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Foto: Michal Kristek
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Púchovský Deň rodiny sa priblížil k desaťročnici
Medzinárodný deň rodiny sa osla-
voval aj v Púchove na pešej zóne. V 
nedeľu 20. mája ho už deviatykrát 
zorganizovalo občianske zdru-
ženie „S láskou k  človeku“ man-
želov Lenky a Jozefa Daškovcov 
v  spolupráci s Cirkevnou základ-
nou školou sv. Margity, Centrom 
voľného času Včielka, Farským 
úradom v Púchove a mestom Pú-
chov. O 15. hodine sa prítomným 
rodičom s deťmi prihovorili za 
organizátorov Lenka Dašková, de-
kan púchovskej rímsko-katolíckej 
farnosti Mons. Michal Keblušek a 
riaditeľka CZŠ sv. Margity Ľubica 
Mišíková. O  kultúrny program sa 
postarali deti z Centra voľného 
času Včielka, ktoré zahrali na gi-
tarách, zaspievali a zatancovali. 
V areáli Cirkevnej základnej školy 
boli pre deti pripravené stano-
viská s atrakciami. Deti sa vozili na 
kolobežkách, na koníkovi, strieľali 
z luku na terč, striekali vodu na ký-
bliky, hrali sa na preliezkach a teši-
li sa aj z malých kozliatok, ktoré sa 
pásli v ohrade. 
Počasie tento rok organizátorom 
prialo a dúfajme, že sa im splnil 
aj ich hlavný cieľ: spájať rodiny a 
spoločnými umeleckými a špor-
tovými zážitkami utužovať dobré 
vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi.                                               

-sf-

Na Deň matiek nielen povrchné slová...

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

V tieto dni sa uskutočnilo veľa podu-
jatí na oslavu Deň matiek. Neodzne-
li len povrchné slová, ale slová lásky, 
prepojené so skutkami lásky. Určite 
to tak mamy vnímali.
Aj žiaci Cirkevnej základnej školy 
sv. Margity v Púchove obzvlášť pa-
mätali na druhú májovú nedeľu, 
venovanú ich mamičkám a starým 
rodičom. Pozvali nás do školy. Ra-
dostné vystúpenie žiakov vyvolalo 
aj v nás radosť. Každé ich slovo - ďa-
kujem i úsmev sa stali stupienkom 

hore - k Nebeskej Matke, ktorá je 
matkou všetkých nás.
Ďakujeme Vám, vážená pani riaditeľ-
ka, i Vášmu pedagogickému kolek-
tívu! S trpezlivosťou pristupujete k 
formovaniu našich detí. Spolu s ro-
dičmi ich vediete k hľadaniu správnej 
životnej cesty.
Kiež cesta, ktorá je pre mládež neľah-
ká a náročná, ich privedie do správ-
neho cieľa pravdy!

 Helena Slavíková
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O 7,3 milióna eur viac putuje 
pre oblasť dopravy
Za 1,27 mil. € kraj dokončí minuloroč-
né rekonštrukcie mostov a oporného 
múru v Starej Myjave  a vypracuje 
projektovú dokumentáciu na vybu-
dovanie kruhovej križovatky v meste 
Púchov. Náklady na nové investičné 
akcie presiahnu 870 tis. €, ktoré sa vy-
užijú na rekonštrukciu mosta v Hornej 
Marikovej a v obci Plevník – Drieňové, 
na odstránenie poruchy v obci Rudník 
a tiež na rekonštrukciu budov v správe 
Správy ciest TSK. V oblasti implemen-
tácie projektov kraj pridáva 5,1 mil. €, 
a to na prípravu výstavby ďalších úse-
kov Vážskej cyklotrasy, na spracovanie 
projektovej dokumentácie pre cyklo-
trasu na hornej Nitre a na prípravné 
práce na rekonštrukciu cesty Brezová 
pod Bradlom – hranica SR/ČR. 

Ozdravenie nemocníc 
za ďalších 5,35 milióna eur
Zvýšený kapitálový transfer na nové 
investičné akcie pre župné nemocni-
ce je vo výške 3,26 mil. eur určený na 
zlepšenie technického stavu nemoc-
níc a ich vybavenie špecializovanými 
prístrojmi. V NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach vzhľadom na nedostatok 
lôžok župa investuje do vybudovania 
nového odd. anestéziológie a inten-
zívnej medicíny a obstará systém na 
prepojenie a distribúciu obrazových 

dokumentácií pacienta. NsP Myjava 
kraj vybaví špeciálnou prístrojovou 
technikou, ako napr. EKG prístrojom, 
defibrilátorom či operačným laparo-
skopom. V NsP Považská Bystrica kraj 
zrekonštruuje pôrodnú sálu, nemoc-
ničnú kuchyňu, internú JIS a práčov-
ňu, zabezpečí parkovací systém a ob-
stará špeciálnu prístrojovú techniku a 
gastrotechnológie. Za takmer 2,1 mil. 
eur kraj dokončí už rozbehnuté inves-
tičné akcie na úseku zdravotníctva, 
ktorými sú rekonštrukcia monobloku 
v NsP Prievidza, implementácia ne-
mocničného informačného systému 
vo všetkých troch nemocniciach, ako 
aj rekonštrukcia a modernizácia ku-
chyne v NsP PB. 

Za skoro 1,2 milióna si v oblasti 
kultúry prilepší Považská knižnica 
aj Trenčianske múzeum 
Objem finančných prostriedkov, ur-
čených na nové investičné akcie na 
poli kultúry, sa zvýšil o bezmála 920 
tis. €, ktoré poputujú na rekonštrukciu 
Považskej knižnice v Považskej Bys-
trici a na kúpu regálového systému 
pre Depozit Trenčianskeho múzea v 
Novom Meste nad Váhom. Pôvodne 
schválený objem prostriedkov, urče-
ných na implementáciu investičných 
projektov v oblasti kultúry, navýšila 
župa o 280 tis. €, tieto budú využité 
na nákup vhodného objektu centra 

kultúrno-kreatívneho priemyslu, na 
rozšírené zariadenie staveniska pre 
prístup k rekonštruovanému južné-
mu opevneniu Trenčianskeho hradu 
a na spolufinancovanie obnovy Hodi-
novej veže na hrade.

Investície do obnovy škôl kraj 
zvyšuje o 2,5 milióna eur 
Za takmer 730 tis. € sa dokončia roz-
behnuté akcie v župných stredných 
školách; a to výstavba telocvične pre 
Športové gymnázium v Trenčíne, re-
konštrukcia elektroinštalácie na SOŠ 
obchodu a služieb v Prievidzi, ako aj 
rekonštrukcia školskej jedálne Gym-
názia Ľ. Štúra v Trenčíne. Náklady 
na nové investičné akcie presahujú 
1,3 mil. €, za ktoré sa vybuduje nové 
viacúčelové ihrisko pre gymnáziá v 
Púchove a Bánovciach nad Bebra-
vou, zrealizuje sa sanácia suterénu 
novomestského Gymnázia a podlahy 
telocvične SOŠ strojníckej v Bánovci-
ach nad Bebravou, zrekonštruuje sa 
strecha na dubnickom Gymnáziu a 
sociálne zariadenia na SOŠ Partizán-
ske. Približne 460 tis. € poputuje na 
financovanie rekonštrukcie SOŠ sta-
vebnej E. Belluša v Trenčíne a na vy-
pracovanie projektových dokumen-
tácií na objekty školského internátu a 
SUŠ v rámci projektu zameraného na 
komplexné riešenie stredoškolského 
kampusu, na projekt Hornonitrianske 

Župa minulý rok hospodárila s prebytkom viac ako 23 mil. €, 
teraz ich investuje do ciest, nemocníc i škôl 

centrum vzdelávania a na prípravu 
projektu Regionálnej stredoškolskej 
hokejovej akadémie.

Do sociálneho zabezpečenia kraj 
investuje o 720 tisíc eur viac
S cieľom zlepšiť podmienky posky-
tovania sociálnych služieb kraj zvy-
šuje dotáciu na realizáciu nových 
investičných akcií o takmer 340 tis. €, 
určených v prevažnej väčšine na vy-
budovanie výťahov v CSS – SLOVEN, 
CSS – NÁDEJ s prístavbou spojovacej 
chodby, v CSS – CHMELINEC, ktoré 
podstúpi aj energetickú úsporu bu-
dovy a úpravu lodžií a v CSS – LIPA, 
kde okrem prístavby výťahu a vrátnice 
kraj vybuduje aj novú príjazdovú ces-
tu. Pre CSS – DEMY kraj zrekonštruuje 
stravovaciu prevádzku vrátane doda-
nia gastrotechnológií. Na dokončenie 
nezrealizovaných investičných záme-
rov z roku 2017 je vyčlenený v zmene 
rozpočtu objem prostriedkov približ-
ne 550 tis. €. V rámci spolufinanco-
vania kraj zvyšuje objem finančných 
prostriedkov na úpravu projektov 
dokumentácie komunitných bývaní 
v rámci procesu deinštitucionalizácie 
zariadenia DSS – Adamovské Kocha-
novce o 50 tis. € a o 220 tis. € znižuje 
rozpočtované kapitálové výdavky na 
projekt zníženie energetickej nároč-
nosti v CSS – Nová Bošáca. 

(Veronika Rezáková)

Zastupiteľstvo TSK prvýkrát v histórii udelilo verejné 
uznanie trom jednotlivcom a kolektívu
Návrhy na laureátov verejného uzna- 
nia za rok 2017 v podobe Ceny Tren-
čianskeho samosprávneho kraja ma- 
la verejnosť možnosť zasielať na 
Úrad TSK do konca septembra mi-
nulého roku. Na základe odporúčaní 
Komisie pre udeľovanie Ceny TSK sa 
napokon krajské Zastupiteľstvo roz-
hodlo spomedzi 34 navrhovaných 
laureátov udeliť toto verejné uzna-
nie 3 jednotlivcom a jednému ko-
lektívu. Historicky prvýkrát tak bolo 
toto verejné uznanie udelené Márii 
Jane Jablonskej za jej celoživotné 
dielo a výnimočné dlhoročné pô-
sobenie na pozícii predsedníčky 
Krajskej organizácie Únie žien 
Slovenska v Trenčíne, Michalovi 
Dobiášovi za mimoriadny prínos 
v oblasti reprezentácie regiónu 
Prievidza, Rudolfovi Dobiášovi za 
mimoriadny prínos v oblasti lite-
rárnej tvorby a kolektívu Hema-
tologicko-transfúzneho oddele-

nia Nemocnice s poliklinikou v 
Považskej Bystrici za výnimočné 
zásluhy v oblasti darcovstva krvi 
v považskobystrickom regióne. 
Verejnosť má zároveň možnosť 
opäť posielať svoje návrhy na lau-
reátov verejných uznaní TSK za rok 

2018. Na župný úrad je možné ich 
doručiť do konca septembra tohto 
roku, a to poštou na adresu Úradu 
Trenčianskeho kraja, osobne alebo 
e-mailom na adresu veronika.reza-
kova@tsk.sk. 

