 
osobnej slobode. Po lekárskom vyšetrení ju umiest-
nili do policajnej cely. Katarínu poverený príslušník 
Okresného dopravného inšpektorátu z Považskej 
Bystrice po vytriezvení obvinil z prečinu ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky. Za uvedený trestný čin 
v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody až na je-
den rok. O výške trestu rozhodoval Okresný súd v Po-
važskej Bystrici.                                              KR PZ Trenčín  

Katarína z Púchovského okresu strávila noc v policajnej cele. Skončila v nej po tom, ako jej policajti za volantom 
automobilu namerali v dychu 3,71 promile alkoholu.                  FOTO: KR PZ Trenčín 

Hasičský a záchranný zbor

V priebehu mesiaca apríl 2018 uskutočnili príslušní-
ci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji celkom 286 výjazdov. Z tohto počtu bolo najviac 
- 120 výjazdov k požiarom. Nasledovalo 72 zásahov 
pri dopravných nehodách, 71 výjazdov k technickým 
zásahom a sedem ekologických zásahov. Okrem toho 
hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 13 
požiarno-previerkových cvičení a tri výjazdy k uda-

lostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli. 
Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac apríl 

boli vyčíslené na 158.000 aur. Uchránené hodnoty v 
dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičské-
ho a záchranného zboru v Trenčianskom kraji pred-
stavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 
3.579.000 eur. 

KR HaZZ Trenčín 

Hasičov zamestnali v apríli najmä požiare

I keď chorobnosť na akútne respiračné ocho-
renia klesla v Trenčianskom samosprávnom kraji 
minulý týždeň v takmer všetkých okresoch, Pú-
chovský okres bol výnimkou. Chorobnosť tu stúp-
la o viac ako 100 ochorení na 100.000 obyvateľov 
na úroveň 1077 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
v okrese Púchov tretia najvyššia v Trenčianskom 
kraji. 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
klesla v Trenčianskom kraji minulý týždeň o 19 
percent. Najvyššia bola v okrese Trenčín (1465 
ochorení na 100.000 obyvateľov), najnižšia v 
okrese Prievidza (740 ochorení na 100.000 oby-
vateľov). 

V kraji minulý týždeň klesla aj chrípková chorob-
nosť, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom 
bola nižšia o 16 percent. Pre chrípku nemuseli mi-
nulý týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej škole v 
Púchovskom okrese, ani v celom kraji.                 (r)

Cesty Púchovského okresu si v 19. kalendárnom 
týždni nevyžiadali žiadnu obeť dopravnej nehody. 
Menej radostná situácia bola na krajských cestách, 
kde v 19. kalendárnom týždni prišli pri dopravných 
nehodách o život dvaja ľudia. Od začiatku roka tak 
na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja 
zomrelo pri dopravných nehodách už osem ľudí. 
Na krajských cestách sa od začiatku roka stalo 402 
dopravných nehôd (medziročný nárast o 26). Ťažko 

sa pri nich zranilo 21 ľudí (medziročný pokles o 13). 
Na slovenských cestách sa v tomto roku stalo 4275 
dopravných nehôd (medziročný nárast o 53). Zomre-
lo pri nich 62 ľudí, čo je o 13 menej, ako v porovna-
teľnom období roku 2017. Najviac obetí majú cesty 
Žilinského samosprávneho kraja, kde pri dopravných 
nehodách zomrelo 12 ľudí. Najmenej obetí – tri, si 
tento rok vyžiadali nehody v Bratislavskom kraji. 

KR PZ Trenčín 

Nehody v kraji si vyžiadali už osem obetíV kraji chorých ubudlo, 
v okrese ich je viac

Nebol v obľúbenej krčme...
Na oddelenie mestskej polície oznámila krát-

ko po 21. hodine pracovníčka Centra sociálnych 
služieb Kolonka, že do zariadenia sa im nevrátil 
klient. Hliadka preverovala jeho prítomnosť v 
dvoch pohostinstvách v Horných Kočkovciach s 
negatívnym výsledkom. Následne hliadku z dis-
pečingu informovali, že hľadaného muža videli 
vo Vieske-Bezdedove. Hliadka ho vzápätí našla pri 
mäsokombináte a odviezla do zariadenia.  

Schrupol si na nábreží
Na základe telefonického oznámenia zasaho-

vala hliadka mestskej polície na Nábreží slobody, 
kde mal ležať na zemi neznámy muž. Hliadka na 
mieste našla spať muža zo Záriečia. Dopustil sa 
priestupku proti všeobecne záväznému nariade-
niu mesta. Hliadka priestupok vyriešila napome-
nutím, muža z priestorov vykázali. 

Rušil nočný pokoj
Hliadka mestskej polície preverovala krátko pred 

jednou hodinou po polnoci telefonické oznáme-
nie, podľa ktorého na Moravskej ulici niekto ruší 
nočný pokoj. Pred vchodom do bytového domu 
našla hliadka evidentne opitého muža, ktorý rušil 
nočný pokoj hulákaním. Mestskí policajti ho odo-
vzdali matke, priestupok proti verejnému poriad-
ku je v riešení.

Znečistil „kruháč“
Priestupku sa dopustil vodič osobného auto-

mobilu s bytčianskou poznávacou značkou, ktorý 
znečistil verejné priestranstvo na kruhovej križo-
vatke na Nimnickej ceste stavebným odpadom. 
Hliadka priestupok vyriešila napomenutím, muž 
odpad odstránil. 
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Program módnej prehliadky bol bo-
hatý. Na úvod diváci videli svetelnú 
show - virtuálnu prehliadku študen-
tov SOŠ Púchov. Potom nasledovali 
príhovory zástupcov organizátorov 
- dekanky FPT prof. Dariny Ondru-
šovej a riaditeľky SOŠ Púchov Ing. 
Lenky Jancíkovej. Pripomenuli dlhé 
tradície odevnej priemyselnej výroby 
a odborného odevného školstva v 
Púchove. Tento rok uplynie 75 rokov 
od založenia Rolného školy práce. V 
súčasnosti je v Púchove odevné škol-
stvo nielen stredoškolské (SOŠ), ale 
rozšírilo sa aj na vysokoškolskú úro-
veň (FPT TnUAD). 
Študenti FPT predstavili odevy s op-
tickými smart technológiami a spolu 
so žiakmi SOŠ pripravili tiež prehliad-
ku športových a voľnočasových ode-
vov. Módnu show dvakrát prerušilo 
tanečné vystúpenie skupiny VIVAS v 
exotických odevoch. Ako hostia preh-
liadky vystúpili partnerské odevné 
podniky MAKYTA a ODEMA so svoji-
mi kolekciami dámskych a pánskych 
odevov. Potom prišli na rad prehlia-
dky inšpirované folklórom a tvorba 
absolventky SOŠ Kataríny Drábikovej 
a absolventky FPT Ing. Márii Gavendo-
vej. Prehliadku ukončila prezentácia 
návrhov spoločenských odevov štu-
dentov obidvoch púchovských škôl.
Súčasťou Fashion show bola aj výsta-
va vo vestibule divadla pod názvom 
„Svetlo a odev každodenný, ihlou ma-
ľovaný“. Išlo o výstavu semestrálnych 
prác študentov Oddelenia priemysel-
ného dizajnu FPT TnUAD v Trenčíne. 
Výstava prezentovala práce študen-
tov vytvorené počas školského roka 
2017/2018, približuje divákovi proces 
ich vzniku od kresieb, náčrtov až po 
finálne objekty, obrazy a odevy.

Text a foto: Slavomír Flimmel

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných techno-
lógií v Púchove, Stredná odborná škola Púchov zorganizovali vo štvrtok 10. mája 2018 
Fashion show, ktorá sa uskutočnila v Divadle Púchov.

Návrat módy na púchovské prehliadkové móla
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Hrdina druhej svetovej vojny Anton 
Vanko sa narodil v Lednických Rovni-
ach 10. januára 1918 v rodine sedliaka. 
Po skončení obecnej školy sa vyučil 
za sklára, avšak túžil byť letcom a ab-
solvoval tiež školu pre letcov v Pro-
stĕjove. V čase vypuknutia 2. svetovej 
vojny bol už aktívnym armádnym 
poddôstojníkom a slúžil ako kuriérny 
pilot medzi východným frontom a zá-
zemím. 
Anton Vanko nebol spokojný s roz-
bitím Československej republiky a 
chcel aktívne bojovať proti Nemcom. 
Po prvýkrát sa o útek do zahraničia 
zaujímal už v máji 1939, keď sa s pri-
ateľmi informoval na francúzskom 
konzuláte v Bratislave, či by Francúzi 
zobrali slovenských pilotov do vlast-
ného letectva. Príležitosť na útek na-
stala, keď v leteckých opravovniach v 
Trenčianskych Biskupiciach začiatkom 
roka 1943 technici opravovali dvojmo-
torovú Antku Aviu B-71. S kolegami 
Františkom (Leom) Slezákom a Ľudo-
vítom Pollákom začali plánovať odlet 
do Turecka a odtiaľ do Británie. Pridal 
sa hlavný mechanik Jozef Koman a 
mechanik Ján Bžoch.

Strastiplný útek do Anglicka
Útek si pätica naplánovala na Kvetnú 
nedeľu 18. apríla 1943. V ten deň čatár 
Anton Vanko naštartoval motor Antky, 
ostatní naskákali do lietadla a nezasta-
vil ich ani žandár, ktorý sa tam objavil. 
Slovenskí chlapci preleteli ponad Ma-
ďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ale keď 
v diaľke videli siluetu Istanbulu, začal 
im vynechávať jeden motor. Pôvodný 
plán pozrieť si mesto z vrchu a vyhľa-
dať letisko museli zmeniť na núdzové 
pristátie v teréne pri Kestanelike asi 26 
km od Istanbulu.
Ich ďalšia cesta z Turecka do Anglicka 
trvala dlhých šesť mesiacov. V Turecku 
na vojenskej polícii absolvovali neko-
nečné výsluchy. Veliteľ istanbulskej 
vojenskej posádky im nakoniec sľúbil 
pomoc a poslal ich do Ankary. Nasle-
dovala cesta loďou do Izmiru a návrat 
do Istanbulu, cesta vlakom cez sýrsky 
Halab a Damašek do Jeruzalema. V 
Halabe sa ich cesta znovu zasekla - 
ako podozrivých ich zatvorili do ute-
čeneckého karanténneho tábora. Tu 
Vanko, Slezák a Pollák dostali maláriu 
s vysokými teplotami. Keď sa vyliečili, 
podarilo sa im dostať z tábora a nasad-
núť na vojenský vlak do Bejrútu. Odtiaľ 
odišli do Jeruzalema, kde boli konečne 
zaregistrovaní ako dobrovoľníci čs. za-

hraničnej armády. Potom nasledovala 
cesta do Káhiry, opäť zajatecký tábor 
a výsluchy, plavba loďou do Alžírska 
a ďalšia niekoľkodňová plavba až ko-
nečne pristáli v Liverpoole.

Príchod do Londýna a zapojenie 
do bojov
Až 14. októbra 1943 Anton Vanko, 
Ľudo Pollák a Leo Slezák dorazili vla-
kom do Londýna a boli ubytovaní 
v  Czechoslovak home vo Westmin-
sterskom obvode. O pár dní na to sa 
stretli s Dr. Clementisom a ďalšími 
predstaviteľmi čs. vlády. Dr. Clementis 
19.  októbra pripravili tlačovú konfe-
renciu s troma slovenskými pilotmi, 
kde boli prítomné desiatky žurnalis-
tov zo Spojeného kráľovstva a zahra-
ničia. Interview s pilotom Antonom 
Vankom publikovali v nedeľnom vy-
daní Reynolds News s jeho fotogra-
fiou na prvej strane. Novinári predo-
streli anglickým čitateľom myšlienku, 
koľko útrap a prekážok museli mladí 
Slováci prekonať len kvôli tomu, aby 
dostali príležitosť bojovať proti Nem-
com.