(Veronika Rezáková)

Stavbu 100 km unikátu, ktorý pove-
die z juhu kraja na jeho sever, župa 
rozdelila na osem etáp. Prvý úsek 
Vážskej cyklotrasy je tesne pred 
dokončením. Trenčiansky samo-
správny kraj preto pozýva nielen 
cyklistickú verejnosť, ale aj korču-
liarov, kolobežkárov, chodcov či 
bežcov, psičkárov, rodiny s deťmi, 
malých, veľkých, aj tých skôr naro-
dených, aby prišli v piatok 25. mája 
o 14.00 do obce Horná Streda prvý 
úsek cyklotrasy slávnostne otvoriť. 
Po tomto termíne bude cyklotrasa 
pripravená na prvých cyklistov či 
korčuliarov, ale aj tých, ktorí ju budú 
využívať ako plnohodnotnú alter-
natívu dochádzania do práce. Cy-
klotrasa totiž spája obce Pobedim, 
Hornú Stredu, Brunovce, Potvorice 
a Považany s Novým Mestom nad 
Váhom. Na jej trase sa nachádza 
viacero väčších regionálnych firiem 
a zamestnávateľov s najväčšou kon-
centráciou práve v Novom Meste 
nad Váhom. (Veronika Rezáková)

V piatok otvoria prvý 
úsek Vážskej cyklotrasy
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Nielen šikovné tanečníčky, ale aj baby ako lusk.

Plagát tohto predstavenia prezrádzal, že pôjde o tancom a spevom prerozprávaný 
príbeh dvoch mladých zaľúbencov, do života ktorých zasiahne vojna: „Verbovač-
ku alebo tému odchádzania na vojnu som ako námet na umelecké folklórne 
spracovanie nosila v hlave dlhšie, ale až s príchodom starších tanečníkov do 
Holíšanu nabrala reálne kontúry,“ prezrádza autorka predstavenia Žaneta Litto-
vá. S nacvičovaním prvých choreografií spolu so svojimi zverencami naprieč spo-
mínanými folklórnymi súbormi začala v októbri minulého roka. Pomocníkom pri 
výbere ľudových piesní pre choreografie z Púchovskej doliny v podaní FS Holíšan 
jej boli zbierky od Jána Geryka. Okrem tanca, spevu a hudby obsahuje predsta-
venie Košielenka biela aj herecké party a tento mix sa už nápadne začína podo-
bať na muzikál. „Áno, stretla som sa s takými reakciami, ale nebol to zámer. Do 
každého jedného predstavenia intuitívne vkladám, čo cítim,“ reaguje autorka. 
Počas hodiny a 45 minút dlhého predstavenia sa s maximálnym nasadením pres-
triedali desiatky tancujúcich i spievajúcich mladých folkloristov a hudobníkov, pri 
ich počítaní sa zastavíte až na čísle 130. Košielenka biela sa tak stala počtom účin-
kujúcich najväčším domácim predstavením, aké vo svojej histórii Divadlo Púchov 
zažilo. A bola by škoda, ak by ostalo iba pri dvoch premiérach.    
                                                      Foto: Michal Kristek, -tam-

Zrodil sa folklórny muzikál?
Púchovské divadlo zažilo mimoriadne vydarené tanečno-spevácke pred-
stavenie KOŠIELENKA BIELA štvorice folklórnych súborov a troch ľudových 
muzík, ktoré sa napriek počiatočným organizačným peripetiám podarilo 
dotiahnuť do dvoch úspešných premiérových predstavení počas uplynu-
lého víkendu. Košielenka vznikla z autorského pera a pod režisérskou tak-
tovkou vyštudovanej etnologičky, telom i dušou folkloristky a umeleckej 
vedúcej Folklórneho súboru Holíšan, dlhoročnej vedúcej detských súborov 
Biela voda, Púchovček a jeho prípravky - ŽANETY LITTOVEJ.

Autorka Žaneta Littová  
v očakávaní v zákulisí.

Detská ľudová hudba Malý Lachovček .V predstavení účinkuje 130 tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Na foto deti z  Púchovčeka.

Tanečníci z Bielej vody.

Najskúsenejšie tanečníčky v predstavení sú z FS Holíšan. 

Tancujúci Holíšan.
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Hasičský a záchranný zbor

Pri zrážke autobusu s osobným autom v Nimnici 
sa zranilo päť ľudí, zasahoval aj vrtuľník 

Pri nehode autbusu a osobného automobilu pri Nimnici sa zranilo päť ľudí.        FOTO: KR HaZZ Trenčín 

Nezamestnanosť stúpla

Chorobnosť na ARO v 
okrese rapídne stúpla

V utorok 15. mája krátko po 15.00 hodine došlo 
na ceste II/507 v katastri obce Nimnica k dopravnej 
nehode autobusu a osobného motorového vozidla. 
Na zásah boli vyslaní piati príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru (HaZZ) z Púchova a štyria hasiči z 
Považskej Bystrice s dvomi zásahovými vozidlami.

Po príchode hasičov na miesto udalosti bolo 
prieskumom zistené, že havarovaný autobus sa na-
chádza v priekope vedľa cesty, 
prevrátený na bok a osobný 
automobil zostal uviaznutý pri 
krajnici vozovky. Pri dopravnej 
nehode sa zranilo všetkých 
päť osôb z päťčlennej posádky 
osobného vozidla. V havarava-
nom autobuse sa nikto nena-
chádzal, vodič bol bez zranení.  

Zasahujúci hasiči začali ihneď 
s poskytovaním predlekárs-
kej prvej pomoci zraneným 
osobám a po príchode zdra-
votníkov asistovali pri ďalšom 
ošetrovaní a následnom trans-
porte do vozidiel zdravotných 
záchranárov. Na miesto uda-
losti bol privolaný aj vrtuľník 
Leteckej záchrannej služby, do 
ktorého bola preložená jedna 
zranená osoba a transportova-

ná na ďalšie ošetrenie do nemocnice. 
Príslušníci HaZZ zabezpečili havarované vozidlá 

proti vzniku požiaru a prostredníctvom absorpčnej 
látky zachytili a odstránili vytečené prevádzkové 
kvapaliny. Po ukončení zasáhu bolo miesto udalosti 
odovzdané príslušníkom polície. V dôsledku doprav-
nej nehody bola cesta č. II/507 počas zásahu uzatvo-
rená v oboch smeroch.                       KR HaZZ Trenčín 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v Púchovskom okrese stúpla v apríli o päť stotín 
percenta na úroveň 2,61 percenta. Nezamestna-
nosť v okrese Púchov bola piata najnižšia v Tren-
čianskom kraji. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Púchove 
evidoval koncom apríla 781 uchádzačov o za-
mestnanie, z nich bolo 396 žien a 57 zdravotne 
postihnutých. Medzi nezamestnanými bolo 78 
absolventov škôl, z toho 25 absolventov vysokých 
a 53 absolventov stredných škôl. 

Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 
bolo v Púchovskom okrese 193 nezamestnaných 
mladších ako 30 rokov a 118 nezamestnaných 
starších ako 55 rokov. 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v Tren-
čianskom kraji medzimesačne na úroveň 3,08 
percenta. Najvyššia bola v okrese Prievidza, kde 
dosiahla úroveň 4,61 percenta, najnižšia v Tren-
čianskom okrese – 2,07 percenta. Na Slovensku 
klesla v apríli priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti medzimesačne o 0,13 percenta na 
úroveň 5,42 percenta. Najvyššia bola v okrese 
Rimavská Sobota (17,96 percenta), najnižšia (1,96 
percenta) v okresoch  Hlohovec, Piešťany , Galan-
ta a Trnava.                (r)

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 
(ARO) v okrese Púchov stúpla v minulom týžd-
ni takmer o tretinu na úroveň 1439 ochorení na 
100.000  obyvateľov. Chorobnosť bola druhá naj-
vyššia v Trenčianskom samosprávnom kraji.  

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji na-
hlásili minulý týždeň 3336 akútnych respiračných 
ochorení, chorobnosť v porovnaní s predchádza-
júcim týždňom stúpla o 18,4 percenta.

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia bola v TSK v okrese Trenčín, kde stúpla 
na úroveň 1755 ochorení na 100.000 obyvateľov. 
Najnižšia chorobnosť – 912 ochorení na 100.000 
obyvateľov bola v okrese Prievidza. Z celkového 
počtu ochorení bolo 141 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť v porovnaní s predchád-
zajúcim týždňom stúpla o 67,9 %. Chrípka minulý 
týždeň v TSK najviac trápila deti do päť rokov. Pre 
chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v ži-
adnej škole a školskom zariadení v okrese.         (r)

„Békal“ na cintoríne
Na základe telefonického oznámenia zasahova-

la hliadka mestskej polície na púchovskom cin-
toríne, kde vzbudzoval verejné pohoršenie muž 
z Púchova. Muža, ktorý pobehoval po cintoríne 
a vykrikoval, hliadka potrestala napomenutím a z 
cintorína ho vykázala.

Pomohli zdravotní záchranári
Na oddelenie mestskej polície prijali oznámenie, 

že za púchovskou tržnicou leží muž, ktorý sa celý 
trasie a nevládze sa postaviť. Hliadka na mieste 
našla bezdomovca z Beluše. V obave o jeho zdra-
votný stav privolali mestskí policajti zdravotných 
záchranárov, ktorí sa o muža postarali. Muž sa svo-
jim konaním dopustil priestupku proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta, hliadka priestupok 
vyriešila napomenutím.  

Na sobotných cyklistických pretekoch v Dohňa-
noch skolaboval počas pretekov 51-ročný pretekár. 
Napriek zásahu zdravotných záchranárov sa mu už 
život nepodarilo zachrániť. Ako informovala hovor-
kyňa Operačného systému Záchrannej zdravotnej 
služby Alena Krčová, k cyklistovi vyslali okamžite po-

sádku Rýchlej lekárskej pomoci. Do príchodu zdra-
votných záchranárov k mužovi operátor tiesňovej 
linky navádzal svedka, aby zraneného oživoval. Žiaľ, 
lekár privolanej posádky musel po príchode konšta-
tovať smrť. Príčinu smrti určí pitva. 

(r)

Na cyklistických pretekoch v Dohňanoch 
zomrel v sobotu 51-ročný pretekár

Záchranná zdravotná služba
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Môže mať púchovská ZUŠ svetový zbor?
Pred tromi rokmi som napísala člá-
nok „Spevácky zbor Be Happy urobil 
prvý veľký krok do sveta.“ Bolo to po 
našom účinkovaní na festivale det-
ských zborov, orchestrov a súborov 
na medzinárodnom festivale v Bele-
hrade. Šlo vtedy o nesúťažnú prehlia-
dku vybraných telies z celej Európy a 
o našu prvú možnosť  postaviť sa na 
skutočne veľké pódium pred tisícky 
divákov. Vtedy som si vravela: ktovie, 
ako dlho potrvá, kým urobíme druhý 
krok. A či vôbec... Práca v zbore má 
totiž svoje špecifiká: výsledky prichá-
dzajú až po rokoch tvrdej práce. Je 
oveľa náročnejšie dosiahnuť veľký cieľ 
s kolektívom, ktorý neustále fluktuuje, 
než s jednotlivcom. Každý, kto pracuje 
so skupinou detí, vie, o čom hovorím. 
Avšak pocit radosti zo spoločného 
úspechu je o to sladší a zanechá hlb-
šiu stopu. Zbor je živý organizmus 
plný vzťahov, pováh, charakterov. 
Pracovať spoločne na niečom, čo nás 
presahuje, je to najťažšie aj najkrajšie, 
čo som doteraz v škole zažila.  

Minuloročný úspech na medziná-
rodnom festivale v Bratislave
Ako sa nám podarilo urobiť druhý, 
ešte oveľa väčší krok? Pred dvoma 
rokmi sa partia dievčat, ktorá spieva 
v školskom zbore Be Happy, rozhod-
la, že chce spievať viac. A lepšie! A že 
je preto ochotná pracovať nad rámec 
školských povinností. Po roku spoloč-
ných nácvikov sme sa rozhodli otes-
tovať sa ako samostatné spevácke 
teleso na medzinárodnom festivale 
mládežníckych zborov a orchestrov 
v Bratislave. Naša súťažná premié-
ra dopadla veľmi dobre. Získali sme 
strieborné pásmo v kategórii „popu-
lárna hudba, jazz, spiritual“. Vďaka 
tomuto úspechu sme minulý rok do-
stali pozvánku na najväčší európsky 
mládežnícky zborový festival „Euro-
pees Muziekfestival voor de Jeugd“, 
ktorý sa koná pravidelne už 66 rokov 
v belgickom Neerpelte. Na to, aby ste 
sa vôbec mohli na tejto úžasnej akcii 
zúčastniť, vás musí schváliť festivalový 

výbor na základe nahrávky. 
Prihlášku na festival sme poslali v ok-
tóbri, schvaľovací dekrét nás potešil 
v decembri. Už tento fakt bol pre nás 
veľkým úspechom. Náročná príprava 
mohla začať. Keďže sme sa prihlásili 

do kategórie s voľným výberom re-
pertoáru, potrebovali sme nacvičiť 
asi 20-minútový program vrátane 
povinnej skladby, ktorú si každý 
zbor aranžoval sám. Skúšky prebie-
hali výlučne v našom voľnom čase v 
spolupráci s pánom učiteľom Petrom 
Jurisom, ktorý sa podujal podporiť 
nás na festivale ako náš spoluhráč. 
Mohla by som napísať celú knihu o 
tom, čo všetko obsahovali prípravy: 
nešlo len o samotné nácviky, ale tiež 
o more korešpondencie s organizá-
tormi festivalu, zháňanie sponzorov, 
vybavovanie každého dôležitého de-
tailu. Sme vďační všetkým rodičom, 
ktorí nás v myšlienke zúčastniť sa na 
festivale s nadšením podporili a tiež 
všetkým, ktorí nám na našej ceste do 
Neerpeltu pomohli.

Strieborné ocenenie na festivale  
v belgickom Neerpelte
V čom je Neerpelt jedinečný? Nuž, 
hlavne je najväčší. Predstavte si festi-
val, na ktorom sa zúčastní asi 90 eu-

rópskych zborov, čiže viac než 2500 
mladých ľudí. Predstavte si, že všetci 
títo mladí ľudia sa spoločne bavia, tan-
cujú, pochodujú mestom a spievajú 
každý deň na množstve podujatí. Len 
my sami sme absolvovali tri koncerty 

mimo súťaže. Festivalový výbor zapojí 
spevákov do diania takým úžasným 
spôsobom, že sa spieva prakticky v 
celom meste a každú chvíľu: v kosto-
loch, v nemocnici, v domove dôchod-
cov, na školách, v misijných centrách. 
A všade visia vlajky, plagáty, ktoré 
nám dávajú najavo, že sme tu vítaní. 
A nejde iba o vlajky, ide aj o množstvo 
ochotných usmiatych ľudí počnúc 
delegátmi a končiac dobrovoľníkmi, 
ktorí pracujú v jedálni. Ak by sme aj na 
festivale nezískali žiadne umiestne-
nie, zažiť túto atmosféru bolo natoľko 
krásne, že by nám postačila ako dô-
vod byť TAM a zažiť TO. My sme však 
nešli na festival iba s týmto cieľom. 
Chceli sme urobiť všetko preto, aby 
sme uspeli. Aby sme boli na seba hrdí. 
A to sa nám do obrovskej miery po-
darilo: obhájili sme strieborné pásmo 
zo svojho prvého medzinárodného 
festivalu v Bratislave. Získať striebor-
né pásmo v Neerpelte však znamená 
niečo viac. Znamená to, že máme ako 
zbor veľkú motiváciu. Porota sa v hod-
notení nášho výkonu zhodla na niek-
torých pre nás kľúčových veciach: 
1. Ako zbor máte obrovský potenciál. 
Táto veta znie výborne, ale prakticky 
znamená: Ste ešte len na začiatku! 
Pracujte a môžete sa dostať na úroveň 
tých, ktorí získali zlaté pásmo. (Musím 
podotknúť, že úroveň zborov, ktoré 
získali zlaté pásmo v Neerpelte, bola 
neuveriteľná a v našich končinách 
takmer nepredstaviteľná.)  
2. To, čo vám chýba, je sebavedomie. 
Nízke sebavedomie je tak trochu špe-
cifikum slovenských zborov. Nie je len 
vecou našej prezentácie, ale aj skúse-

nosti. Potrebujeme ešte veľa takýchto 
prestížnych festivalov. Po každom 
z nich budeme veriť vo svoje schop-
nosti viac a viac.
3. Potrebujete pracovať na náročnej-
šom repertoári. 
To znamená: neuspokojte sa s tým, čo 
ste už dosiahli. Terajšiu úroveň berte 
ako štartovaciu plochu, nie ako cieľ. 
Táto posledná pripomienka je pre nás 
najdôležitejšia a najzaväzujúcejšia. Je 
možné dosiahnuť v našich končinách 
tieto méty? Osobne si myslím, že áno. 
Aj keď je to pri našich súčasných pod-
mienkach veľmi náročné. Veľa závisí 
od našej vôle a cieľavedomosti. Pre-
tože to, čo nám nechýba, je chuť a ra-
dosť zo spevu. Ony sú základom našej 
dobrodružnej výpravy do sveta. Je to 
však aj veľká výzva pre všetkých, ktorí 
nám na tejto ceste môžu pomôcť. 

Pozvánka na medzinárodný festi-
val do Tokia
Mimoriadnou motiváciu a výzvou 
pre nás je jeden zvláštny úspech, 
ktorý sme na festivale dosiahli: ako 
jediný zbor v Neerpelte sme dostali 
pozvanie na medzinárodný festival 
do Tokia. Toto pozvanie neudeľuje ofi-
ciálna porota, získali sme ho priamo 
od organizátora japonského festivalu 
iba na základe našich mimosúťažných 
vystúpení. Jednoducho povedané: 
najviac sme sa mu páčili. A verte nám, 
že do Japonska ísť chceme. Pevne 
veríme, že aj pôjdeme. Urobíme pre 
to všetko. Bez vašej podpory to však 
bude príliš ťažké. Pomôžete nám uro-
biť tretí krok?

Na festivale v Neerpelte sa zúčastnili:
• soprán: Bronislava Riljaková, Jana 
Vozárová, Alexandra Adela Špalková
• mezzosoprán: Nikola Gombárová, 
Barbora Jurovčíková, Petra Kurtinová
• alt: Ema Ižvoltová, Lenka Repková, 
Viktória Behanová, Miroslava Crkoňová 
• dychové nástroje: Peter Juris
• vedúca zboru, klavír: Mária Jašurdová
Veľké ĎAKUJEME patrí predovšet-
kým: žiakom a učiteľom Strednej od-
bornej školy v Púchove za nádherné 
doplnky z modrotlače, vďaka ktorým 
sme mohli reprezentovať náš región, 
za finančnú pomoc pani Zdenke Pa-
gáčovej a pánovi Milošovi Pagáčovi, 
firmám Continental Matador Rubber, 
Booster precision components, ob-
čianskemu združeniu S láskou k člo-
veku, mestu Púchov a rodičovskému 
združeniu pri ZUŠ Púchov a za pomoc 
pri organizácii ZUŠ Púchov. Špeciálne 
ďakujem patrí tiež Zuzane Potočnej, 
Petre Pobežalovej a mnohým ďalším, 
ktorí nám na našej ceste do Belgicka 
pomohli.                        Mária Jašurdová
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Všetci poznáme ten pocit, keď sme 
ako malí prváčikovia stáli prvýkrát 
pred školou so slzami v očiach a našou 
malou rúčkou sme sa strácali v rukách 
našich rodičov. Báli sme sa veľkých 
deviatakov. A ani nevieme ako a z nás 
sa stali tí veľkí strašidelní deviataci, tí 
najstarší. 
Náš kolektív sa začal formovať v pia-
tom ročníku, kedy sa stretlo 28 žiakov 
z  troch tried v jednej matematickej 
triede. Za deväť rokov sme prešli 
mnohými skúškami. Prišlo veľa pádov, 
ale ešte viac úspechov. Snažili sme 
sa vyťažiť maximum z každej možnej 
príležitosti, s ktorou sme sa mali mož-
nosť stretnúť.  Zapájali sme sa do mi-
moškolských aktivít, pomáhali sme v 
detskom domove, v domove dôchod-
cov, podporovali zbierku plastových 
uzáverov, realizovali sme projekt „Ma-
ľujeme spolu“ a pod. Mali ste možnosť 
stretnúť nás aj v uliciach pri organizácií 
„Zeleného jarmoku“ alebo pri ankete 
na Komunitný akčný deň. Po čase tvr-
dej práce prišli aj zaslúžené úspechy:
- prvé miesto v súťaži „Pýtajme 
si slovenské“ (finančná odmena, 
za ktorú bol organizovaný výlet do  

... v tomto duchu sa niesol ďalší z netradičných dní v Zá-
kladnej škole J. A. Komenského v Púchove. Nazvali sme 
ho tradične „Deň remesiel“ a užili sme si ho na jednotku.

Remeslo má zlaté dno...

bratislavskej Jump Arény), 
- prvé miesto v projekte „Pohni kost-
rou“ (športový deň pre celú školu),  
- mnoho školských úspechov, či už 
za športové výkony (atletika, florbal, 
volejbal) alebo aj za vedomostné sú-
ťaže (sudoku, Náboj junior, matema-
tická, technická, fyzikálna a chemická 
olympiáda, IQ olympiáda, Pytagoriá-
da, olympiáda SJL, recitačné súťaže a 
ďalšie). 
Avšak naším najväčším úspechom 
bolo Testovanie 9, v ktorom sme do-
siahli najlepší školský výsledok za 
posledných desať rokov s priemerom 
zo slovenského jazyka 85,71 % a z 

Do školy sme pozvali rôznych reme-
selníkov z Púchova a okolia, ktorí nám 
ochotne predvádzali svoju zručnosť 
a pomohli deťom vyskúšať si ich re-
meslo. Medzi remeselníkov sa ochot-
ne pridali aj niektorí žiaci našej školy, 
ktorí majú záľubu v majstrovaní a ruč-
ných prácach.
Chceme všetkým veľmi pekne poďa-
kovať za vytvorenie úžasnej tvorivej 
atmosféry. Práve tá inšpirovala našich 
žiakov pri vyrábaní darčekov pre ma-
mičky v triednych tvorivých dielňach. 
Vlastnoručne vytvorené darčeky ich 

určite potešili v nedeľu na Deň matiek.
Tento deň sme si spolu nielen užili, ale 
sme sa aj veľa nového naučili. Zažili a 
videli sme také zaujímavosti, ktoré ani 
v učebniciach nenájdeme. Vyskúšali 
sme si, ako sa pletú košíky a korbáče, 
vyrábajú kraslice, fajky, sviečky, šúpo-
lienky, handrové bábiky, varechy a iné 
ozdoby z dreva. Naučili sme sa háčko-
vať, štrikovať, paličkovať čipku, upiecť 
domáci chlieb a zdobiť medovníčky. 
Bol to pre nás všetkých nezabudnu-
teľný zážitok.