Anton Vanko bol zaradený slúžiť na 
jednomiestnom stíhacom lietadle 
Spitfire. Od 57. britskej cvičnej ope-
račnej jednotky (OTU) bol prevelený 
k 312. československej stíhacej peruti. 
Žiaľ, 8.  decembra 1944 zahynul ako 
pilot v  hodnosti rotmajstra pri zráž-
ke lietadiel na letisku Bradwell Bay. 
Stalo sa tak za veľmi zlých poveter-

V pondelok 7. mája 2018 bol v obci Lednické Rovne slávnostne odhalený pa-
mätník letcovi britského Kráľovského letectva (RAF) Antonovi Vankovi.

Anton Vanko - vojnový hrdina z Lednických Rovní

nostných podmienok počas štartu k 
operačnému letu, ktorého cieľom bol 
ochranný sprievod zväzku bombar-
dovacích Lancasterov letiacich nad 
Duisburg. Bol pochovaný na cintorí-
ne v Brookwoode, neďaleko Londýna 
vo vojenskom oddelení RAF, hrob č. 
20.D.12. V roku 1946 mu bol udelený 
Československý vojnový kríž in me-
moriam a v roku 1991 bol vtedajším 
ministrom národnej obrany ČSFR po-
výšený do hodnosti podplukovníka in 
memoriam.

Hrdinovia leteckých bojov 
nad Anglickom
Do histórie Kráľovského letectva sa 
natrvalo vpísali aj iní Slováci, ako na-
príklad piloti Otto Smik, Juraj Lands-
mann, Karol Kodeš a Eugen Kraft.  
Z nášho regiónu v RAF slúžili: palubný 
strelec František Tanuška z Púchova - 
Hrabovky (*26. 2. 1918, † 5. 5. 1997), 
rádiomechanik Jozef Rehák z Lednic-
kých Rovní, kuchár Štefan Gáborko zo 
Streženíc a člen pozemného personá-
lu letiska František Kulka z Lazov pod 
Makytou. V Kráľovskom letectve počas 
2.  svetovej vojny pôsobilo približne  
2 500 československých vojakov (vrá-
tane príslušníkov leteckého personá-
lu), 531 z  nich zahynulo. Telá takmer 
tretiny z nich sa nikdy nenašli.
Je smutné ako sa komunistický režim 
zachoval k príslušníkom RAF, ktorí voj-
nu prežili a vrátili sa domov. Čakalo ich 
prepustenie z armády, postih rodín, 
vypočúvanie, väznenie, mnohí muse-
li znovu odísť do zahraničia. Po roku 
1989 boli perzekvovaní príslušníci za-
hraničného protifašistického odboja 
súdne aj občiansky rehabilitovaní.

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

Adresa: Okružná ulica č. 1927 - OC Stopshop

Dom nábytku Decodom Púchov

AŽ DO

-40%
KUCHYNE DECO PLAN

kuchyne na mieru

Kuchyňa LOTA
korpus: kašmír, predná plocha: kašmír/cement
zľava na kuchyňu LOTA až do -37%

5 farebných vyhot oní
kuce LOTA

Stačí, ak si zvolíte akontáciu od 0% do 50% z ceny výrobku a dobu splácania 20 mesiacov.

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 1 500 €, pri úrokovej sadzbe 0% p.a., akontácia 

0 €, výška mes. splátky 75 €, počet splátok 20, celková čiastka k úhrade 1 500 €, PRMN 0%, 

doba splatnosti 20 mesiacov.  Platí na plánované kuchyne decoplan.

0%

SPLÁTKY NA KUCHYNEBEZ NAVÝŠENIA
na 20 mesiacov

Platnosť akcie: 15. 5. - 14. 6. 2018

Tradičný slovenský výrobca nábytku
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Viete, čo všetko musí ovládať čašník 
za barom? Je to veľmi namáhavá a tvr-
dá práca. Je nosičom, čističom, občas 
opravárom, upratovačkou, psycholó-
gom a hostiteľom v jednom. Väčšinou 
púšťa hudbu, reguluje jej hlasitosť, 
stišuje svetlá a vytvára tak celkovú 
náladu. Osoba, ktorá chce viesť bar, 
si toto všetko musí odpracovať, odžiť 
a musí ho jeho práca baviť. Popri tom 
si toto povolanie vyžaduje aj trochu 
herectva a šoumenstva. Musí sa ne-
ustále vzdelávať, čítať, nadobudnuté 
vedomosti prenášať za barový pult 
a odovzdávať ich ďalej svojim spolu-
pracovníkom. Mal by si vážiť ľudí, či už 
hostí alebo kolegov. 
Tomuto všetkému sa musia mladí od-
borníci v gastronómii priúčať už od 
začiatku svojho štúdia. Na overenie 
získaných vedomosti majú možnosť 
v rôznych odborných súťažiach. Na 
4. ročník celoslovenskej súťaže „Tren-
dy barový čašník“ prijalo pozvanie 

22 súťažiacich zo siedmich škôl z ce-
lého Slovenska. Súťažilo sa  v dvoch 
kategóriách. Kategória B bola určená 
pre žiakov, ktorí ešte nesúťažili a ka-
tegória A, pre skúsenejších mladých 
odborníkov. Súťažilo sa v  disciplíne 
barista a barman. Za barom, v pries-
toroch cukrárne Akadémia súťažiaci 
pripravovali chutné espressá, cappu-
ccina, caffe latte, macchiata a novin-
kou bola príprava pravej írskej kávy.
Hostia si vychutnávali nielen vynikaj-
úcu kávu, ale aj príjemnú atmosféru. 
Na kvalitu pripravovaných kávových 
nápojov dozeral a body pre súťa-
žiacich prideľoval odborný garant 
lektor Školy baristu Stanislav Cibuľa. 
Za krásneho slnečného počasia na 
terase našej cukrárne barmani mie-
šali chutné drinky. Najskôr prebieha 
súťaž v kategórii B v rýchlosti a od-
bornosti miešania určených drinkov. 
Dynamika, dravosť a hlavne precíz-
nosť sa prejavila najmä u nádejných 

mladých barmaniek. V druhej časti 
barmanskej súťaže sa predstavili mla-
dí odborníci z kategórie A. Ich súťaž-
nou úlohou bolo vytvoriť fancy drink 
z  pripravených mystery boxov. Tu sa 
naplno prejavila ich kreativita, herec-
tvo a šoumenstvo. Namiešané drinky 
boli nápadité, zaujímavé. Chuť degu-
stovala a body prideľovala odborná 
porota pod vedením lektora Školy 
barmana Martina Januru. 
Sčítaním dosiahnutých bodov v jed-
notlivých disciplínach sa súťažiaci 
umiestnili v  pásmach bronzovom, 
striebornom a zlatom v každej kate-
górii, za ktoré získali medailu. Najlep-
ší boli ocenení pohármi. Ceny prišla 
odovzdať a dekorovať súťažiacich 
vedúca oddelenia školstva, mládeže a 
športu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Eva Žernovičová. V prího-
vore sa súťažiacim poďakovala za ich 
odvahu, povzbudila ich aj naďalej sa 
vzdelávať a odborne rozvíjať.

Krúžok mladého barmana a baristu pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Pú-
chove 3. mája zorganizoval štvrtý ročník celoslovenskej súťaže „Trendy barový čašník“.

4. ročník celoslovenskej súťaže „Trendy barový čašník“

Súťaž „Trendy barový čašník“ je jedi-
nečná súťaž pre mladých začínajú-
cich, ale aj skúsenejších barmanov 
a súčasne baristov na Slovensku. Jej 
výnimočnosť je v absolvovaní a hod-
notení oboch disciplín. Každý súťažia-
ci si môže sledovať svoj odborný rast 
a zároveň sa porovnávať so svojimi 
rovesníkmi. Tohtoročný titul Trendy 
barový čašník v A kategórii skúsenej-
ších  získal Sebastián Bauko z Hotelo-
vej akadémie v Brezne. V B kategórii 
začínajúcich ocenenie získala Kristína 
Majerníková zo SOŠ HSaO vo Zvole-
ne. Blahoželáme. Ostatní súťažiaci si 
odniesli ocenenia v podobe zlatých, 
strieborných a bronzových pásiem. 
Na záver treba poznamenať, že kto vy-
hral túto súťaž, nie je až také podstat-
né. Dôležité je to, že v nastupujúcej 
mladej generácii sa objavujú osob-
nosti, ktoré chcú pozdvihnúť služby v 
gastronómii na vyššiu úroveň.
Bc. Anna Ciesarová, organizátorka súťaže

Stavanie mája na Chmelinci
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 
prvým májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na 
ochranu pred chorobami. Májová zeleň vyjadrovala želanie 
poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj 
vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie smrekový. 
A práve taký nám zabezpečili z Lesnej správy Púchov a šikov-
ní klienti z CSS – Chmelinec Púchov ho vyzdobili ako sa patrí. 
Hudobná skupina Nimničanka sa postarala o dobrú náladu a 
dobrovoľní hasiči z Púchova s predsedom Jozefom Ridzikom 
dohliadali na bezpečnosť pri stavaní. Hoci v ten deň na popo-
ludnie hlásili búrky, počasie nás nesklamalo. Všetci boli spo-
kojní a o to nám predsa išlo. 

CSS Chmelinec Púchov
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16. 5., 30. 5. (streda) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v CVČ Včielka.

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 pú-
chovských základných škôl a krúžku CVČ S 
lupou do prírody, žiakov zo Spojenej školy a 
Gymnázia v Púchove. Deň plný ukážok ma-
lých praktických činov, ktoré menia v oblasti 
zelene a vody školské pozemky. Oživené 
zanedbané zákutia v meste zverejnia žiaci 
pomocou prezentácií a formou vystavenej 
fotoprehliadky. Na aktívnych žiakov čaká balíček prekvapení vo forme reme-
siel, tvorivých aktivít z dielne ich pedagógov a vychovávateliek Púchovského 
ekocentra.

17. 5. (štvrtok) o 17:30 hod.
Jarná očista a zelené potraviny
Srdečne vás pozývame na rozprávanie na 
tému Jarná očista a zelené potraviny. Doz-
viete sa veľa o ich účinkoch na vaše telo od 
ženy, ktorá má s ich užívaním 8-ročné skú-
senosti a tieto poznatky vám ochotne odo-
vzdá. Bude priestor aj na vaše otázky. 

   MÁJ   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 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 €.

Sobota 19. 5., 15.30 h  Nedeľa 20. 5., 15.30 h

UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
Príbeh sa odohráva v čase vznešených rytierov, krásnych princezien a nebezpečných čarodejníkov. 
Ruslan je potulný umelec no sníva o tom, že sa stane rytierom. Jedného dňa stretne krásnu Milu 
do ktorej sa okamžite zaľúbi. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, lebo zákerný čarodejník Černomor 
ukradne Milu priamo pred jeho očami. Ruslan sa bez zaváhania vydá hľadať princeznú aj napriek 
všetkým prekážkam aby dokázal, že láska je silnejšia než kúzla. Úlohu rytiera dabuje MIRO JAROŠ! 
MP  – Ukr.  – Continentalfilm  – 85´– slovenský dabing – animovaný, fantasy, komédia. Vstup-
né 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 20. 5., 17.30 h

FAKJÚ PÁN PROFESOR 3
Samozvaný učiteľ Zeki Müller je späť. Silnejší než predtým, plný odhodlania a túžby dostať zo svo-
jich študentov na čele so Chantal čo najviac. Veľa v nich ale už neostáva. Uspeje pri záchrane školy 
a jej chovancov?
MN 12  rokov – Nem. – CinemArt – 120´ – český dabing – komédia. Vstupné 4 €. 