ZŠ J. A. Komenského, Púchov

Deviataci 
sa lúčia 
so školou 

matematiky 89,29 %. Najväčšia vďaka 
za tieto neskutočné čísla patrí pani 
učiteľkám Antónii Aradskej a Janke 
Jakubíkovej, ktoré nám venovali svoj 
voľný čas a úsilie za účelom našej prí-
pravy. 
Päť rokov pri nás stál náš najlepší tri-
edny učiteľ Mgr. Miroslav Bučko. On 
spolu so svojimi kamarátmi organizo-
val nezabudnuteľné koncoročné vý-
lety, na ktoré budeme vždy v dobrom 
a s láskou spomínať. Posledný spo-
ločný výlet bude určite najlepší a s 
prekvapením. Mirko bol pre nás tým 
najlepším vzorom, ktorý nás viedol k 
správnym úsudkom vo všetkých si-

tuáciách. Naša vďaka patrí pani riadi-
teľke Andrey Kurtinovej za to, že nám 
verila aj v tých najhorších chvíľach. 
Ďakujeme aj pani upratovačke Mari-
enke Panáčkovej, ktorá mala s nami 
trpezlivosť a udržiavala našu triedu v 
čistote.
Všetci poznáme ten pocit. Posledné 
pohľady na našich učiteľov, ktorí nás 
vychovávali a učili neuveriteľných de-
väť rokov, posledné pohľady na našu 
školu, triedu, v ktorej sme strávili spo-
lu tak veľa dní. Pohľady plné sĺz, srdcia 
plné spomienok, posledné objatia, 
lúčenie, posledné veľké ĎAKUJEME.
Mladí reportéri 9. A, ZŠ Mládežnícka
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Fashion show
•  Vážna dopravná nehoda pri Púchove
•  Týždeň otvorených dverí u hasičov
•  Rybárske preteky detí 
•  Do práce na bicykli
•  Na ZŠ Mládežnícka majú novú záhradu 
•  Odhalenie pamätníka letca RAF Antona Vanka

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

Mesto Púchov oznamuje občanom, že v dňoch 11. 5. – 27. 5. 2018 budú 
roznášané výmery za komunálny odpad (KO) a dane z nehnuteľnosti 
(DzN) v meste Púchov a v jeho mestských častiach. 

Zároveň oznamujeme občanom, že stránkové hodiny pokladne MsÚ budú 
z dôvodu vyberania poplatkov za KO a DzN v termíne od 14. 5. do 15. 6. 2018 
upravené nasledovne: 
 Pondelok:     7:15 - 14:30    
 Utorok:         7:15 - 14:00  
 Streda:         7:15 - 15:45

Svoj životný príbeh vyrozprával no-
vej generácii žiakov odboru hotelová 
akadémia, ktorí si ho s veľkým zá-
ujmom vypočuli. Keď ukončil školu, 
poznal len základy gastronómie. Tie 
sú neoddeliteľnou súčasťou zbierania 
skúseností po svete na jeho životnej 
ceste. Po škole na Slovensku nenašiel 
nič, čo by ho napĺňalo a preto odišiel 
do Talianska, kde pracoval v rôznych 
baroch a reštauráciách. Po šiestich ro-
koch odišiel pracovne do Londýna a 
až nakoniec si povedal, že už stačilo a 
vrátil sa domov splniť si svoj sen.

Začiatky podnikania v Trenčíne
Variť chcel už od detstva a v zahra-
ničí zistil, že sa to dá aj za barom. V 
roku 2008 v Trenčíne otvoril svoj prvý 
cocktail bar Amante v historickom 
centre mesta priamo pod hradom. Za-
čiatky neboli  jednoduché. Od prvého 
dňa sa spolu s  celým svojim tímom 
učil, pretože gastronómia je odvet-
vie, ktoré rastie každým dňom: „Sta-
novil som si cieľ ukázať hosťom, že 

veci sa dajú robiť aj odlišne. Mojim 
poslaním je robiť pre hostí viac ako 
položenie lístka na stôl a dodatočné 
vybavenie objednávky. Na takéto 
služby ľudia využívajú zásielkové 
spoločnosti. A preto považujem ka-
ždého za hosťa, nielen za zákazníka. 
Heslom nás pracujúcich v gastronó-
mií by malo byť: načúvajme hosťom 
a snažme sa im porozumieť. Ich pri-
pomienky neberme ako negatívum, 
berme si ich k srdcu a vnímajme ich 
ako palivo, ktoré nás má poháňať 
vpred,“ hovorí Michal Hajský.

Dcérsky bar v Púchove
Nadobudnuté skúsenosti v roku 2011 
vložil do dcérskeho baru Amante 
v Púchove. Nové mesto, nová kultúra, 
nová výzva. Nie je to ľahké, ale stačí 
len načúvať hosťom, byť pokorný, 
trpezlivý, inovatívny a ísť si za svojim 
cieľom. Umením barmana nie je len 
namiešať svetové alebo menej zná-
me drinky podľa predlohy napísanej 
na papieri. Gro práce barmana je 

schopnosť vytvárať niečo nové, či už 
odrazením sa od klasických receptúr, 
ktoré by mali byť základným pilierom, 
až do bodu kedy preskočíme svoj tieň 
a začneme tvoriť vlastné ingrediencie, 
ktoré potom kombinujeme vo svojich 
cocktailoch. Kreativita a inovácie je 
to, čo robí barmanov výnimočnými. 
„Stáli hostia musia dostať ich obľ-
úbenú kávu tak, ako ju milujú, bez 
toho aby museli čo i len žmurknúť 
na personál. Nejde len o to namiešať 
pekný drink, detaily a maličkosti sú 
takisto dôležité ako najprémiovejší 
spirit v bare a presne tieto veci tvoria 
spolu dokonalú harmóniu, ktorú je 
veľmi ťažko dosiahnuť, ale veľmi ľah-
ko stratiť,“ radí nádejným nasledovní-
kom Michal Hajský. 

Barmantstvo je aj tímová práca
Mal šťastie, že mal pri sebe viacero 
ľudí, ktorí mu pomáhali. Sestra Zu-
zana, ktorá je tiež absolventkou SOŠ 
OaS v Púchove, mu pomohla otvoriť 
prvý bar. Je vďačný za pomoc aj ka-
marátom barmanom, s  ktorými sa 
mohol vždy poradiť. „Samozrejme by 
som nedokázal nič bez môjho Aman-
te tímu“, zdôrazňuje Michal Hajský.
V roku 2015 k púchovskému Amante 
pripojili kuchyňu východnej kultúry 
a tým podnikanie posunuli o triedu 
vyššie. Opäť mohli čerpať zo skúse-
nosti „varenia“ cocktailov a snažia 
sa s kuchárskym kreatívnym tímom 
spoločne inovať varenie, pokračujú 

Bývalý žiak Strednej odbornej školy obchodu a 
služieb v Púchove barman Michal Hajský sa rozho-
dol, že svojim nasledovníkom odovzdá svoje skú-
senosti a predvedie svoje zručnosti v gastronómii. 
Po skúsenostiach získaných v zahraničí prevádz-
kuje dva coctail bary – v Trenčíne a Púchove.  

Žiaci odboru hotelová akadémia na prednáške v Amante

v tom, čo sa snažia vytvárať už roky 
za barom.

Barmanská škola Tales & Tails
„Rozhodol som sa posunúť naše sk-
úsenosti a našu víziu ďalej. Výsled-
kom bolo vytvorenie novej značky 
Tales & Tails, ktorá slúži ako barman-
ská škola, mystery shopping a cate-
ring. Jednou zo zaujímavostí, ktoré 
som zažil v zahraničí, bola účasť na 
prednáškach univerzity v Oxforde, 
kde vyučujú ľudia, ktorí už zažili a 
vytvorili niečo v reálnom živote a 
biznise. Nie takí, ako niekedy u nás, 
ktorí len prednášajú z kníh, ktoré už 
dávno zapadli prachom. Samozrej-
me, že bez učenia to nepôjde, ale 
nie formou diktovania a robenia si 
poznámok. Barmanstvo je cesta, 
na ktorú chcem ľudí nasmerovať. 
Naštartujete, rozbehnete sa sami a 
s vášňou a nadšením, ale aj s trpez-
livosťou a pokorou, láskou a inova-
tívnosťou, budete môcť splniť si svoj 
sen byť dobrým barmanom“, vraví 
Michal Hajský.
Na záver Michal Hajský poprial svojim 
poslucháčom veľa šťastia v  ich život-
nej dráhe. Namiešal niekoľko špeciál-
nych druhov miešaných nápojov a dal 
aj žiakom možnosť vyskúšať si svoje 
sily, umenie a talent v miešaní nápo-
jov. Žiaci odchádzali s novými skúse-
nosťami, vedomosťami a nadšením 
pre prácu v gastronómii. 

Text a foto: Ľudmila Hamšíková 

 Štvrtok:    7:15 - 14:00  
 Piatok:   7:15 - 14:00 

ŠPORT      
•  Futbalisti rozstrieľali súpera
•  Beh pri Váhu
SPEKTRUM 
•  Koncert ku Dňu matiek
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Riaditeľka MŠ Jana Kovárová vo svo-
jom príhovore okrem iného uviedla:
„Štyridsať rokov máme za sebou, 
tak môžeme hodnotiť, ďakovať 
aj robiť si plány do budúcna. Po-
čas 40 rokov prešli bránou stovky 
detí, ktoré tu prežili čas detských 
hier a radostí. Mnohí z nich sú dnes 
úspešní mladí ľudia a rodičia.
Štyridsať rokov kráčame po ceste 
naplnenej množstvom práce všet-
kých, ktorým záleží na šťastí malých 
detských dušičiek, počnúc učiteľka-
mi, upratovačkami, kuchárkami, či 
rodičmi. Každý je na tejto ceste 
dôležitý. Naša spoločná cesta bo- 
la, a je vydláždená radosťami, 
úspechmi, ale aj starosťami. 
Počas plynutia štyridsať rokov ži-

vota našej materskej školy sa v nej 
vystriedali mnohí pedagogickí i 
prevádzkoví zamestnanci. Všet-
kým patrí vďaka a úcta. 
Čo bolo na nej najťažšie, najdôle-
žitejšie a súčasne aj najkrajšie? Je 
to formovanie detí v duchu dobra 
a lásky. Spoločne sa snažíme, aby 
z našich detí boli nielen vzdelané 
osobnosti pripravené na primárne 
vzdelávanie, ale aj deti s  otvore-
nou mysľou i srdcom... 
A čo by sme si zaželali? Aby bohat-
stvom našej materskej školy bol tím 
ľudí, so zmyslom pre kvalitu, kreati-
vitu, tímovú prácu, ktorí sa dokáže 
vyrovnať s novými výzvami. Aby 
sme mohli každoročne otvárať dve-
re pre ďalšie deti a ich rodičov.“

Za rodičov sa k jubileu vyjadrila Silvia 
Rebrová: 
„Oslavy 40. výročia založenia našej 
MŠ Lienka na Ulici 1. mája spojenej 
aj s  oslavou Dňa matiek nás veľmi 
potešili. Horňáci aj Dolňáci mali pri-
pravený krásny program, po ktorom 
nasledovalo sladké pohostenie. 

V utorok, 15. mája sa konala oslava 40. výročia založenia 
Materskej školy (MŠ) Lienka na Ulici 1.  mája, ktorá bola 
spojená aj s oslavou Dňa matiek. Slávnosti sa okrem detí, 
rodičov a zamestnancov škôlky zúčastnili aj čestní hostia: 
primátor mesta Rastislav Henek a vedúca oddelenia škol-
stva MsÚ  Púchov Renáta Holáková.

Lienka oslávila štyridsať rokov

Chcem sa za nás rodičov poďakovať 
pani riaditeľke, všetkým učiteľkám, 
tete školníčke a tiež kuchárkam za 
starostlivosť o  naše deti. Vážime si 
ich obetavú prácu a profesionálny 
prístup k deťom. Naša škôlka je síce 
malá, ale s veľkým srdcom.“

S. Flimmel

Mesto Púchov vyhlásilo výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Mestskej knižnice Vladimíra Roya, Župné námestie 900/7, Púchov 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- VŠ vzdelanie II. st., vítaná min. 3-ročná odb. prax,
- odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach),
- ovládanie štátneho jazyka,
- bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v 
plnom rozsahu, manažérske zručnosti a osobné 
predpoklady na výkon funkcie,
- zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými 
komunikačnými technológiami.

Zoznam požadovaných dokladov: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového 
konania (VK),
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list 

a fotokópia dokladu o vzdelaní,
- predloženie výpisu z registra trestov (nie staršieho 
ako 3 mesiace),
- predloženie projektu so zameraním na stratégiu 
rozvoja Knižnice Vladimíra Roya v Púchove,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôso-
bilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ľky,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osob. údajov pre 
potreby VK v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z. z.  
o ochrane osob. údajov v znení neskorších pred-
pisov. 

Základná zložka mzdy:
- podľa zákona 553/2003 Z. z., platová trieda 8 

(podľa osobitnej stupnice), min. 467,50 € brutto.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súla-
de s kvalifikačnými predpokladmi a požiadav-
kami doručte osobne do podateľne Mestského 
úradu Púchov alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 
Púchov v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Ne-
otvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka Mestskej knižnice 
Vladimíra Roya, Župné námestie 900/7, 020 01 Pú-
chov“ do 8. júna 2018 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania oznámi vý-
berová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajú-
cim podmienky zaradenia do výberového konania 
najmenej sedem dní pred výberovým konaním.



Ako by ste sa ako kapela predstavili 
ľuďom v Púchove, ktorí sa s vašou 
hudbou ešte nestreli?
Sme muzikanti z rôznych častí Slo-
venska, toho času žijúci v Bratislave, 
ktorých strašne baví hudba. Máme 
radi výrazné melódie a hráme vý-
lučne vlastnú tvorbu. Prvé dva al-
bumy boli celé v angličtine a niekto-
ré pesničky vyšli aj na zahraničných 
kompiláciách, teraz však máme via-
cero nových slovenských pesničiek, 
ktoré predstavíme aj v Púchove. 
Niektoré piesne budú poznať aj Pú-
chovčania z Rádia_FM a niekto nás 
možno videl na nejakom festivale, 
takže si snáď zaspievame aj spolu.

Aká hudba, prípadne ktorí hudobní 
interpreti vás počas vašej existencie 
inšpirovali a inšpirujú dodnes?
My sme tak trochu divná kapela v 
tom, že každému sa páči iná hudba. 
Snáď jediným spoločným prienikom 
je The Beatles a sčasti Radiohead. Ja 
osobne počúvam hudbu, ktorá je 
taká okrajová, že ju tu na Slovensku 
takmer nikto nepozná, hoci tieto ka-
pely hrávajú na veľkých anglických 
festivaloch vrátane Glastonbury: 
Connan Mockasin z Austrálie, Cor-
nelius z Japonska či Her Space Ho-
liday z New Yorku. Gitarista Roman 
vyrástol na metale, ktorý aj dlho 
hrával v predchádzajúcich kapelách, 
bubeník Milan dlhé roky hrával jazz, 

srdcovkou speváčky Sashi je Amy 
Winehouse, basák Timo počúva 
všetko, čo sa mu pripletie do cesty 
a saxofonistka Ajsa počúva rada ka-
pely, kde sa „fúka“. Takáto žánrová 
rôznorodosť je obrovská výhoda, 
pretože každý prináša do zvuku 
kapely niečo iné a výsledkom je, že 
aj každá pesnička je iná, až máme 
problém odpovedať na otázku akú 
hudbu vlastne hráme. Ja sám na ňu 
odpovedať neviem.

Na čo všetko sa môžeme tešiť na va-
šom prvom koncerte v Púchove? 
Zahráme dvadsiatku vlastných pes-
ničiek, vrátane nových slovenských, 
ktoré doteraz ešte nikde nevyšli. Pre 
Púchovčanov sme pripravili aj sve-
tovú premiéru jednej úplne novej 
pesničky. Budú pesničky rýchle aj 
pomalé, melancholické, ale aj živel-
né. Púchovčanom vyložíme svoje 
srdcia, tak dúfam, že ich na koncert 
príde čo najviac!

Slovenská hudobná formácia 
Space Recorder sa predstaví ako 
prvá kapela, ktorá si v prípade 
pekného počasia zahrá v piatok 
25. mája o 20:00 v Europarku pod 
hviezdami. V prípade nepriazni-
vého počasia sa koncert uskutoč-
ní v podkroví Župného domu.

Marek Vatraľ 
Foto: Space Recorder

Richard Ďurana z kapely Space Recorder: 
Dúfam, že si s Púchovčanmi zaspievame
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30. 5. (streda) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v CVČ Včielka.

24. 5. (streda) o 18:00 hod.
Vernisáž: Púchovské Artformácie
1. ročník kolektívnej výstavy umelcov z Púchova a blízkeho regiónu, Sloven-
ska a zahraničia, ktorí predstavia svoju tvorbu. Umenie nepozná čas a hranice, 
umenie je ako sen, ktorý treba snívať. 

25. 5. (štvrtok) o 17:30 hod.
Koncert: Space Recorder
Space Recorder je bratislavská skupina hrajúca žánrovo pestrý alternatívny 
rock, od zasnených melancholických pesničiek až po energické pesničky, ktoré 
nenechajú nikoho bez pohybu. Hudbu kapely charakterizujú predovšetkým 
silné melódie, ktoré len tak ľahko z hlavy nepustíte. 

1. 6. (piatok) o 20:00 hod.
Koncert v parku: Róbert Fapšo a Juraj Vačko
Róbert Fapšo je folkový spevák z Považskej Bystrice, v ktorého hudba kolíše 
niekde na pomedzí folku a jarného slnka, presvitajú v nej motívy ročných ob-
dobí, prírody a lásky. To, čo hrá je odraz toho, čo mu dávajú cesty, stretnutia 
s novými ľudmi a svet okolo. V máji mu vyšiel debutový album Jarné piesne, 
 z ktorého piesne si budete môcť vypočuť aj na koncerte v parku pri Váhu.

   MÁJ - JÚN
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

Kapela Space Recorder hrá žánrovo rôznorodú hud-
bu, ktorá by sa snáď dala charakterizovať ako alterna-
tívny rock. Pre jej tvorbu sú typické silné a chytľavé 
melódie. Richard Ďurana (gitara, spev), dnes už je-
diný zakladajúci člen skupiny, prezrádza, že pre Pú-
chovčanov si táto bratislavská formácia pripravila aj 
premiérové piesne, ktoré ešte verejne nezazneli.
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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 €.

Streda 30. 5., 19.30 h  

LEKCIA
Film sa odohráva jedno leto, v meste blízko Marseille, ktoré bolo kedysi známym prístavom, ale 
pred 25. rokmi ho zavreli. Práve tu sa odohráva workshop pre sedem mladých ľudí. Pod dohľadom 
úspešnej spisovateľky Olivie Dejazet, sú účastníci požiadaní, aby napísali fikciu noir, prepojenú na 
priemyselnú minulosť ich rodného mesta. Lekciu po lekcii začne jeden z nich budiť pozornosť svo-
jou provokáciou, agresiou a odporom voči každému, vrátane Olívie. Napätie sa zvyšuje, keď číta 
jeho príbeh o masovej vražde očami páchateľa, ktoré mu až podozrivo dobre rozumie. 
MN 15  rokov – Fr.  – ASFK –  113´ – titulky  – dráma. Vstupné 4 €, člen FK 3 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Utorok 22. 5.  vestibul divadla  18.00 h

SKLENÁ 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.

Štvrtok 31. 5.  veľká sála     9.00 h

PRVÁ ŠKOLSKÁ TANEČNÁ LIGA
Priateľská nepostupová súťaž medzi ročníkmi ZŠ okresu Púchov. Súťaž organizovaná 
CVČ Včielka je určená len pre amatérov a neprofesionálnych tanečníkov. Vstup voľný.  
   
Sobota 2. 6.    veľká sála    19.00 h

PUĽS
Reprezentačný program Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Vstupné: 10 €/ 
9 €. Vstupenky v predpredaji v pokladni i na www.kultura.puchov.sk. 

Nedeľa 3. 6.    pešia zóna   14.30 h

XXXVI. FOLKLÓRNY PÚCHOV                              Bližšie info na strane 2.

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:
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V pondelok a utorok:     10.00-12.00 (pokladňa kina)
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niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

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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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

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

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

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

SKLENÁ KRÁSA
Stredná odborná škola sklárska 
v Lednických Rovniach oslavuje 25. výročie
v Divadle Púchov

VERNISÁŽ: 22. 5. (utorok) o 18.00
výstava potrvá do 12. 6. 2018

www.sossklarska.sk

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN
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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
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 22. 5.
Brokolicová krémová, chlebové krutóny 
1. Špenátové halušky s nivovou omáčkou
2. Kurací steak s hubovou omáčkou, ½ ryža, ½ 
hranolky, zeleninová príloha

Streda: 23. 5.
Zeleninová so strúhaním 
1. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska 
2. Grilovaný losos s citrónovými špagetami 

Štvrtok: 24. 5.
Slepačí vývar s rezancam 
1. Zelenin. šalát s vypráž. camembertom, pečivo 
2. Mäsové guľky v paradajkovej omáčke, knedľa 

Piatok: 25. 5.
Kapustová s klobáskou, chlieb 
1. Hubové rizoto, parmezán  
2. Kurací Cordon bleu, var. zemiaky, obloha

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 22. 5.
Boršč
1. Kurací závitok  „Royal“, opekané zemiaky
2. Brav. pliecko varené, kôprová omáčka, knedľa

Streda: 23. 5.
Minestrone-zeleninová
1. Záhorácky bravčový rezeň (kyslá kapusta, 
smotana), pučené zemiaky
2. Prezidentské kuracie prsia, farfale

Štvrtok: 24. 5.
Gulášová
1. Hovädzie soté  „Stroganov“, dusená ryža

2. Bravčové mäso v horčicovej omáčke, zemiaky

Piatok: 25. 5.
Fazuľová na kyslo so slivkami
1. Kurací steak  „Bystrica“, ryža, červená repa
2. Vyprážaný mletý rezeň so syrom, zemiaková 
kaša, červená repa

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 22. 5. 
Držková
Zlatá šošovicová vegetariánska
1. Bravčový rezeň so slaninou a jarnou cibuľkou, 
zeleninová ryža 
2. Kur. lazane so syrom a zeleninou, šopský šalát
3. Špenátové halušky so syrovým krémom 
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom (parme-
zán, dressing, krutóniky) 