Pondelok 21. 5., 19.30 h - KINO ZA „BABKU“

PEPÍK
Kolobeh ľudskej duše je nevyspytateľný a pokiaľ nenájde odpovede na tie správne otázky, nenájde 
pokoj. Pepa (Michal Suchánek) je outsiderom už od narodenia. Má okolo päťdesiatky a pracuje ako 
úradník. So svojou ženou (Petra Špalková), majú dve deti a je viac ako pod papučou. Uvedomuje si, 
že musí niečo zmeniť a dokonca veľmi dobre vie, čo by to malo byť. Podarí sa mu nájsť odpovede na 
otázky: „Prečo je vlastne na svete? Kde začína ten naozajstný život? Po narodení, po maturite, prvom 
sexe, svadbe, deťoch alebo až po smrti?“
MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm – 90´– originálna verzia – tragikomédia. Vstupné 2 €. 

Piatok  25. 5., 17.30 h  Nedeľa 27. 5., 15.30 h

DÁMSKY KLUB                                                                                                                         
Štyri celoživotné priateľky sú vášnivé čitateľky kníh. Pravidelne sa každý mesiac stretávajú v klube,  
kde diskutujú nielen o literatúre. Jedného dňa sa rozhodnú prečítať druhotriednu knihu  „50 odtie-
ňov sivej“. Napriek tomu, že voči knihe majú výhrady sa v ich životoch začnú diať veľké zmeny. Kniha 
stimuluje ich sexuálnu fantáziu a tá ich katapultuje do série neštandardných životných rozhodnutí...
MN 12 rokov – USA – Magicbox Slovakia – 103´ – titulky – komédia. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok  25. 5., 19.30 h  Sobota 26. 5., 17.30 h

SOLO: A STAR WARS STORY
Nastúpte sa na Millennium Falcon a vydajte sa do ďalekej galaxie vo filme Solo: Star Wars Story, 
najnovšie dobrodružstvo zo sveta Star Wars. Po niekoľkých trúfalých akciách hlboko v temnom a 
nebezpečnom zločineckom podsvetí stretáva Han Solo nielen mohutného Chewbaccu, svojho 
budúceho kopilota, ale narazí aj na známeho hazardného hráča Landa Calrissiana. Na tejto ceste sa 
zrodí jeden z nejnepravdepodobnejších hrdinov ságy Star Wars.
MN 12 rokov – USA – Saturn – 135´ – slovenský dabing – akčný, dobrodružný, sci-fi, fantasy. 
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
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. 

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.   

Nedeľa 27. 5.   veľká sála   15.00 h

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: DANKA A JANKA 
Dobrodružstvá s človiečikom z budíka, s Gevenduchou, s medveďom Demeterom vám 
porozprávajú dve úplne rovnaké dievčatá – Danka a Janka. Dramatizácia pôvodného 
slovenského textu Márie Ďuríčkovej Divadlom Babadlo Prešov. Veselé bábkovo-čino-
herné predstavenie vhodné pre deti (a rodičov) od 4 rokov.  Vstupné: 3 €. Vstupenky v 
predpredaji v pokladni i na www.kultura.puchov.sk. 

Utorok 29. 5.    veľká sála   17.00 h.

MDD V DIVADLE: SMEJKO A TANCULIENKA
Úplne nové predstavenie Kuk, ani muk! s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a 
Tanculienkou! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové 
hity z tretieho DVD. Predstavenie trvá cca 60 minút a je vhodné pre deti od 2 rokov.
Vstupné: 8 €/7 €.  Vstupenky v predpredaji v pokladni i na www.kultura.puchov.sk. 
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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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)
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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

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!

Štvrtok 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.

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. 

Streda 30. 5.       kinosála        10.00 h

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

KURZY A KLUBY

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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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:
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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PREDAJ  VSTUPENIEK  V POKLADNI KINA: 
V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
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Kontakt do pokladne kina:  042 – 4631 302.
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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
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
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Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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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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
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KLUB ZDRAVIA
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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 U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 15. 5.
Cesnačka so syrom a šunkou, chlebové krutóny 
1.  Vypráž. pastiersky syr, var. zemiaky, tatárska
2. Kuracie stehno pečené na pive, hrášková ryža, 
kompót 
3. India

Streda: 16. 5.
Hrachová s párkom, chlieb
1.  Bryndzové halušky s cibuľkou a slaninkou 
2.  Hydinová roláda so špenátom a mozzarelou, 
zemiakové pyré, čalamáda
3. India: ryba

Štvrtok: 17. 5.
Zeleninová polievka s haluškami
1. Šafránové rizoto s cuketou, parmezán
2. Pečená brav. krkovička, kyslá kapusta, knedľa 
3. India

Piatok: 18. 5.
Rascová s vajcom 
1.  Caesar šalát, pečivo
2. Kuracie prsia zapekané s hruškou a syrom, ½ 
ryža, ½ hranolky
3. India

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok 15. 5.  
Paradajková so syrovými haluškami, chlieb 
1. Kurací plátok na hlive, varené zemiaky, 
zelerové oblož. 
2. Špagety s tuniakom, paradajkami a syrom

Streda 16. 5.
Poľovnícka vývarová so zemiakmi, chlieb
1. Hov. Chilli con carne, dus. ryža 
2. Smotanový osúch s cibuľkou a slaninkou 

Štvrtok 17. 5.
Cesnaková zapražená s opek. chlebom, chlieb
1. Rebierko prírodné, horčicová om., hranolky
2. Vyprážaná sója v syrovom cestíčku, var. zemia-
ky, tatar. omáčka

Piatok 18. 5.
Špenátová so zemiakmi, chlieb 
Morčacie prsia špikované slaninou, opek. zemia-
ky, zelenina ratatouille
Zemiakové šúľance s čokoládovou omáčkou

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 15. 5. 
Fazuľová domáca
Rascová s vajcom a strúhanou zeleninou 
1. Brav. rezeň s prosciuttom a šalviou, dus. ryža 
2. Mexické kur. soté v kukur. placke, mix šalát
3. Penne s bylinkokvým pestom, vlašskými 
orechmi a parmezánom 
4. Zeleninový šalát s vyprážanými kur. rezan-
čekmi, jogurtový dressing, toast 

Streda 16. 5.
Boršč
Zeleninová jarná s cestovinou
1. Pečené prasiatko na čiernom pive, zemiak. 
pyré, kyslá uhorka, bar. rohy 
2. Gril. kur. plátok/volské oko (výber) na šošovi-
covom prívarku, zemiaky
3. Karfiolový kuskus so syrom, mrkvový šalát   
4. Zelen. šalát s kur. rezančekmi, dressing, toast

Štvrtok: 17. 5.
Pórová krémová s jablkom a ligurčekom
Údeninová s krúpkami a zeleninou
1. Anglický rozbif, pečené zemiaky, pikantný 
dressing s paradajkami 
2. Pestrý kurací ražeň, dus. ryža, uhorkový  šalát  
3. Domáce jahodové knedličky s omáčkou a 
maslovou strúhankou
3. Zeleninový šalát s vyprážanými kur. rezan-
čekmi, jogurtový dressing, toast

Piatok: 18. 5.
Cesnaková kráľovská 
Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami
1. Kurací burger, hranolky
2. Vypráž. brav. krkovička, slovenský zem. šalát
3. Šampiňónové rizoto so syrom, ½ grécky šalát 
4. Zeleninový šalát s vyprážanými kur. rezan-
čekmi, jogurtový dressing, toast

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 15. 5.
Goralská 
1. Plnená paprika, rajčinová omáčka, knedľa
2. Novohradská bravčová krkovička, pučené 
zemiaky, uhorka

Streda: 16. 5.
Frankfurtská s párkom
1. Partizánske brav. rebierko, strapačky s 
kapustou
2. Zapekaný morčací rezeň s brosk. a syrom, ryža

Štvrtok: 17. 5.
Hŕstková
1. Vyprážaný kurací  „Cordon bleu“, zemiaková 
kaša, obedový šalát
2. Oravské bravčové mäso, ryža, obedový šalát

Piatok: 18. 5.
Krémová cesnačka s opekaným chlebom
1. Sedliacka brav. panenka, pučené zemiaky, 
uhorkový šalát
2. Hovädzia pečienka šťavnatá, tarhoňa, 
uhorkový šalát

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 15. 5. 
Mrkvový krém so zázvorom
1. Morčacie ražniči, pečené zem., horčicová majon.
2. Hovädzie na paprike, šunková ryža
3. Špagety Aglio Olio e Peperoncico
Dezert: Berlínske rezy
                 
Streda: 16. 5.
Hovädzí vývar so šunkovým zvitkom                    
1. Kuracie prsia s brosk. a syrom, ryža, obloha
2. Divinové medailóniky na čučoriedkach a 
červenom víne, gratinované zemiaky (6,50 €)                                                                 
3. Palacinky s nutelou a šľahačkou
Dezert: Mandarínkové rezy

Štvrtok: 17. 5.
Kapustová s klobásou                   
1. Kuracie prsia v mrkvovom cestíčku, zemiako-
vé pyré, miešaný šalát
2. Sviečková na smotane, varená knedľa                              
3. Špenátové halušky s dubákovou omáčkou
Dezert: Karamelové rezy

Piatok: 18. 5.
Kulajda s restovanými dubákmi
1. Morčací gulášik, cuketové placky
2. Bratislavské pliecko, zemiakové pyré    

3.  Tagliatelle so špenátom a kúskami lososa
Dezert: Dvojfarebné rezy

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 15. 5.
Strúčiková na kyslo, chlieb 
Slepačí vývar s mäskom a rezancami
1. Kurací špíz s ananásom, ryža, hranolky, obloha
2. Hov. varené, chrenová omáčka, kys. knedľa
3. Falošný „Cézar“ šalát s kur. mäskom, chlebové 
krutóny 

Streda 16. 5.
Gulášová, chlieb   
Hovädzí vývar s drobnou cestovinou    
1. Hydinová roláda so zeleninou, ryža, hranolky    
2. Divinové medailónky na dubákoch, opekané 
zemiaky (5,90 €)
3. Špagety „Bolognese“, parmezán    

Štvrtok 17. 5.
Boršč, chlieb   
Slepačí vývar s rezancami 
1. Kurací steak s baby karotkou, ryža, zel. obloha    
2. Bravčový plátok na dubákovej omáčke, 
opekané zemiaky, zeleninová obloha 
3. Zeleninové rizoto, strúhaný syr 

Piatok 18. 5.
Fazuľová so slivkami, chlieb   
Hovädzí vývar s rezancami  
1. Kurací rezeň v sezame, pučené zemiaky 
s pórom, zeleninové obloženie
2. Sviečková na smotane, domáca knedľa   
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska 

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 15. 5. 
Zeleninová s ružičkovým kelom
Hovädzí vývar, pečienkové halušky, zelenina
1. Jahodové knedličky s maslom a makom
2. Gril. krkovička, gulášová om., pučené zemiaky
3. Pečené koleno na pive, chrenová om., knedľa
4. Hovädzí Rib-eye steak, mexická fazuľa, grilo-
vaný kukuričný klas

Streda: 16. 5.
Karotkový krém s pomarančom a zázvorom 
 Hovädzí vývar, pečienkové halušky, zelenina
1. Cuketovo-zemiakové placky, jogurt. dresing  
2. Kuracie Kung-pao, jazmínová ryža
3. Pečené koleno na pive, chrenová om., knedľa
4. Hovädzí Rib-eye steak, mexická fazuľa, grilo-
vaný kukuričný klas

Štvrtok: 17. 5.
Šošovicová s párkom
Hovädzí vývar, pečienkové halušky, zelenina
1. Bryndzové pirohy, slaninka, jarná cibuľka
2. POKE listový šalát s mangom, sezamom a 
vasabi, údený losos plátky
3. Pečené koleno na pive, chrenová om., knedľa
4. Hovädzí Rib-eye steak, mexická fazuľa, grilo-
vaný kukuričný klas

Piatok: 18. 5.
Hráškový krém, pražené perličky
Hovädzí vývar, pečienkové halušky, zelenina
1. Špenátové halušky, parmezánová omáčka 
2. Kuracie nugetky, cestovinový šalát so zelený-
mi fazuľkami a sušenými paradajkami 
3. Pečené koleno na pive, chrenová om., knedľa
4. Hov. Rib-eye steak, mexická fazuľa, gril. kukurica

DEN 
RODINY

20.MAJ

ˇ

´
PUCHOV´
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Výbor mestskej časti (VMČ) č. 1. 
Pod Lachovcom pozýva obyva-
teľov ulíc: J. Kráľa, Pod Lachov-
com, Za cintorínom, Sládkovičova, 
Podjavorinskej, Kuzmányho a či-
astočne ulíc Hoštinská a Komen-
ského a bytových domov: č.1262, 
1249, 1263, 1339, 664, 665, 666, 
1253, 1254, 1280, 1258, 1260, 
1651, 1652, ako aj obyvateľov – 
klientov CSS Chmelinec a Senior 
klubu na verejné zasadnutie
dňa 24. 5. 2018 o 16:00.