Streda: 23. 5.
Gulášová
Brokolicová vývarová so zemiakmi a syrom 
1. Pečené kačacie prsia na rebarborovej omáčke, 
zemiakovo-batátové pyré
2. Vyprážané brav. rebierko, francúzsky majo-
nézový šalát
3. Zeleninové rizoto s gril. tofu, mrkvový šalát
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom (parme-
zán, dressing, krutóniky) 

Štvrtok: 24. 5.
Hrášková krémová
Cesnaková s korbáčikom a krutónkami 
1. Kurací steak s enciánom, americké zemiaky, 
brusnicový dip
2. Diabolská pochúťka s chlebíkom vo vajíčku  

3. Bryndzové halušky so slaninkou/bez (výber), 
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom (parme-
zán, dressing, krutóniky) 

Piatok: 25. 5.
Francúzska cibuľačka so syrovou bagetkou 
Kuracia krémová so zeleninou
1. Gril. losos, zeleninový šalát s rukolou, bagetka
2. Černohorský brav. rezeň, zem. kaša, k.uhorka
3. Šalátový prívarok, volské oko, varené zemiaky 
4. Cézar šalát s restovaným kur. mäsom (parme-
zán, dressing, krutóniky) 

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 22. 5. 
Držková, chlieb 
1. Kuracie stehno na rozmaríne,var. zemiaky s 
cibuľkou
2. Sójové zeleninové rizoto z bulguru

Streda: 23. 5. 
Kuracia s cestovinou, chlieb 
1. Segedínsky bravčový guláš, kysnutá knedľa 
2. Tagliatelle s listovým špenátom a cesnakom

Štvrtok: 24. 5. 
Sedliacka hubová s rezancami, chlieb 
1. Hovädzí plátok na slanine, zemiak. kaša, 
sterilizovaná uhorka
2. Kapustové strapačky s kyslou kapustou

Piatok: 25. 5.
Zeleninová jemná, chlieb 
1. Vyprážaný kurací rezeň v kukurič. strúhanke, 
var. zemiaky,tat.omáčka
2. Perník s džemom

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 22. 5.
Hovädzia s pečeňovými haluškami
1. Morčacie medailóniky s brokolicovou omáč-
kou, natural ryža
2. Vyprážaný brav. rezeň, zemiakový majon. šalát
3. Rizoto paradajkové so syrom
Dezert: Viedenský zákusok
                 
Streda: 23. 5.
Cícerová kyslá s ryžovým mliekom                    
1. Kuracie prsia Rossini, dusená ryža, zel. obloha
2. Srnčí guláš, chlieb (6,50 €)                                                                 
3. Žemľovka s tvarohom a jablkami
Dezert: Orechové rezy

Štvrtok: 24. 5.
Kurací vývar s vaječnou sadlinou                   
1. Morčací špíz so syrom, varené zemiaky,  
kapustový šalát s mrkvou
2. Hov. pečienka Smädný mních, cestov. ryža                              
3. Fazuľový guláš s hlivou
Dezert: Citrónové rezy

Piatok: 25. 5.
Tekvicová
1. Kuracie kocky na smotane, cestovina
2. Pečená krkovička na strapačkách s kyslou 
kapustou    
3. Vyprážané rybie filé v syrovom cestíčku,  
zemiakové pyré, červená repa
 Dezert: Mliečny rez
 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 22. 5. 
Hrachová s klobáskou 
Hovädzí vývar so zeleninkou a rezancami 
1. Kurací rezeň „Černohor“, zemiakové pyré, kyslá 
uhorka
2. Hovädzia roštenka na slaninke, dusená ryža, 
uhorkový šalát 
3. Koložvárska kapusta, varené zemiaky  

Streda: 23. 5.
Hŕstková, chlieb    
Slepačí vývar s mäskom a zeleninkou     
1. Morčacia rolka plnená sušenými slivkami 
a syrom na prírodno, ryža, zeleninové obloženie    
2. Pečená bravčová krkovička, dusená kapusta, 
varené zemiaky 
3. Grécky šalát, bagetka    

Štvrtok: 24. 5.
Karfiolová polievka so zemiakmi    
Divinový vývar s pečeň. haluškami a zeleninou  
1. Pečené kuracie stehno, dusená ryža, kompót 
2. Tokáň z diviaka na čer. víne, knedľa (5,90 €)  
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom  

Piatok: 25. 5.
Tekvicová polievka s mandľami, chlieb    
Hovädzí vývar RISI-BISI 
1. Kurací plátok „Melba“ (broskyňa, syr), dusená 
ryža, zeleninové obloženie 
2. Zemiakové knedle plnené údeným mäsom, 
dusená kyslá kapusta, chrumkavá cibuľka    
3. Pstruh na masle, varené zemiaky, zeleninové 
obloženie

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 22. 5.
Cícerová s údeným a zeleninou 
Slepačí vývar, rezance, zelenina
1. Lievance, jahodové kuli, vanilkový dresing
2. Ryžové rezance s kačacím mäsom a čínskou 
zeleninou
3. Sviečková na smot., viedenská knedľa, brusnice
4. Losos parený na víne a bylinkách, šalát z 
quinoy s letnou zeleninou

Streda: 23. 5.
Brokolicový krém, pražené perličky
Slepačí vývar, rezance, zelenina
1. Cézar šalát, krutóny, slaninový chips 
2. Nové varené zemiaky, vyprážaný karfiol, 
uhorkový šalát 
3. Sviečková na smot., viedenská knedľa, brusnice
4. Losos parený na víne a bylinkách, šalát z 
quinoy s letnou zeleninou

Štvrtok: 24. 5.
Hlivová s mrveničkou
Slepačí vývar, rezance, zelenina
1. Francúzske zemiaky, domáca čalamáda
2. Grilovaný hermelín, pečené bataty zemiaky, 
ľadový šalát s dresingom, brusnice 
3. Sviečková na smot., viedenská knedľa, brusnice
4. Losos parený na víne a bylinkách, šalát z 
quinoy s letnou zeleninou

Piatok: 25. 5.
Domáca držková, chlieb
Slepačí vývar, rezance, zelenina
1. Bravčové tarhoňové rizoto, paradajkový šalát  
2. Hovädzí hamburger, hranolky, sweet chili 
3. Sviečková na smot., viedenská knedľa, brusnice
4. Losos parený na víne a bylinkách, šalát z 
quinoy s letnou zeleninou

www.zuspuchov.sk          zuspuchov@gmail.com         042/463 16 81

oznamuje rodičom, žiakom a záujemcom, že prijímacie skúšky 
do hudobného a tanečného odboru pre školský rok 2018/2019 
sa uskutočnia 29.5.2018 od 13:00 do 17:00 v  Základnej 
umeleckej škole v Púchove .  

Podmienky talentových skúšok:

Hudobný odbor: 
Deti od 5 rokov, zaspievať dve ľubovoľné piesne, jednoduché 
rytmické a intonačné príklady s asistenciou učiteľa.

* V hudobnom odbore sa môžu žiaci uchádzať o štúdium:
spevu, zborového spevu, hry na klavíri,  akordeóne, husliach, violončele, 
gitare, zobcovej �aute, priečnej �aute, klarinete, saxofóne, trúbke, 
pozaune, lesnom rohu a tube.

Tanečný odbor:
Deti od 5 rokov - pohybové a rytmické cvičenia

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PÚCHOV

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PÚCHOV

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Vás pozýva na

29.5.2018

* pre školský rok 2018/2019 neprijímame nových žiakov do výtvarného odboru



pokračovanie z PN č. 18/2018 
U Z N E S E N I E  č. 51/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
dotáciu pre MŠK Púchov s. r. o., Ul. 1. mája 
834/29, 020 01 Púchov na zabezpečenie 
financovania športovej činnosti mužského 
hokeja a dofinancovanie športovej činnos-
ti mládežníckeho hokeja v kategóriách 
dorast a kadeti s termínom realizácie 1. 5. 
2018 – 31. 12. 2018 v Púchove a na trénin-
gových a hracích miestach v rámci EÚ        
         0,00 €

U Z N E S E N I E  č. 52/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení zámer schváliť Zmluvu o zriadení 
vecného bremena spočívajúceho v povin-
nosti každého vlastníka pozemku parc. č. 
KN-E 516/7, druh pozemku orná pôda o 
výmere 5113 m² v katastrálnom území Pú-
chov strpieť v súvislosti s realizáciou vodnej 
stavby „Púchov – ul. Svätoplukova, rozšíre-
nie vodovodu“:
a) uloženie vodovodného potrubia spolu s 
príslušnými armatúrami, s pásmom ochra-
ny v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysné-
ho okraja uloženého potrubia na obidve 
strany, 
b) právo vstupu za účelom prevádzko-
vania, opravy a údržby vodnej stavby na 
pozemku,
a to v rozsahu vyznačenom v geometric-
kom pláne č. 80/2017, vyhotovenom spo-
ločnosťou GeoID, s. r. o., Modlatín 382, 018 
03 Horná Mariková v prospech spoločnosti 
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., 
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36 
672 076 za odplatu 1 €; slovom: jedno euro. 
Zdôvodnenie: Ide o zriadenie vecného 
bremena cez pozemok v spoluvlastníctve 
Mesta Púchov v súlade s porealizačným 
geometrickým plánom skutočného zame-
rania trasy kanalizačného potrubia v rám-
ci investičnej akcie spoločnosti Považská 
vodárenská spoločnosť, a. s.: „Púchov – ul. 
Svätoplukova, rozšírenie vodovodu“, ktorá 
zabezpečí zásobovanie jestvujúcej zástav-
by rodinných domov, objektov firiem a 
inštitúcií pitnou vodou. Ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8., 
písm. e) zákona o majetku obcí. 
Zriadenie vecného bremena spĺňa podm-
ienky § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona o majet-

UZNESENIA Mestského zastupiteľstva 
v Púchove, konaného dňa 24. 4. 2018

ku obcí a vzhľadom k tomu sa pri zriadení 
vecného bremena nepoužijú ustanovenia 
§ 9 a, ods. 1 – 7 zákona o majetku obcí.

U Z N E S E N I E  č. 53/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odpredaje spoluvlastníckych podielov 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta, pod 
obytnými domami bytových družstiev, jed-
notlivým vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov, ktorí ich nadobudli do vlast-
níctva od prvonadobúdateľov, prípadne 
ďalších následných vlastníkov, za cenu 5 €/
m² za spoluvlastnícky podiel pre roky 2018 
– 2019. 
Prevod majetku spĺňa podmienky § 9 a, 
ods. 8, písm. a) Zákona o majetku obcí a 
vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú 
ustanovenia § 9 a, ods. 1 - 7.