Zasadnutie  sa uskuční v ZŠ Ko-
menského v priestoroch školy, v 
odbornej učebni. Okrem poslan-
cov tejto mestskej časti a členov 
výboru účasť na zasadnutí prisľ-
úbil aj primátor mesta Mgr. Rasti-
slav Henek s vybratými vedúcimi 
oddelení MsÚ Púchov a mestských 
spoločností.
Po desiatkach „hluchých“ rokov 
tak majú obyvatelia tejto mestskej 
časti jedinečnú možnosť stretn-
úť sa s vedením mesta a osobne 
prediskutovať ich konkrétne pro-
blémy, prezentovať svoje námety 
na zlepšenia v meste, či svojom 
okolí a vypočuť si informácie svo-
jich poslancov o tom, ako plnia 
predvolebné sľuby a Programové 
vyhlásenie.
VMČ už prvý pokus o pri svojom 
vzniku deklarované širšie zapo-
jenie verejnosti do riešenia vecí 
verejných má za sebou, keď sa 18. 
10. 2017 na zasadnutí VMČ stretli 
členovia výboru spolu so správca-
mi bytových domov a niektorých 
podnikateľov a prediskutovali 
návrh plánu rozvoja na tento rok. 
Čo sa z odsúhlasených zámerov 
podarilo presadiť a aké sú zámery 
do budúcich rokov bude súčasťou 
informácií v rámci programu tohto 
zasadnutia. 
Tak ako primátor mesta aj členo-
via VMČ vás srdečne pozývajú 
na toto, dovolím si s plnou váž-
nosťou povedať, že historicky 
prvé verejné zasadnutie v tejto 
miestnej časti a tešia sa na plod-
nú a vecnú diskusiu. Veríme, že 
týmto zároveň založíme aj do bu- 
dúcna trvalú tradíciu takýchto 
stretnutí obyvateľov s vedením 
mesta minimálne jedenkrát ročne.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ 
a predseda VMČ č.1

Pozvánka 
na verejné zasadnutie 
Výboru mestskej časti 
Pod Lachovcom Mažoretky z majstrovstiev Slovenska 

priniesli dovedna pätnásť medailí 
Majstrovstvá Slovenska v mažoret-
kovom športe 2018 sa konali 4. až 6. 
mája v Hlohovci. Náš mažoretkový 
súbor NELLY reprezentoval Cent-
rum voľného času Včielka a mesto 
Púchov s 19-timi choreografiami. 
Dievčatá si domov priniesli krásne 
umiestnenia: 7 zlatých medailí, 5 
strieborných a 3 bronzové, dvakrát 
4. miesto a dvakrát 5. miesto. 
V sobotu sa súťažilo v malých formá-
ciách baton, pom-pom, mix a flag.  
V nedeľu sa pokračovalo vo veľkých 
formáciách defilé a pódiových cho-
reografiách baton,  pom-pom, kla-
sické mažoretky a flag. 
Ďakujeme všetkým trénerkám, vedú- 
cej a manažérke súboru NELLY za 
krásnu prípravu detí a nápadité 
choreografie, ktoré dievčatá doká-
zali pretaviť do pätnástich cenných 
kovov.

Získané ocenenia formácií mažo-
retkocého súboru NELLY na MSR 
2018 v Hlohovci
Na prvých miestach sa umiestnili 
a zlaté medaily získali tieto for-
mácie a sólisti: 
•  trio deti pom-pom
•  mini deti pom-pom
•  mix deti
•  sólo junior pom-pom
•  sólo senior pom-pom
•  mini junior pom-pom
•  veľká formácia junior pom-pom 
s choreografiou „Vesmír“

Strieborné medaile za druhé 
miesta si odniesli formácie:
•  trio senior pom-pom
•  mini senior pom-pom
•  veľká formácia kadet pom-pom 
s choreografiou „Človeče“ 
•  defilé junior pom-pom s choreo-
grafiou „Crash Bandicoot“ 
•  defilé kadet pom-pom s choreo- 
grafiou „Trolovia“

Tretie miesta a bronz získali:
• sólo deti pom-pom
• sólo kadet pom-pom
• mini kadet pom-pom s choreogra-
fiou „Ježkovia“

4. miesto: mini mix junior, trio junior 
pom-pom
5. miesto: sólo senior baton, trio se-
nior baton 

-cvč-

Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe, 4. - 6. 5. 2018, Hlohovec
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rek, Jakub Michalka, Tomáš Klinovský a Erik a Do-
minik Máčekovci. Pochvalu si zaslúžia aj Matúško 
Pernakovič, Patrik Marček, Denis Hamšík, Martin 
Valko, Tomáš Jurovčík, Sebastian Kováčik, Jakub 
Kubirita, Jakub Ježo a v bráne vynikal Samko 
Ševček.
   Všetkým rodičom, no najmä Pavlovi Ciesarovi, 
ďakujeme za fandenie a podporu. Prajeme ich 
ratolestiam mnoho trpezlivosti v tréningu a veľa 
radosti z hry. V meste, ktoré podporuje šport, je 
radosť pripravovať mladé športové nádeje.

Ladislav Loužecký, futbalový tréner U-8 
Foto: Miroslav Marček

Futbalová prípravka MŠK Púchov U-8 opäť víťazne

Na umelej tráve si zmerali svoje futbalové schop-
nosti s rovesníkmi z 5 klubov z rôznych kútov Slo-
venska. Aj keď výsledky zápasov v tejto kategórii 
nie sú najpodstatnejšie, za búrlivej podpory rodi-
čov chceli vyhrať všetci. A podarilo sa to práve na-
šim mladým talentom. Aj keď vstúpili do turnaja 
nešťastnou prehrou s MFK Ilava, ostatné zápasy 
- s FK Čadca, FKM Karlová Ves BA, Spartak Trnava 
a Fomat Martin zvládli a celý turnaj vyhrali. 
   Nadviazali tak na úspešné vystúpenie na fut-
balovom turnaji, ktoré organizoval MFK Prievidza 
v malebnom prostredí futbalového štadióna FK 
Bojnice na kvalitnej prírodnej tráve len štyri dni 

pred púchovským turnajom (1. 5. 2018). Za účas-
ti kvalitných tímov z klubov, kde má výchova 
futbalovej omladiny veľkú tradíciu, podali zve-
renci trénera Mgr. Ladislava Loužeckého a jeho 
asistenta Romana Rosinu ml. výborné výkony. 
Hralo sa na dvoch ihriskách súčasne v dvoch 
výkonnostne rozdielnych úrovniach. V skupine 
„pokročilí“ hráči MŠK Púchov U-8 porazili po-
stupne všetkých súperov z MFK Ružomberok, FK 
Pohronie , MFK Partizánske a MFK Prievidza.
    Medzi najšikovnejších na turnajoch patrili: Filip 
Václavík, Jakub Ciesar, Jakub Vavrek, Matej Pše-
nák, Dávid Kozáček , Tomáš Urban, Michal Pasto-

Turnaj v Bojniciach.

V sobotu 5. mája sa púchovské futbalové nádeje - chlapci narodení v rokoch 
2010 - 2011 rozlúčili s halovou sezónou na turnaji v priestoroch STC. 

MŠK Púchov zorganizoval úspešný nábor nových detí
Koncom apríla ožil púchovský štadión deťmi. Fut-
balový klub MŠK Púchov zorganizoval nábor no-
vých futbalistov. Účasť rodičov a množstvo detí 
prekvapila všetkých z MŠK. Je to jednoznačný 
signál, že rozvoj mládežníckeho futbalu sa ube-
rá správnym smerom. Spätná väzba od rodičov 
nás veľmi teší. Celkovo sa do nových prípraviek 
prihlásilo takmer 40 detí! Čo je na tretí zorganizo-
vaný ročník rekordné číslo. Viac k športovej akcii 
pre deti povedal futbalový manažér MŠK Púchov 
Marek Šimáček: „Ako sa už stalo za posledné 
tri roky pravidlom aj tento rok sa na začiat-
ku jarnej časti uskutočnil nábor do futbalovej 
prípravky MŠK Púchov. Nábor bol zameraný 
najmä na dievčatá a chlapcov v ročníkoch na-
rodenia 2012 a 2013, ale prísť mohli aj starší, 
ktorí prejavili záujem pripojiť sa už k existujú-
cim mužstvám prípraviek. Aj napriek menším 
obávam z počasia dopadol nábor výborne. 
Zúčastnilo sa 36 nových hráčov a hráčiek a už 
teraz máme informácie, že ďalší plánujú prísť, 
čiže sa dostávame niekde k číslu takmer 50 
nových detí. Je to pre nás mimoriadny úspech 

a teší nás tak veľký záujem o futbal. Tréneri 
mali pre chlapcov a dievčatá pripravené vi-
aceré mini-ihriská, ktoré boli do posledného 
miesta obsadené. Verím, že sme deti a rodičov 

presvedčili, že šport, resp. futbal je tá správna 
voľba pre trávenie voľného času a že sa budú 
tréningového procesu zúčastňovať pravidel-
ne.“                                                                          Zdroj: MŠK
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Termín detských rybárskych pretekov (8. máj) tento 
rok vyšiel na utorok a Miestna organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu Púchov sa v tento deň 
rozhodla usporiadať preteky pre našich malých ry-
bárov. Počasie vyšlo na jednotku a aj keď ešte do 
Odhánok nebola dodaná celá násada kapra, tak 
deti to nevzdali a bojovali statočne s bielymi ryba-
mi. Ale podarili sa im aj úlovky  kaprov, a to nie ma-
lých, veď najväčšia ryba pretekov merala slušných 
76 cm. 
Pretekári súťažili v kategóriách do pätnásť a do de-
sať rokov, zvlášť svoju kategóriu mali dievčatá. V 
kategórii starších detí do 15 rokov sa najviac darilo 
Jankovi Medňanskému. Na druhom mieste skončil 

Patrik Gerhardt pred tretím Marekom Bernátom.  
V kategórii mladších detí do 10 rokov zvíťazil Adam 
Trnavský pred Dominikom Bednárom a bronz si 
odniesol Adam Halaška. Najúspešnejšou rybárkou 
bola na pretekoch vyhlásená Emka Václavíková. Ti-
tul za najväčšiu rybu pretekov si odniesol Dominik 
Bednár za kapra o dĺžke 76 cm (foto na titulke PN).    
Deti strávili príjemné dopoludnie v prírode a každé 
jedno bolo odmenené prichystaným balíčkom a sa-
mozrejme množstvom cien, za čo patrí vďaka aj ve-
dúcim krúžkov a p. Radovi Šedému, ktorý ich vedie.
Preložené rybárske preteky dospelých sa uskutoč-
nia 20. a 27. mája podľa pôvodných propozícií. 

Text, foto: Miroslav „Murphy“ Mikáč

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!

Na rozdiel od dospelých si deti parádne zachytali

Na foto vľavo hore najúspešnejšia rybárka pretekov Emka Václavíková 
s otcom Jurajom, ktorý vedie rybársky krúžok v Lysej pod Makytou. 

Víťaz v kategórii
do 15 rokov
Ján Medňanský.