U Z N E S E N I E  č. 54/2018
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
odovzdanie líniovej vodnej stavby „Predĺ-
ženie vodovodu Záskalie – automatická 
tlaková stanica“ v obstarávacej hodnote 
diela 84 715,64  € do nájmu Považskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystri-
ca, ktorá bola daná do užívania Rozhodnu-
tím č. j. OU-PU-OSZP -2018/000043-9 ZB1 
zo dňa 10. 1. 2018 právoplatné dňa 8. 2. 
2018. Líniová vodná stavba je umiestnená 
na pozemkoch KNC parc. č. 1652 (KNE par-
c.č. 507/12), 1651/1 (KNE 653/10, 507/11), 
1738/2 (KNE 675/7, 653/10, 507/11), 
1738/3 (KNE 507/11, 653/10), 1738/1 (KNE 
675/4, 675/5), 1187/11 (KNE482/1), 1725/1 
(KNE 482/1), novovzniknuté pozemky KNC 
1618/1 (482/23, 653/8), 1618/2 (KNE 675/4) 
z pozemku KNC 1618 v k. ú. Hor. Kočkovce.
Zámer odovzdania líniovej vodnej stavby 
„Predĺženie vodovodu Záskalie – automa-
tická tlaková stanica“ bol schválený uzn. 
MsZ Púchov č. 23/2018 zo dňa 28. 2. 2018.
Odôvodnenie: Zrealizovaná vodná stavba 
„Predĺženie vodovodu Záskalie – auto-
matická tlaková stanica“ sa odovzdáva do 
nájmu prevádzkovateľovi verejných vodo-
vodov, vzhľadom k tomu, že Mesto nemá 
oprávnenie na prevádzkovanie vodohos-
podárskych stavieb, spôsobom prenájmu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9 a, ods. 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení

Mgr. Rastislav HENEK
primátor mesta Púchov

Výbor mestskej časti (VMČ) č. 1. Pod 
Lachovcom pozýva obyvateľov ulíc: 
J. Kráľa, Pod Lachovcom, Za cintorí-
nom, Sládkovičová, Podjavorínskej, 
Kuzmányho a čiastočne ulíc Hoštín-
ska a Komenského a bytových do-
mov: 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 zasadnutiezámerov 
podarilo presadiť a aké sú zámery do 
budúcich rokov bude súčasťou infor-
mácií v rámci programu tohto zasad-
nutia vo štvrtok
24. 5. 2018 o 16.00 hodine.

Zasadnutie sa uskutoční v priesto-
roch ZŠ Komenského s nasledov-
ným programom:
1. Privítanie účastníkov
2. Príhovor primátora mesta

3. Kontrola plnenia uznesení z 30. 11. 
2017
4. Informácia o plnení volebného pro-
gramu VMČ č.1.
5. Diskusia občanov s poslancami a 
vedením mesta
6. Záver   
Okrem poslancov tejto mestskej časti 
a členov výboru sa na zasadnutí zú-
častní aj primátor mesta Mgr. Rastislav 
Henek s vybratými vedúcimi oddelení 
MsÚ a mestských spoločností.
Primátor mesta aj členovia VMČ Vás 
srdečne pozývajú na toto historicky 
prvé verejné zasadnutie v tejto mest-
skej časti a tešia sa na plodnú a vecnú 
diskusiu. Veríme, že týmto založíme aj 
do budúcna tradíciu takýchto stretnu-
tí obyvateľov s vedením mesta mini-
málne raz ročne.

Ing. Pavel Melišík, predseda VMČ 
č.1, poslanec MsZ za VO č.1

Pozvánka na verejné zasadnutie 
Výboru mestskej časti Pod Lachovcom

uznesenia  I  oznam  I  inzercia 15
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V slovenských kalendároch takmer 
každý deň je spájaný s aspoň jedným 
krstným menom. Pôvodný kalendár 
bol zoznam rímsko-katolíckych svä-
tých. Dnešné oslavy menín boli pôvod-
ne sviatkom konkrétneho svätca alebo 
svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

22. máj - sv. Rita z Kassie, rehoľníčka; 
sv. Júlia, panna a mučenica; sv. Emil, 
mučeník
• Júlia, Juliana - je utvorené z rímske-
ho rodového mena s pôvodným vý-
znamom „vlasatá, mladá“
• Liana - domácka podoba mena Ju-
liana
• Rita - talianska domácka podoba 
mena Margherita (Margita)
23. máj - sv. Dezider, biskup a muče-
ník; sv. Ján Krstiteľ de Rossi
• Želmír, Želimír, Želmíra - má južno-
slovanský pôvod, význam mena je 
„ten, ktorý si želá mier“
24.  máj - Panna Mária Pomocnica 
kresťanov; sv. Vincent Lirinský, kňaz; 
bl. Jana
• Ela - je odvodené od mena Helena, 
ktoré má grécky pôvod s významom 
„svetlo“
• Elora - pravdepodobne z arabského 
mena Ellinor, ktoré znamená „ Boh je 
moje svetlo“
25. máj - sv. Béda Ctihodný, kňaz a 
učiteľ Cirkvi; sv. Gregor VII., pápež; sv. 
Mária Magdaléna de Pazzi, panna
• Urban - z latinského slova „urbanus“ 
= „mešťan“
• Vanesa - anglické meno umelo vy-
tvorené spisovateľom J. Swiftom
26. máj - sv. Filip Neri, kňaz; sv. Eleu-
ter, pápež
• Dušan - je južnoslovanskou skrá-
tenou podobou mien Duchoslav a 
Dušislav, v preklade znamená „slávny 
duchom“
27. máj - sv. Augustín z Canterbury, 
biskup; sv. Július, mučeník; Najsvätej-
šia Trojica
• Iveta - má francúzsky pôvod (Yvo-
nne) a význam mena je „tisový luk“
• Vadim - ruské meno s významom 
„obviňovaný, ohováraný“
• Valdemar, Valdemara - nemecké 
meno znamenajúce „slávny vládca“
28. máj - sv. Viliam, mních
• Vilhelm, Vilhelmína - má nemecký 
pôvod a jeho význam je „muž s pev-
nou vôľou“
• Viliam - anglická podoba (William) 
mena Vilhelm
• Elma - pravdepodobne domácka 
podoba mena Vilhelmína 
• Elektra - grécke meno s významom 
„svietiaca, žiariaca“

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

Blahoželáme k meninám
V piatok 18. mája poobede sa stret-
li členovia púchovskej organizácie 
JDS, aby oslávili Deň matiek. 
Oslava sa konala v Športcentre v 
Reštaurácii u Jakuba. Predsedníčka 
Základnej organizácie JDS v Púchove 
Anna Gajdošíková privítala členov a 
čestných hostí - primátora mesta Ras-
tislava Heneka, poslankyňu MsZ Irenu 
Kováčikovú a vedúcu oddelenia škol-
stva a sociálnych vecí Renátu Holáko-
vú. Primátor mesta poprial všetkým 
mamám veľa zdravia a šťastia, ktoré si 
určite zaslúžia za všetko, čo pre  svoje 
deti urobili. Primátorov syn Jakub He-
nek najskôr dôchodcom zarecitoval a 
potom spolu s otcom obdarili všetky 
prítomné ženy kvetinou. Potom už 
nasledovalo občerstvenie a voľná zá-
bava až do večera.                                   -sf-

Aj Jednota dôchodcov si pripomenula sviatok matiek

SLOVENSKÝ  POHÁR 
MLÁDEŽE V CYKLOTRIALE

areál ZŠ Záriečie
26. 5. (so), štart: 9:00 
Organizátori: CK Záriečie, Obec Záriečie, ZŠ Záriečie

Štart: 9.00, Kat.: Promesa do 8 r., Poussin 9 - 10 r., 
Benjamin 11 - 12 r., Minime 13 - 14 r., Kadet 15 - 16 r.

V stredu a vo štvrtok prišli na stret-
nutia s primátorom mesta Rastisla-
vom Henekom mladí púchovskí vo-
lejbalisti aj so svojimi trénermi.
V kategórii U14 sa skončila základná 
aj nadstavbová časť a v tejto vekovej 
kategórií mal klub „MŠK Volejbal 1970 
Púchov“ prihlásené dve družstvá. 
Obidve družstvá neprehrali v súťaži 
so súpermi ani jeden zápas a po nad-
stavbovej časti skončili na prvom a 
druhom mieste (áčko neprehralo ani 
jeden set). Obidve miesta sú postupo-
vé na majstrovstvá Slovenska (MSR), 
ktoré sa budú konať v dňoch 2. a 3. 
júna. Keďže na majstrovstvách nemô-
žu štartovať dve družstvá z jedného 
klubu, vytvorí sa z obidvoch družstiev 
jedno.
V kategórii U13 mal MŠK Volejbal 
1970 Púchov prihlásené tri družstvá 
a po skončení základnej časti obsa-
dili prvé (áčko), druhé (béčko) a štvr-
té (céčko). Taktiež hráči postúpili na 
MSR, ktoré sa budú konať v dňoch 16. 
a 17. júna. Áčko v kategórii U 13 v celej 
súťaži neprehralo ani jeden zápas, do-
konca ani jeden set! 
Starší žiaci už skončili sezónu a na 
majstrovstvách Slovenska obsadili 4. 
miesto. Kadeti po skončení základ-
nej časti skončili na prvom mieste a 

Úspešní volejbalisti na návšteve radnice

v dňoch 25. až 27. mája sa zúčastnia 
majstrovstiev Slovenska v Starej Ľu-
bovni.
Stretnutí na radnici sa okrem hráčov 
zúčastnili: predseda občianskeho 
združenia Marián Turčáni, šéftréner 
Ivan Štefko st.; tréneri: Matej Pecho a 
Ivan Štefko ml. a asistenti trénerov Vla-
dimír Luhový a Filip Behanec. 
Primátor mladým športovcom (niek-
torí práve končia základnú školu) 
oznámil, že od septembra tohto roku 
bude SOŠ obchodu a služieb v Púcho-

ve zabezpečovať športovú prípravu 
žiakov v športovej triede aj so zamera-
ním na volejbal. Tréneri vyjadrili vďaku 
vedeniu mesta za podporu púchov-
ského volejbalu a prišli tiež s  niekoľ-
kými požiadavkami na skvalitnenie 
športovej prípravy. Išlo predovšetkým 
o  chýbajúcu rozcvičovňu, výmenu 
okien v hale a obnovenie náteru a čiar 
palubovky. Primátor prisľúbil, že urobí 
všetko, čo bude jeho v možnostiach, 
aby sa podmienky volejbalistov zlep-
šili.           -sf-
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čila Miroslava Muchová z DHZ Lutiše s 
časom 13,89 s.  
      Po dievčatách sa na štart postavili 
mladší chlapci, kde si svoje víťazstvo 
odniesol Patrik Rak z DHZ Madunice 

(16,48 s), druhý skončil Martin Korbeľ z 
Tvrdošína s časom 16,53 s, tretie mies-
to obsadil Andrej Krempaský zo ZK 
IMA Spišská Nová Ves (16,75 s). Napo-
kon sa na rad dostali aj starší chlapci, 
kde obsadil prvé miesto Patrik Kováč 
z DHZ Madunice s časom 13,87 s, dru-
hé miesto vybojoval Radovan Nagy z 
DHZ Spišská Teplica (13,95 s), tretí do-
behol Michal Rerko zo ZK IMA Spišská 
Nová Ves (14,02 s). 

Terézia Srogončíková z DHZ Nosice opäť potvrdila svoje kvality
Za pekného slnečného počasia sa v 
sobotu 12. mája konalo druhé kolo 
V. ročníka Slovenskej ligy v behu cez 
prekážky na 60 metrov a zároveň prvé 
kolo II. ročníka Stredoslovenskej hasič-
skej ligy v 60-tkach, ktoré bolo spojené 
so Stredoslovenskou hasičskou ligou v 
behu cez prekážky na 100 metrov. Slo-
venský zväz hasičského športu Žilina 
zorganizoval tieto súťaže v prostredí 
Súkromnej základnej školy Tomáša 
Zanovita, kde pre súťažiacich pripravil 
dve bežecké dráhy na tartanovom po-
vrchu s prekážkami bariéra a kladina. 
Mladí hasiči a hasičky boli rozdelení do 
kategórií: prípravka, mladšie dievčatá 
a mladší chlapci, staršie dievčatá a 
starší chlapci.    
   Ako prvé sa na štart postavili deti 
z prípravky, ktoré svoje pokusy vy-
konávali s veľkých zanietením a na-
pokon si svoje víťazstvo vybojovala 
Timea Kupčová z DHZ Spišská Teplica 
s výsledným časom 23,42 sek., druhá 
bola Nina Oravcová z DHZ Madunice 
s výsledným časom 23,62 sek. a tretie 
miesto obsadil Lukas Chalány z DHZ 
Madunice s časom 24,34  sek. . Po prí-
pravke prišiel rad na mladšie dievčatá, 
kde spomedzi trinástich pretekárok 
prvé miesto obsadila Ema Žuffová z 
DHZ Madunice s výsledným časom 
14,91 s, druhá skončila Magdaléna 
Štinčíková z DHZ Svit s časom 17,08 
s, tretia bola Barbora Golisová z DHZ 
Zákopčie Tarabov so 17,39 s. 