Spokojnosť na tvári vyčaril 
Filipovi Halaškovi (do 10 r.)

tento parádny kapor.
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Komisia rozhodcov Slovenského stolnoteni-
sového zväzu v spolupráci s Krajským stolnote-
nisovým zväzom Trenčíne v zmysle akreditácie 
udelenej Ministerstvom školstva SR v súlade so 
zákonom o športe organizuje školenie rozhodcov 
III. kvalifikačného stupňa a seminár na predĺženie
licencie A, B, C, ktorých končí platnosť.

Školenie a predĺženie licencie sa uskutoční v 
sobotu 26. mája v stolnotenisovej herni MKST 
Nová Dubnica. Prezentácia je od 7,45 do 8.30 
hodiny, poplatok za školenie je 15 eur, poplatok 
za predĺženie licencie je 7 eur. 

V prihláške pre školenie uviesť meno a priez-
visko, dátum narodenia, presnú adresu a e-mail, 
prípadne iný kontakt. Účastník musí mať najme-
nej 16 rokov. Školenie bude ukončené písomným 
testom z pravidiel stolného tenisu, súboru pred-
pisov SSTZ a príručky Medzinárodnej stolnote-
nisovej federácie pre rozhodcov. Uvedené ma-
teriály sú publikované na webovej stránke www.
sstz.sk medzi dokumentmi a potrebné si ich pred 
školením preštudovať. Školenie bude ukončené 
formou testu a úspešní absolventi získajú rozhod-
covskú licenciu platnú na tri roky.

Prihlášku na školenie alebo predlženie je tre-
ba poslať do 15. mája 2018 na adresu: Július 
Hlubina, Pionierska 981/3, 017 01 Považská 
Bystrica, alebo E-mailom: julius.hlubina@g-
mail.com. 

Na predlženie licencie priniesť rozhodcovský 
preukaz. Účastníci školenia si hradia všetky výdav-
ky sami, prípadne oddiel. Každý oddiel/klub hraj-
úci v 5., 6. alebo 7. lige musí mať podľa súťažného 
poriadku  aspoň jedného rozhodcu C-kvalifikácie
(III. stupeň).                                                           ObSTZ

Školenie rozhodcov 
stolného tenisu

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. Prihlásiť sa možno v deň konania tur-
naja – mladšie žiactvo do 8.30 hodiny, staršia žiac-
tvo do 10.30 hodiny. V kategórii staršieho žiactva 
môžu štartovať aj mladší žiaci.    ObSTZ   

Turnaj žiakov v stolnom tenise

VOLEJBAL

Mladší žiaci MŠK Púchov U13 postúpili 
na majstrovstvá Slovenskej republiky

Po skoro mesačnej pauze sa v nedeľu 6. mája pred-
stavili dve púchovské družstvá mladších žiakov U14 
v Komárne, kde v poslednom kole súťaže čelili domá-
cemu družstvu a Nitre.  

Ako prvé z našich družstiev nastúpilo A-družstvo  
proti  družstvu  Komárna. Od úvodného podania naši 
zverenci podávali bojovný výkon, a preto odskočili 
súperovi na stav 9:0. Po sústredenom a koncentrova-
nom výkone hladko zvíťazili v pomere 25:12 a 25:12.  
V tom istom čase sa na druhom ihrisku odohrával zá-
pas našej rezervy proti mužstvu z Nitry kde po mno-
hých chybách, ale bojovnom výkone vyhralo naše 
družstvo 2:1 (19,-22,11). Po krátkej prestávke vstúpilo 
do zápasu naše B-družstvo proti domácemu výberu 

z Komárna a po kolektívnom výkone jasne zvíťazili v 
pomere 2:0 (17, 10). Do posledného zápasu nastúpi-
lo naše áčko proti Nitre, po kvalitnom servise a hre 
v poli jasne dominovali a potvrdili úlohu favorita v 
pomere setov 2:0 (12, 11). 

Naše obidve družstvá v nadstavbovej časti nepreh-
rali so súpermi ani jeden zápas, v konečnej tabuľke si 
zabezpečili prvé a druhé miesto. Škoda, že na majs-
trovstvá Slovenska nemôžu postúpiť viaceré druž-
stvá z jedného klubu... Kvôli tomuto obmedzeniu sa 
z dvoch púchovských družstiev vytvorí jedno silné 
družstvo, ktoré bude reprezentovať Púchov na majs-
trovstvách Slovenska.           

Vladimír Luhový

Postup na majstrovstvá Slovenskej republiky si suverénnym spôsobom vybojovali aj mladší žiaci U14. Počas zá-
kladnej i nadstavbovej časti neprehralo A-družstvo ani jediný zápas. 

Výborné šieste miesto obsadili futbalové talenty MŠK 
Púchov U12 na z kvalitne obsadenom medzinárod-
nom turnaji vo Vsetíne. Škoda prvých troch zápasov, 
kde boli mladí Púchovčania lepším mužstvom, no na 
víťazstvo to nestačilo. Potešili výhry nad výbornými 
mužstvami ŠK Slovan Bratislava a hlavne AS Trenčín, 
ktorý na turnaji prehral len jeden zápas a stal sa celko-
vým víťazom. Chlapcom však za výbornú reprezentá-
ciu mesta a regiónu patrí poďakovanie. 

Výsledky MŠK Púchov: MŠK Púchov - FC Vsetín 2:2 
(Baláž, Vrábel), MŠK Púchov - FC Fastav Zlín 1:1 (Vri-
čan), MŠK Púchov - ŠRH Moravany nad Váhom 0:1, MŠK 
Púchov - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (Vavrík), MŠK Púchov 
- FC Hlučín 2:0 (Vavrík 2), MŠK Púchov - FC Baník Ostra-
va 0:4, MŠK Púchov - 1. FC Slovácko 0:2, MŠK Púchov 
– AS Trenčín 1:0 (Vavrík), MŠK Púchov - MFK Karviná 1:1 
(Baláž), MŠK Púchov - MFK Frýdek Místek 0:5.            

Martin Drahuta

Šiesta priečka futbalových talentov MŠK Púchov U12 na turnaji vo Vsetíne 
FUTBAL
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FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Gólové parády Púchovčanov proti Topoľčanom a Šali
28. kolo
MŠK Púchov – MFK Topvar Topoľčany 6:1 (3:1)
Po bezgólovej remíze doma s Gabčíkovom a hladkej 

prehre v Lednických Rovniach bolo nevyhnutnou po-
vinnosťou futbalistov MŠK Púchov bodovať s bezná-
dejne poslednými Topoľčanmi naplno. Napriek tomu 
sa Púchovčania rozohrávali pomaly a na prvý gól si 
museli počkať diváci až do 24. minúty, kedy Marek 
Gajdošík otvoril skóre – 1:0. Z vedenia sa však domá-
ci tešili iba necelé dve minúty, v 26. minúte vyrovnal 
Švajlen – 1:1. Púchovčania si zrejme uvedomili, že ne-
vyhrať s Topoľčanmi by bolo hazardovanie s menom 
klubu, a tak zvýšili obrátky. Výsledkom ich aktivity bol 
vedúci gól z kopačky Pilného v 33. minúte a ešte do 
prestávky zvýšil kapitán Brezničan na 3:1 gólom z po-
kutového kopu. Na štvrtý gól čakali diváci necelých 
desať minút, v 53.minúte zvýšil Pilný na 4:1. Vysoké 
vedenie rozviazalo nohy aj kanonierovi Gajdošíkovi, 
ktorý v 58.minúte zvýšil na 5:1 a štvrť hodinu pred 
koncom spečatil na konečných 6:1. Poltuctová pre-
hra je pre pivovarníkov milosrdná, domáci spálili ešte 
niekoľko dobrých gólových príležitostí. 

Góly: 24. Gajdošík, 33. Pilný, 40. Brezničan (pk), 53. 
Pilný, 58. Gajdošík, 75. Gajdošík – 26. Švajlen

ŽK: Števko, Matejov (obaja Topoľčany), 100 divákov, 
rozhodovali Matulová, Krivošík, Hulínek

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Gajdošík, Ko-
piš, Lipták (46. Marman), Sibanda (62. Kendy), Valašík, 
Hrančík, D. Pilný, Kvaššay (46. Hrnko), Brezničan, tré-
ner Eduard Pagáč

Zostava Topoľčian: Droppa – Matejov, Števko (46. 
Húdok), Nehari, Pakanec (71. Kopkáš), Rusnák, Švaj-
len, Akbas, Salim, Pérez, Mikula

Ostatné výsledky 28. kola: Bánovce nad Bebravou 
– Zlaté Moravce/Vráble B, Nové Zámky – Lednické 
Rovne 4:1 (2:0), Dione, Muchaya, Body 2 - Živčic, Veľké 
Ludince- Šaľa 1:4, Beluša – Galanta 3:1 (2:0), Gorelka 
2, Mišák - Vdovjak, Dubnica – Nitra B 1:0, Nemšová 
– Dunajská Streda B 2:1 (0:0), Paška, Šiko - Taritaš, 
Prievidza – Borčice 1:3, Trnava B – Gabčíkovo 1:0

29. kolo: 
Slovan Duslo Šaľa – MŠK Púchov 0:5 (0:3)
Púchovčania po poltuctovom domácom víťazstve 

nad poslednými Topoľčanmi v utorňajšom stretnutí 
potvrdili v nedeľu fakt, že na súperových ihriskách 
vedia zahrať. Proti Šali vyrukovali s tradične spoľa-
hlivou obranou a zasadzovali súperovi údery po 
rýchlych brejkoch. Už v druhej minúte poslal hostí 
do vedenia kapitán Brezničan – 0:1. O pol hodinu 
neskôr zvyšoval na 0:2 Gajdošík a ten istý hráč v záve-
rečnej minúte úvodnej štyridsaťpäťminútovky zvýšil 
vedenie Púchovčanov na rozdiel troch gólov – 0:3. 
Hostia aj po prestávke pokračovali v účinnej taktike 
a domácim chemikom ani dvojnásobné striedanie 
nepomohlo otočiť priebeh stretnutia. Naopak, šťast-
nú ruku mal pri striedaní púchovský tréner Pagáč, 
ktorý poslal na trávnik dvojicu Kaššay, Daniel Pilný a 
tá sa mu odvďačila gólovými zásahmi. V 65. minúte 
zvýšil Marek Kvaššay na 0:4, keď bol na trávniku iba 
minútu  a zaslúžené a dôležité víťazstvo hostí spečatil 
štvrť hodinu pred koncom stretnutia piatym gólom 
D. Pilný – 0:5. Ten skóroval tri minúty po príchode na 
ihrisko. Púchovčania sa tak v tabuľke posunuli mimo 
zostupových miest, dve víťazstvá však budú musieť 
potvrdiť už v sobotu v 30. kole na domácom trávniku 
s nevyspytateľnou Galantou.   

Góly: 2. Brezničan, 32. Gajdošík, 45. Gajdošík, 65. 
Kvaššay, 75. D. Pilný

ŽK: Sibanda (MŠK Púchov), 100 divákov, rozhodo-

vali Šima, Jančok, Blaháč
Zostava Šale: Porubský – Sekulič (46. Turányi), Lov-

ska, Ninkovič, Petráš (77. Melicher), Iheme (63. Tóth), 
Jurík, Hrano, Plešivka, Galbavý, Prúčny, tréner Peter 
Zelenský

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Gajdošík, Pi-
lát (71. D. Pilný), Kopiš, Lipták (78. Hrančík), Sibanda, 
Marman (64. Kvaššay), Vanák, Hrnko, Brezničan, tré-
ner E. Pagáč
Ostatné výsledky 29. kola: Prievidza – Bánovce nad 
Bebravou 3:1, Borčice – Nemšová 4:1, Galanta – Veľké 
Ludince 0:1, Nitra B – Beluša 2:2, Dunajská Streda B 
– Dubnica 0:4, Topoľčany – Nové Zámky 0:5, Lednické 
Rovne – Trnava B 0:2, Gabčíkovo – Zlaté Moravce/Vrá-
ble B 2:3
1. Dubnica 29 23 5 1 72:7 74
2. Borčice 29 20 4 5 71:29 64
3. N. Zámky 29 19 4 6 50:28 61
4. L. Rovne 29 17 3 9 46:29 54
5. D. Streda B 29 14 5 10 44:31 47
6. Trnava B 29 15 1 13 49:34 46
7. Nitra B 29 13 6 10 52:37 45
8. Galanta 29 12 7 10 45:35 43
9. Zl. Moravce B 29 11 10 8 46:40 43
10. Šaľa 29 12 3 14 42:53 39
11. Beluša 29 10 8 11 47:48 38
12. MŠK Púchov 29 11 4 14 53:40 37
13. Nemšová 29 11 3 15 35:53 36
14. Gabčíkovo 29 9 7 13 41:44 34
15. V. Ludince 29 9 5 15 42:54 32
16. Prievidza 29 5 4 20 27:65 19
17. Bánovce 29 4 5 20 18:70 17
18. Topoľčany 29 4 0 25 19:102 12

Program 30. kola, 19. – 20. 5.
MŠK Púchov – Slovan Galanta (19. 5. o 17.00), 

Nemšová – Prievidza, Bánovce nad Bebravou – Ga-

II. liga starší dorast - U19 II. liga mladší dorast - U17
28. kolo: FK Dubnica – MŠK Púchov 2:0 (1:0), 

Lokomotíva Trnava – Prievidza 3:0, Inter Bratislava 
– Zlaté Moravce/Vráble 2:4, Komárno – Bánovce nad 
Bebravou 3:0, Skalica – Považská Bystrica 9:1, Gabčí-
kovo – Devínska Nová Ves 9:0, Nové Zámky – Karlova 
Ves Bratislava 1:3, Malacky – Myjava 0:1, Topoľčany 
– Petržalka 0:1
29. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 0:0, Nové 
Zámky – Malacky 0:2, Považská Bystrica – Topoľčany 
2:0, Petržalka – Komárno 5:0, Zlaté Moravce/Vráble 
– Lokomotíva Trnava 0:1, Devínska Nová Ves – Dub-
nica 0:6, Bánovce nad Bebravou – Inter Bratislava 1:7, 
Prievidza – Myjava 1:2
1. Skalica 29 27 1 1 109:17 82
2. Dubnica 28 24 3 1 99:16 75
3. Zl. Moravce 29 19 1 9 73:34 58
4. Loko. Trnava 28 17 4 7 53:32 55
5. Myjava 29 17 2 10 58:30 53
6. Petržalka 29 15 7 7 82:41 52
7. Karlova Ves 28 15 7 6 70:44 52
8. Inter 28 14 5 9 78:42 47
9. Gabčíkovo 27 13 3 11 55:41 42
10. MŠK Púchov 29 10 8 11 50:66 38
11. Malacky 29 11 3 15 43:54 36
12. Prievidza 29 10 3 16 35:62 33
13. N. Zámky 28 7 4 17 30:64 25
14. Komárno 28 7 3 18 33:77 24
15. P. Bystrica 29 6 3 20 43:76 21
16. Topoľčany 29 6 3 20 33:80 21
17. Bánovce 29 5 0 24 27:110 15
18. Dev. N. Ves 29 4 0 25 23:108 12

28. kolo: FK Dubnica – MŠK Púchov 4:0 (2:0), 
Lokomotíva Trnava – Prievidza 2:0, Inter Bratislava 
– Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Komárno – Bánovce nad 
Bebravou 1:0, Skalica – Považská Bystrica 3:0, Gabčí-
kovo – Devínska Nová Ves 5:0, Nové Zámky – Karlova 
Ves Bratislava 1:1, Malacky – Myjava 0:3. Topoľčany 
– Petržalka 1:8
29. kolo: MŠK Púchov – MFK Skalica 0:3 (0:1), Nové 
Zámky – Malacky 2:2, Považská Bystrica – Topoľčany 
5:1, Petržalka – Komárno 0:1, Zlaté Moravce/Vráble 
– Lokomotíva Trnava 2:1, Karlova Ves Bratislava – Ga-
bčíkovo 4:0, Devínska Nová Ves – Dubnica 0:9, Bánov-
ce  – Inter Bratislava 1:4, Prievidza – Myjava 0:1
1. Dubnica 28 24 2 2 109:18 74
2. Petržalka 29 22 3 4 93:23 69
3. Myjava 29 20 4 5 76:19 64
4. Inter 28 18 5 5 89:39 59
5. Zl. Moravce 29 18 4 7 83:36 58
6. Loko. Trnava 28 16 4 8 56:23 52
7. Skalica 29 15 3 11 50:42 48
8. Komárno 28 15 3 10 56:51 48
9. Gabčíkovo 28 14 2 12 56:58 44
10. Karlova Ves 29 11 5 13 42:46 38
11. MŠK Púchov 29 11 5 13 47:59 38
12. P. Bystrica 29 11 5 13 43:72 38
13. Malacky 29 9 6 14 52:76 33
14. N. Zámky 28 4 8 16 31:67 20
15. Prievidza 29 6 2 21 24:61 20
16. Bánovce 29 3 6 20 25:79 15
17. Dev. N. Ves 29 1 6 22 25:99 9
18. Topoľčany 29 2 3 24 22:111 9

bčíkovo, Nové Zámky – Šaľa, Trnava B – Topoľčany, 
Zlaté Moravce/Vráble B – Lednické Rovne, Veľké Lu-
dince – Nitra B, Beluša – Dunajská Streda B, Dubnica 
- Borčice

Púchovský kapitán Brezničan (v červenom) sa proti 
Lednickým Rovniam strelecky nepresadil. Topoľčanom 
a Šali však vsietil po góle a prispel k zisku dôležitých šie-
stich bodov.                     FOTO: Milan Podmaník 
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ - ŽIACI

I. liga starší žiaci - U15

I. liga starší žiaci - U14

Prípravky U11 - o 1. - 11. miesto

Prípravky U11 - o 11. - 20. miesto

Všetko o krajskom futbale:

www.zsfz.sk

Domaniža – Horovce 1:1 (Dratnal – Ondrej), Fan Club 
Púchov – Domaniža 1:2 (Cabúk – Krčmárik 2), Beluša 
– Prečín 4:0 (Bielik 3, Halas), Beluša – Horovce 2:1 (Filo, 
Belobrad – Srnec), Prečín – Domaniža 2:3 (Prosatinák, 
Klúčiková – Dratnal 2, Krčmárik), Horovce – Prečín 
5:1 (Janíček 2, Kováčik, Kubáň, Balocký – Škulec), Fan 
Club Púchov – Beluša 0:1 (Slávik – vlastný), Doma-
niža – Beluša 0:2 (Halas, Bielik), Horovce – Fan Club 
Púchov 2:2 (Veliký, Kováčik – Cabúk 2)
1. Beluša 8 6 0 2 15:6 18
2. Horovce 8 4 3 1 14:7 15
3. Domaniža 8 4 2 2 11:10 14
4. FC Púchov 7 2 1 4 7:10 7
5. Prečín 7 0 0 7 4:18 0

Prípravky U10

4. kolo: MŠK Púchov – Dubnica B 5:1 (1:0), S. Ofúka-
ná 2, Z. Ofúkaná, Panáčková, Cabúková – Jančovič, 
Šebešťanová – Mikušovce 4:0 (4:0), Jurga, Bašo, D. 
Paulen, R. Paulen, Domaniža – Ilava 3:4 (2:2), N. Čelko 
2, Špánik – Bodzan, Suchánek, Striško, Kis, Praznov 
– Horovce 2:3 (2:1), Kubiš 2 – Karas 2, Janíček
12. kolo: Dubnica B – MŠK Púchov 1:4 (0:2), Žiaček 

4. kolo: Ladce – Borčice 0:2 (0:0), Kňažek, Habšuda, 
Dolná Mariková – Streženice 0:1 (0:0), Medňanský, 
Plevník-Drienové – Kolačín 1:8 (0:4), Tomaník – Pros-
tinák 2, Porubčan 2, Mlynek 2, Počiatek, Kuric, Prečín 
– Kvašov 2:3 (0:1), Čelková, Birošík – Ježo, Duchoň, 
Pavlis
12. kolo: Borčice – Ladce 4:1 (3:1), Mareková, Hab-
šuda, Holiček – Čechutý, Faturíková (vlastný), Streže-
nice – Dolná Mariková 2:2 (0:1), Medňanský, Suder 
– Bakala, Smižík, Kolačín – Plevník-Drienové 6:0 (3:0), 
Mlynek 2, Porubčan, Samusl, Mauer, Hupčík, Kvašov 
– Prečín 2:3 (0:1), Kalma 2 – Čelková 3
11. Kolačín 10 9 0 1 55:11 27
12. Borčice 10 8 0 2 41:7 24
13. Streženice 10 6 1 3 23:22 19
14. FC Púchov 8 5 1 2 21:14 16
15. Prečín 10 5 0 5 22:38 15
16. Ladce 10 3 1 6 23:30 10
17. Plevník 10 3 1 6 17:30 10
18. D. Mariková 10 2 1 7 15:31 7
19. Kvašov 10 2 1 7 15:32 7
20. Sverepec 8 2 0 6 11:28 6

1. kolo: Podmanín – Brvnište 0:3, Dulov – Visolaje 0:6 
(0:3), Chleban 4, Hijová, Horná Poruba – Košeca 1:3, 
Brvnište – Podmanín 6:1, Visolaje – Dulov 6:4 (3:2), 
Hijová 2, Chleban 2 – Drahuta 2, Trenčan, Košeca 
– Horná Poruba 4:1
21. Visolaje 2 2 0 0 12:4 6
22. Brvnište 2 2 0 0 9:1 6
23. Košeca 2 2 0 0 7:2 6
24. H. Poruba 2 0 0 2 2:7 0
25. Dulov 2 0 0 2 4:12 0
26. Podmanín 2 0 0 2 1:9 0

Prípravky U11 - o 21. - 26. miesto

22. kolo: Viaon Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Pú-
chov 0:1 (0:0), Brezina, Skalica – Inter Bratislava 5:1, 
Trenčín – Trnava 1:2, Domino – Dunajská Streda 0:4, 
Senica – Karlova Ves Bratislava 4:1, Slovan Bratislava 
– Levice 4:0, Nitra – Petržalka 0:0
1. Slovan 22 19 2 1 111:13 59
2. Trenčín 22 17 2 3 88:25 53
3. Trnava 22 17 2 3 71:22 53
4. D. Streda 22 13 3 6 52:33 42
5. Nitra 22 12 5 5 54:25 41
6. Zl. Moravce 22 11 2 9 36:32 35
7. Petržalka 22 11 2 9 42:49 35
8. Skalica 22 9 2 11 47:49 29
9. Senica 22 7 6 9 32:50 27
10. Karlova Ves 22 4 5 13 29:59 17
11. MŠK Púchov 22 5 2 15 21:72 17
12. Levice 22 4 3 15 14:45 15
13. Domino 22 4 0 18 24:88 12
14. Inter 22 3 0 19 21:80 9

22. kolo: Vion Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 
1:2 (0:0), Mašír – Mozsi, Klúčik, Skalica – Inter Brati-
slava 1:0, Trenčín – Trnava 0:3, Domino – Dunajská 
Streda 2:1, Senica – Karlova Ves Bratislava 1:1, Slovan 
Bratislava – Levice 4:0, Nitra – Petržalka 5:1
1. Slovan 22 20 2 0 104:12 62
2. Trenčín 22 17 3 2 99:12 54
3. Nitra 22 16 2 4 74:13 50
4. Trnava 22 13 4 5 63:24 43
5. Senica 22 11 4 7 57:42 37
6. Inter 22 12 1 9 45:49 37
7. Petržalka 22 12 0 10 54:49 36
8. D. Streda 22 10 2 10 36:28 32
9. Zl. Moravce 22 9 1 12 32:40 28
10. Karlova Ves 22 6 4 12 22:39 22
11. MŠK Púchov 22 4 3 15 17:66 15
12. Levice 22 3 2 17 16:83 11
13. Domino 22 3 1 18 14:83 10
14. Skalica 22 3 1 18 13:106 10

21. kolo: Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 0:4 
(0:2), Šurian 4, Domino – Petržalka 2:4, Skalica – Inter 
Bratislava 1:2, Nitra – Levice 2:1, Trenčín – Karlova Ves 
Bratislava 11:2, Senica – Dunajská Streda 0:4, Slovan 
– Trnava 7:2
1. Slovan 21 19 0 2 110:22 57
2. Trenčín 21 18 0 3 140:31 54
3. Nitra 21 15 1 5 83:32 46
4. Trnava 21 14 2 5 63:37 44
5. Inter 22 12 6 4 42:23 42
6. Petržalka 21 10 5 6 46:28 35
7. MŠK Púchov 20 9 5 6 35:35 32
8. D. Streda 21 10 1 10 43:38 31
9. Domino 22 4 6 12 21:70 18
10. Senica 22 5 2 15 26:95 17
11. Levice 22 5 1 16 30:80 16
12. Skalica 21 4 2 15 31:56 14
13. Zl. Moravce 21 4 1 16 23:88 13
14. Karlova Ves 20 2 2 16 17:75 8

I. liga mladší žiaci - U13

21. kolo: Zlaté Moravce/Vráble – MŠK Púchov 7:6 
(4:3), Kéri 2, Pinďira 2, Mandík, Baráth, Merčiak 
– Vavrík 2, Baláž 2, Kušík, Domino – Petržalka 4:9, 
Skalica – Inter 3:17, Nitra – Levice 16:7, Trenčín – Kar-

I. liga mladší žiaci - U12

lova Ves 14:3, Senica – Dunajská Streda 8:11, Slovan 
– Trnava 6:1
1. Slovan 21 18 1 2 296:58 55
2. Nitra 21 18 0 3 364:78 54
3. Trenčín 21 17 1 3 300:97 52
4. Inter 22 14 2 6 224:113 44
5. Trnava 21 14 2 5 209:119 44
6. Petržalka 21 13 1 7 233:135 40
7. D. Streda 21 13 1 7 186:161 40
8. Domino 22 8 3 11 157:182 27
9. Karlova Ves 21 8 1 12 123:196 25
10. Zl. Moravce 21 6 2 13 112:184 20
11. MŠK Púchov 21 4 2 15 149:249 14
12. Skalica 21 4 0 17 69:382 12
13. Senica 22 3 0 19 103:284 9
14. Levice 22 0 0 22 70:363 0

6. liga st. žiaci - JUH

6. liga st. žiaci - SEVER

6. liga mladší žiaci

15. kolo: Sverepec – Prečín 3:2, Pružina – Dolné Koč-
kovce 1:3 (0:1), Hajdík – Kučiak 2, Hudec, Jasenica 
– Plevník-Drienové 4:0
1. Udiča 14 13 1 0 70:7 40
2. Domaniža 14 12 1 1 100:18 37
3. Sverepec 15 12 0 3 59:25 36
4. Papradno 14 8 1 5 49:38 25
5. D. Mariková 14 5 3 6 37:35 18
6. D. Kočkovce 15 4 3 8 33:64 15
7. Jasenica 15 4 2 9 32:44 14
8. Pružina 15 4 1 10 23:42 13
9. Plevník 15 4 0 11 29:63 12
10. Prečín 15 1 0 14 18:114 3

Ladce – Lazy pod Makytou 0:13 (0:6), Hybký 4, Ond-
rišík 4, Štefánik 2, Bubeník, Pončík, Janoško, Košeca – 
Ilava 3:0, Nová Dubnica – Dohňany 11:2 (5:1), Mrázek 
3, Molnár 2, Záhorský 2, Íškrt, Janík. Jordán, Robota 
– Molej 2, Borčice – Beluša 0:14 (0:5), Rybanský 4, Ba-
jza 3, Kujaník 2, Prostredný 2, Mehrabzadeh, Synák, 
Horná Poruba – Hradčan Lednica 1:6 (1:6), T. Staňo 
– Majerko 2, Matúš 2, Červený, Herák
1. Lednica 15 14 1 0 135:9 43
2. Košeca 15 12 2 1 72:17 38
3. Beluša 15 10 2 3 93:22 32
4. Lazy 16 10 1 5 76:35 31
5. N. Dubnica 15 8 1 6 64:36 25
6. Ilava 15 7 0 8 66:56 21
7. H. Poruba 16 6 1 9 51:46 19
8. Ladce 15 3 0 12 29:137 9
9. Borčice 15 2 0 13 19:125 6
10. Dohňany 15 0 0 15 4:126 0

11. kolo: Kolačín – Ilava 5:0, Praznov – Fan Club Pú-
chov – odložené na 18. 5., Lysá pod Makytou mala 
voľno
1.Kolačín 9 8 0 1 45:3 24
2.Ilava 10 5 1 4 40:26 16
3.FC Púchov 7 4 1 2 29:16 13
4.Praznov 8 2 0 6 14:41 6
5.Lysá 8 1 0 7 8:50 3

– Cabúková 3, Z. Ofúkaná, Mikušovce – Šebešťanová 
1:4 (0:2), Škuta – D. Paulen 3, Kaprálik, Ilava – Doma-
niža 2:6 (1:3), Holbus, Prekop – N. Čelko 2, Briestenský 
2, D. Čelko, Kučík, Horovce – Praznov 4:0 (2:0), Janíček 
2, Mikula, Veliky
1. Domaniža 10 9 0 1 62:10 27
2. MŠK Púchov 10 9 0 1 51:13 27
3. Dubnica B 10 7 1 2 84:20 22
4. Ilava 10 6 1 3 36:30 19
5. Šebešťanová 10 6 1 3 26:25 19
6. Horovce 10 4 0 6 17:23 12
7. P. Bystrica B 8 1 2 5 10:69 5
8. Beluša 8 1 1 6 19:36 4
9. Mikušovce 10 1 0 9 10:53 3
10. Praznov 10 0 2 8 19:55 2



šport 21
šport    21

6. liga dorast

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Streženice i Dolné Kočkovce vyhrali u súperov

7. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

13. kolo: Pružina – Dohňany 1:4 (1:3), Kolek – Čmelo 
2, Gajdošík, Černoško, Jasenica – Streženice 3:0 (1:0), 
Krasňan, Babiar, Gaban, Bolešov – Plevník-Drienové 
1:4 (1:1), Mišovec, Kršák (vlastný) – Nemčík, Václavík, 
Kurus, Horovce – Tuchyňa 6:2 (3:1), Figur 4, Gorelka, 
Klúčik – Štefanec, Vlasatý, Dolné Kočkovce mali voľ-
no
1. Dohňany 12 11 1 0 46:8 34
2. Plevník 12 9 2 1 55:14 29
3. Pružina 11 6 2 3 23:18 20
4. Streženice 12 6 0 6 38:32 18
5. Horovce 12 6 0 6 28:23 18
6. Jasenica 11 3 1 7 28:30 10
7. Bolešov 11 3 1 7 18:38 10
8. D. Kočkovce 11 3 0 8 31:40 9
9. Tuchyňa 12 1 1 10 17:81 4

6. liga muži – 22. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Kvašov (Pastorek, Sklenár), 

Tuchyňa – Udiča (Meluch, Hriadel), Dolné Kočkovce 
– Horná Poruba (Škrovánek, Proč), Papradno – Jase-
nica (Rojko, Migát), Podmanín – Bolešov (Lamžo, Ďu-
riš), Streženice – Lysá pod Makytou (R, D. Komorník, 
Kapila), Dulov – Košeca (Folučka, Kováčik)

7. liga muži – 22. kolo o 17.00
Podvažie – Mikušovce (O. Komorník), Lazy pod 

Makytou – Visolaje (Orálek), Pruské – Kolačín (Mako, 
Balušík), Šebešťanová – Fan Club Púchov (Koleno, 
Horečný), Praznov – Pružina (o 10.00 – M. Mihálik, 
Horečný), Dolná Breznica – Sverepec (M. Mihálik, 
Jandušík), Dohňany – Dolná Mariková (R)

8. liga muži – 14. kolo o 17.00
Lumax Horovce – Prejta (v sobotu o 15.00 – Juríček), 

Dynamo Orlové – Bodiná (R), Hradčan Lednica – Čer-
vený Kameň (Milčík), Tŕstie – Kameničany (Brundza), 
Vrchteplá má voľno

6. liga dorast – 14. kolo o 14.15
Dolné Kočkovce – Lumax Horovce (Proč, Škrová-

nek), Tuchyňa – Bolešov (v sobotu o 17.00 – Sklenár, 
Orálek), Plevník-Drienové – Jasenica (Ďuriš, Lamžo), 
Streženice – Pružina (Kapila, O. Komorník), Dohňany 
majú voľno

4. liga st. žiaci Sever – 16. kolo o 10.30 
Papradno – Jasenica (o 14.30 – Migát), Plevník-

-Drienové – Udiča (B. Mihálik), Domaniža – Pružina 
(Brundza), Dolné Kočkovce – Sverepec (Koleno), Pre-
čín – Dolná Mariková (Janek)

4. liga st. žiaci Juh – 16. kolo o 10.30  
Ilava – Ladce (v piatok o 17.00 – Brnák), Lazy pod 

Makytou – Horná Poruba (predohrané), Hradčan 
Lednica – Borčice (Pastorek), Beluša – Nová Dubni-
ca (v sobotu o 10.00 – Meluch), Dohňany – Košeca 
(Proč)

4. liga mladší žiaci – 12. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Ilava (o 14.45 – Orálek), Lysá pod 

Makytou – Kolačín (o 14.30 – Juríček), Praznov má 
voľno

Prípravky U11 – 19. 5. o 10.00 a 11.00
O 1. – 10. miesto
Dubnica B – Beluša (22. 5. O 16.00 a 17.00 – Brnák), 

Ilava – Praznov (Brnák), Mikušovce – Domaniža (Ka-
pila), MŠK Púchov – Šebešťanová (v Lúkach – Ďuriš), 
Tatran Horovce – Považská Bystrica B (o 14.00 a 15.00 
– Juríček

O 11. – 20. miesto
Borčice – Fan Club Púchov (v Bolešove – Sklenár), 

Kvašov – Sverepec (v Dulove – D. Komorník), Kolačín 
– Prečín (Orálek), Streženice – Plevník-Drienové (O. 
Komorník), Ladce – Dolná Mariková (Hriadel)

O 21. – 26. miesto
Brvnište – Košeca (B. Mihálik), Visolaje – Horná Po-

ruba (Horečný), Podmanín – Dulov (Janek)
Prípravky U10 – 19. 5. od 14.00
Turnaj v Lednických Rovniach (Proč, Brnák) 

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 20. MÁJA

Bolešov – Streženice 0:1 (0:0)
V priemernom stretnutí predvádzali obe mužstvá v 

prvom polčase medzišestnástkový futbal s minimom 
gólových šancí. Niekoľko náznakov gólových príleži-
tostí skončilo buď nepresnými strelami, prípadne sa 
vyznamenali obaja brankári. V druhom polčase po-
kračoval remízový zápas, šťastie sa napokon usmialo 
na Strežničanov, keď Šprta dvanásť minút pred kon-
com zariadil všetky tri body. 

Lysá pod Makytou – Dulov 2:6 (1:4)
Kto čakal, že stretnutie posledných dvoch mužstiev 

tabuľky bude jednoznačnou záležitosťou domácich, 
musel byť sklamaný. Hostí poslal do vedenia už v 
úvodnej minúte Rác – 0:1. Domáci odpovedal o de-
sať minút vyrovnávajúcim gólom Macka – 1:1. Potom 
však prišla gólová smršť beznádejne posledného 
Dulova. V 21. minúte poslal hostí do vedenia Kojtal, 
o dve minúty zvýšil Rác na 1:3 a desať minút pred 
prestávkou pridal Rác tretí gól Dulova – 1:4. Domáci 
masívne prestriedali, na trávnik prišli štyria noví hráči, 
no ani to neprinieslo ovocie. V 70.minúte síce Janíček 
z priameho kopu znížil, no o tri minúty zvýšil Bryndza 
na 2:5 a štvrť hodinu pred koncom zavŕšil Rác svoj 
strelecký koncert svojim štvrtým gólom – 2:6. 

Udiča – Dolné Kočkovce 1:2 (1:1)
Bodový rozdiel medzi oboma mužstvami a najmä 

jarná forma pasovali do úlohy favorita hosťujúcich 
hráčov. Na ihrisku to však dlho tak nevyzeralo. Na-
opak, v prvom polčase boli Udičania aktívnejší a po 
polhodine bola ich snaha korunovaná vedúcim gó-
lom z kopačky Furdza – 1:0. Po góle hostia ožili a min-
útu pred koncom prvého polčasu vsietil Michal Mišík 
vyrovnávajúci gól – 1:1. V 60. minúte Mišík svojim 
druhým gólom zariadil všetky tri body pre hostí. 

Kvašov – Tuchyňa 4:4 (3:2)
Hŕstka divákov videla v Dulove zaujímavé stretnutie 

plné zvratov. Domáci už po štvrťhodine viedli trojgó-
lovým rozdielom, keď sa do streleckej listiny zapísali 
Kresánek v piatej, F. Kováč v šiestej a Beňo v 16. min-
úte. Kvašovčania potom poľavili a to využili hostia. 
V 22. minúte Adamovič znížil na 3:1 a o dve minúty 
neskôr Štefula na 3:2. V druhom polčase pokračoval 
zaujímavý futbal, nabudení hostia sa v 73. minúte te-
šili z vyrovnávajúceho gólu z kopačky Poliaka – 3:3. 
Desať minút pred koncom strhol vedenie na domácu 

21. kolo: Sverepec – Dohňany 6:1 (1:0), Pajger 3, Ja-
kubek, F. Otradovec, D. Otradovec, vlastný (Gombár), 
Pružina – Dolná Breznica 0:0, Šebešťanová – Praz-
nov 1:2, Kolačín – Fan Club Púchov 5:0 (3:0), Králik 2, 
Ďatko, Hruboš, Tadlánek, Visolaje – Pruské 2:4 (0:2), 
Hrubo, Krála – Lukáč 3, Branický, Dolná Mariková 
– Podvažie 3:0
1. D. Mariková 21 15 3 3 59:31 48
2. Mikušovce 20 15 1 4 64:23 46

13. kolo: Kameničany – Horovce 3:1 (1:1), Noska 2, 
Tomáš – Fabuš, Vrchteplá – Tŕstie 2:2, Bodiná – Led-
nica 4:0 (3:0), Kopáč 3, Krabáč, Červený Kameň mal 
voľno
1. Kameničany 12 10 2 0 35:12 32
2. Bodiná 11 8 0 3 40:11 24
3. Lednica 12 7 1 4 23:16 22
4. Prejta 10 5 1 4 21:19 16
5. Vrchteplá 12 4 3 5 37:23 15
6. Tŕstie 12 4 3 5 23:31 15
7. Horovce 12 5 0 7 25:35 15
8. Orlové 10 2 1 7 14:39 7
9. Č. Kameň  11 0 1 10 5:37 1

3. Pruské 21 15 1 5 75:36 46
4. Šebešťanová 21 13 2 6 46:31 41
5. Visolaje 21 12 3 6 66:41 39
6. Lazy 20 12 1 7 50:36 37
7. Sverepec 21 8 5 8 39:35 29
8. Kolačín 21 7 4 10 49:67 25
9. Dohňany 21 6 4 11 40:52 22
10. Podvažie 21 6 3 12 34:43 21
11. FC Púchov 21 6 3 12 37:63 21
12. Praznov 21 6 2 13 50:70 20
13. Pružina 21 5 2 14 27:61 17
14. D. Breznica 21 1 4 16 26:73 7

stranu Bretschneider, no už o dve minúty z pokuto-
vého kopu Hrehuš vyrovnal na konečných 4:4. 

Horná Poruba – Papradno 3:3 (1:1)
V zaujímavom stretnutí šli do vedenia hostia v 21. 

minúte gólom J. Galka – 0:1. V 30.minúte vyrovnal 
Michal Papp – 1:1. V druhom polčase poslal domá-
cich do vedenia Kormendy gólom z pokutového 
kopu, rovnakú výhodu využil o desať minút na druhej 
strane Galko – 2:2. Sedem minút pred koncom poslal 
domácich do vedenia A. Staňo, no v záverečnej min-
úte vyrovnal Zboran – 3:3. 

Jasenica – Podmanín 2:2 (1:0)
Jaseničania lídra zaskočili už po štvrť hodine gólom 

M. Pavlíka – 1:0. Podmanínci sa nedokázali v prvom 
polčase presadiť, po obrátke však v 73. minúte Maroš 
Majtán a o dve minúty neskôr Pavol Kostelanský oto-
čili na 1:2. Päť minút pred koncom Klabník vyrovnal. 

Košeca – Košecké Podhradie 7:0 (2:0)
Góly: 41. Mihálik, 44. Országh, 49. Štepanovič, 58. 

Štepanovič, 69. Štepanovič, 78. Stupinský, 80. Stupin-
ský 
1. Podmanín 21 16 2 3 52:23 50
2. Košeca 21 14 2 5 66:15 44
3. Kvašov 21 13 2 6 59:33 41
4. Jasenica 21 13 2 6 46:26 41
5. H. Poruba 21 12 4 5 55:29 40
6. Bolešov 21 11 2 8 33:24 35
7. D. Kočkovce 21 9 2 10 39:50 29
8. Papradno 21 8 2 11 42:40 26
9. Streženice 21 7 5 9 28:35 26
10. K. Podhradie 21 8 2 11 40:50 26
11. Tuchyňa 21 6 4 11 41:52 22
12. Udiča 21 4 5 12 22:53 17
13. Lysá 21 3 5 13 28:62 1 4 
14. Dulov 21 3 1 17 28:87 10 

19.5.2018 o 17:00 h. futbalový štadión
MŠK Púchov

MŠK PÚCHOV
FC Slovan Galanta

vs.

III. TIPOS liga Príď nás aj TY podporiť!
Platinový partner:

Mediálni partneri:

Vstupné: 1€

SOBOTA

Reklamní partneri :

futbal.mskpuchov.sk LED
reklama

MŠK PÚCHOV
VS.

FC Slovan Galanta

19. 5. 2018
SOBOTA o 17.00 h futbalový štadión

MŠK Púchov

III. TIPOS liga      Príď nás aj TY podporiť!



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)

spomienky  I  inzercia PÚCHOVSKÉ NOVINY22
PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám menší rodinný dom + pozemky  na polo-
samote 10 km od Púchova. Kontakt: 042 38 10 637.
• Predám starší rodinný dom v Ladcoch so všetký-
mi IS + garáž na pozemku s rozlohou 451m². Cena: 
38.000 €. Tel. 0903 523 472.
• Predám 3- izbový byt na Moravskej ulici, 8. poscho-
die, slnečný s výhľadom. Cena 87 000€. Viac infor-
mácií telefonicky na +421 904 237 237.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Od 1. júna dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. 
Rovniach pri pumpách Slovnaft. Cena 200 €/mes. + 
energie. Tel. 0908 238 945.
• Prenajmem kanceláriu so soc. zariadením na 1. 
nadzemnom podlaží. Lacno. Tel. 0948 045 327.
• Hľadám jednu izbu v RD. Tel. 0904 683 934.

PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce vajcia. Tel. 0903 287 021.

AUTO - MOTO
• Predám Škodu Fabiu, kúpená v roku 2010, na ben-
zín, najazdených 33 733 km, aj s letnými a nahradný-
mi zimnými kolesami za 4 000 €. Dá sa aj dohodnúť. 
Tel. 0944 919 041.

SLUŽBY
•  Ponúkam murárske práce. Tel. 0902 251 211.
•  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.

RÔZNE
• Požičiam veľký vozík - prepravník. Tel. 0905299364.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, koberce, 
autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač poži- 
čiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987 www.
tepovac-puchov.sk.
• 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.
• Učím NJ a RJ. Tel. 0904 683 934.
• Opatrím deti, žiakov, seniorov. Tel. 0904 683 934.
• Hľadám asistentku na doma, najlepšie dôchodky- 
ňu a bez záväzkov. Tel. 0910 811 020.

PRÁCU PONÚKA
• Domov sociálnych služieb v Púchove – Nosiciach 
prijme do trvalého pracovného pomeru v nepretrži-
tej prevádzke pracovníka/-čku na pozíciu: zdravotná 
sestra, zdravotný asistent/-ka, sanitár/-ka, opatrova-
teľ/-ka. Požadované vzdelanie: minimálne opatrova-
teľský kurz. Termín nástupu: 1. 6. 2018. Bližšie info: 
ludmila.marakova@cssnosice.sk, tel. 042/46 41 433.
• Prijmeme šoféra kamiónu. Mzda: brutto cca 2000 €. 
Víkendy voľné. Príp. aj dôchodcu/invalida a  práca  
podľa jeho potreby. Mzda dohodu. Tel. 0905 625 214. 

• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a  čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info 
na 0902 432 911.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo uprato-
vačka. Tel. 0944 050 777.

STRATY A NÁLEZY
• Dňa 6. 5. som na Nábreží slobody stratil šiltovku 
NFL červeno-modro-bielej farby. Prosím poctivého 
nálezcu o  jej vrátenie. Finančná odmena istá. Tel.  
0903 785 745.

SPOMIENKA
Dňa 11. 5. sme si so 
smútkom v srdci pripo-
menuli 6. výročie úmr-
tia nášho drahého otca 
a dedka 
Vlastimila KOLLÁRA.
 

S láskou spomínajú 
syn Milan a dcéry Oľga a Jarmila s rodinami.

SPOMIENKA
Kto zomrel, neodchád-
za, ale ostáva v srdciach 
tých, ktorí ho milovali. 
Dňa 18. 5. 2018 si pri-
pomíname 18. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca, dedka 
a pradedka 
Ladislava POKOJA. 

S láskou spomínajú manželka Oľga, dcéry 
Marcela a Viera, vnukovia Tomáš, Soňa, Barbora, 

pravnúčik Dominik a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 10. apríla sme si pripomenuli 8. výročie úmr-
tia Marty JANIŠOVEJ a dňa 10. mája uplynulo 
21 rokov, čo nás navždy opustil Jozef JANIŠ. 

S láskou spomínajú dcéry Jana, Oľga 
a syn Miroslav s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 20. 5. 2018 si pripo-
míname 20. výročie, keď 
nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko 
Pavol ŽÍDEK. 

S  láskou spomína man-
želka, deti a celá rodina.

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  

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

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

UTOROK:    15.30 - 20.30 ženy 

STREDA:   15.30 - 20.30  muži 

ŠTVRTOK, PIATOK:  15.30 - 20.30  spoločná 

NEDEĽA:    15.30 - 20.30  spoločná
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OZNAMY
• Prosím o vrátenie bicykla zn. Liberta – červ., do stojana pred Kaufland ale-
bo oznámte na č. t. 0908 518 197.
• Výbor Urbárskej obce pozemkového spoločenstva v obci Lysá pod Makytou 
oznamuje svojim členom, že dňa 27. 5. 2018 (nedeľa) sa uskutoční Valné zhro-
maždenie spoločenstva v kultúrnom dome v Lysej pod Makytou. Prezentácia 
účastníkov od 8.30 h. Začiatok o 9.00 h.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský deň bude 28. 5. 2018 od 
14.25 v kancelárii ZO SZZP (býv. kataster, Nám. slobody). Právne poraden-
stvo sa pre veľký záujem zužuje na práv.problémy zdrav. postihnutých a 
starších občanov mesta Púchov. Prihlásiť sa môžete do 20. 5. na adrese: Ján 
Petro, Obr. mieru 1152/5, 0949 103 709.
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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