     Následne sa na vykonanie svojej 
disciplíny pripravili súťažiace z kate-
górie starších dievčat, ktorá je už tra-
dične najpočetnejšou kategóriou. Na 
štartovej listine bolo 29 pretekárok 

a konkurencia bola veľká. Dievčatá 
ukázali svoju bojovnosť, no napokon 
si svoje víťazstvo  vybojovala hasička 
z nášho DHZ Nosice Terezka Srogon-
číková s výsledným časom 13,21 s. 
Vyšli jej oba pokusy a potvrdila, že 
právom patrí medzi najlepšie vo svo-
jej kategórii. Na druhom mieste sa 
umiestnila Michaela Petrušková zo 
ZK IMA Spišská Nová Ves s výsledným 
časom 13,48 s, na treťom mieste skon-

Majstrovstvá Slovenska vo futbale žiakov 
stredných škôl
Študenti Gymnázia Púchov sa v dňoch 3. – 4. mája zúčast-
nili Majstrovstiev Slovenska vo futbale, ktoré sa konali v 
Leviciach a obsadili výborné 6. miesto. 
Zostava: Timotej Ciesar, Filip Buček, Marek Kvaššay, Mário 
Klučka, Matej Vápeník, Marek Michalík, Juraj Brezina, Ľu-
bomír Ježo, Denis Štrbák, Milan Hanes, Samuel Hurta, Ju-
raj Bodzík, Pavol Janoško, Mário Strelčík.

Mládežnícke súťaže dobrovoľných hasičov

     Keďže 2. kolo Slovenskej hasičskej 
ligy v 60-tkach bolo zároveň 1. ko-
lom Stredoslovenskej hasičskej ligy v 
60-tkach, Terezka Srogončíková z DHZ 
Nosice si jednoznačne vybojovala 1. 
miesto v kategórii starších dievčat 
Stredoslovenskej hasičskej ligy v 
60-tkach.  
     Po ukončení hasičskej ligy v behu 
na 60 metrov cez prekážky sa konalo 
ešte prvé kolo Stredoslovenskej ha-
sičskej ligy v behu cez prekážky na 
sto metrov. Súťažiaci prekonávajú 
prekážky (bariéra a kladina) sú roz-
delení do kategórií mladších stred-
ných a starších dorastencov. Môže-
me s radosťou a hrdosťou povedať, 
že aj v tejto disciplíne v kategórii 
mladšie dorastenky si Terezka Sro-
gončíková z DHZ Nosice vybojovala 
tretíkrát svoje prvé miesto s výsled-
ným časom 20,33 sekundy. Na dru-
hom mieste skončila Bianka Ďuri-
šová z DHZ Spišská Teplica s časom 
21,58 sekundy a tretia Ema Litvíková 
z DHZ Hliník nad Váhom (21,84 s). 
      Po ukončení športového dňa 
sa deti „rozutekali“ do svojich do-
movov a určite sa už tešia na ďalšie 
kolo Slovenskej ligy v hasičských 
60-tkach, ktoré sa uskutoční 26. 
mája a na dorastenecký dvojboj v 
hasičskej veži a hasičskej stovke 27. 
5. 2018 v Spišskej Novej Vsi. 
           Ing. Peter Rosina, DHZ Nosice

Športové úspechy púchovských gymnazistov 

Majstrovstvá Slovenska v silovom päťboji žiakov
stredných škôl
Dňa 10. mája sa konala v našej škole za účasti 4 chlap-
čenských družstiev a 10 najlepších dievčat z celého Slo-
venska súťaž v silovom päťboji. Súťažilo sa v tlaku na 
lavičke, drep, bicebsový zhyb, kľuky na bradlách a zhy-
by na hrazde. Na 6. mieste sa umiestnila naša študentka 
Laura Brnáková, Kristína Bizoňová obsadila 8. priečku.  
Srdečne blahoželáme!                              Mgr. Ronald Sůra

Na rovnakom preteku v Martine ako 
pretekárka z DHZ Nosice T. Srogončí-
ková sa zúčastnili i mladí hasiči z DHZ 
Púchov. Po dlhej zime a zlých podm-
ienkach na trénovanie na túto súťaž 
vyslali štvorčlennú výpravu, kde po 
prvýkrát nastúpili do bojov o umiest-
nenie a získali prvé body v lige. 
Ako prvá sa predstavila Simona Seč-
kárová v kategórii ml. dievčat, ktorá  
v tejto disciplíne zabehla najlepšie  
osobné časy a so 4. miestom bola 
spokojná. Po nej nastúpil Alexander 
Ridzik v kategórii mladších chlap-
cov, ktorý po zdravotných problé-
mov bojoval viac zo sebou a nako-
niec skončil na peknom 4. mieste. V 
tejto kategórii sa ako nový účastník 
predviedol aj Peter Zatlukal, ktorý sa 
s disciplínou len zoznamuje, nakoľ-
ko prešiel z prípravky na iný spôsob 
behania. Ako posledný nastúpil v 
behu na 60 m cez prekážky Tomáš 
Kucej, ktorý po drobných chybách 
skončil na 5. mieste. V behu na 100 
metrov skončil na peknom 3. mies-
te.          -jr-

Premiéra mladých hasičov 
DHZ Púchov v Martine
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BOX

Púchovčan Marián Michalec pokoril 
českého majstra Adama Kolaříka

Enfusion je kickboxerska organizácia svetového 
charakteru, ktorá zastrešuje bojovníkov z celého sve-
ta, ktorí sa proti sebe postavia na ich podujatiach. Za 
rok sa koná viac ako 20 galavečerov pod záštitou En-
fusion a to v rôznych svetových metropolách. Televíz-
ne prenosy sa vysielajú do celého sveta. Každoročne 
sa jedno podujatie koná i na Slovensku, konkrétne v 
Žiline. Keďže ide o kickboxersku organizáciu, je veľ-
mi ťažké tu zápasiť v klasickom boxerskom zápase, 
pretože organizátori povolia iba tri čisto boxerske 
zápasy. Možnosť zápasiť tu dostal Púchovčan Mari-
án Michalec, ktorý túto ponuku nemohol odmietnuť, 
keďže organizácia Enfusion patrí k najlepším a naj-
kvalitnejším organizátorom, akí na Slovensko zavíta-
jú. Nebolo väčšej výzvy ako postaviť sa ako aktuálny 
majster SR proti aktuálnemu majstrovi ČR Adamovi 
Kolaříkovi. Marián vedel, že sú-
per je veľmi nepríjemný, pretože 
v minulosti sa už stretli a bol to 
práve Kolařík, ktorý odchádzal 
ako víťaz. Michalec sa preto na 
tento súboj veľmi pripravoval a 
tešil sa na odplatu. O to viac, že 
poraziť momentálneho českého 
majstra je výborný skalp. Po ich 
zápase v minulosti prehodnotil 
taktiku a poznal súperove silné 
stránky, ktoré sa snažili spolu s 
bývalým reprezentačným tréne-
rom Dušanom Bučkom elimino-
vať. Adam je veľmi silný v boji na 
krátku vzdialenosť a má vynika-
júcu kondičku, súpera doslova 
uťahá. Marián preto hneď od pr-
vého kola pozorne čítal súpera a 
akúkoľvek jeho snahu o útok od-
vrátil tvrdým predným direktom, 
alebo nejakou boxerskou kombi-
náciou. Adam bol prekvapený z 
toho, že Michalec ho do ničoho 

nepúšťa a vedel, že prvé kolo s určitosťou prehral. V 
druhom kole preto zvýšil agresivitu čo však Mariano-
vi ešte viac vyhovovalo a trafil mnoho čistých úderov,
Adam dokázal trafiť zopár spodných hákov na telo
avšak nič také, čo by s Marianom otriaslo. Do tretieho 
kola Kolařík nastupoval s tým, že dve kolá už prehral 
a v treťom musí Michalca dostať do počítania, inak 
nevyhrá. Obom boxerom však nezostávalo už veľa síl, 
ale predviedli veľa slušných výmen kde obaja triafa-
li, čo patrične ocenili fanúšikovia. Verdikt znel jasne 
u všetkých bodových rozhodcov, teda 3:0 na body 
zvíťazil Marián Michalec. 

V pozápasovom rozhovore ďakoval svojmu tréne-
rovi Dušanovi Bučkovi ako i organizátorom, že mal 
možnosť zápasiť na takom veľkom podujatí. Takisto 
vzdal poklonu i súperovi.                                        (r)

Dobojované! Slovenský majster, Púchovčan Marián Michalec pokoril českého šampióna.

V dňoch 11. – 13. mája sa v Nitre konali majstrov-
stvá Slovenska vo volejbale starších žiakov, na kto-
rých sa zúčastnilo aj naše družstvo VO 1970 MŠK 
Púchov. V základnej skupine  si v prvý hrací deň 
poradili s družstvami VK Nové Mesto nad Váhom, 
ŠVK Tatran Banská Bystrica, na druhý deň zvíťazili 
nad VK MIRAD PU Prešov, kde dostali priestor aj 
hráči z lavičky a skončili v skupine A na prvom 
mieste. V ten istý deň v boji o finále podľahli ne-
skôr striebornému VKM Stará Ľubovňa, posilne-
nému o hráča z mužskej extraligy, keď v štvrtom 
sete chýbalo Púchovčanom trochu športového 
šťastia a v boji o bronzovú medailu sa opäť stretli 
s družstvom VK Nové Mesto nad Váhom.  Tento-
krát súper Púchovčanom prehru oplatil, keď ušiel 
hrobárovi z lopaty a otočil z 2:0 v náš prospech na 
konečných 2:3.

Volejbalisti VO 1970 Púchov obsadili výborné 
štvrté miesto. V treťom vystúpení na majstrovst-
vách Slovenska starších žiakov majú umiestnenia 
stúpajúcu tendenciu, keď minulý rok obsadili pia-
te miesto a predminulý rok siedmu priečku. 

Poďakovať treba nielen hráčom za nasadenie, 
ale aj všetkým, ktorí volejbalistov podporujú, či 
už je to mesto Púchov, ale aj ostatní, ktorí sa ako-
koľvek podieľali na priebehu sezóny 2017/2018.

Výsledky:
VO1970 MŠK Púchov - VK Nové Mesto nad Vá-

hom 3:1 (22, 18, -22, 24)
VO1970 MŠK Púchov - ŠVK Tatran Banská Bystri-

ca 3:0 (15, 17, 14)
VO1970 MŠK Púchov - VK MIRAD PU Prešov 3:0 

(21, 23, 23) 
Semifinále: VO1970 MŠK Púchov - VKM Stará 

Ľubovňa 1:3 (-17, -14, 24, -21)
O 3. miesto: VO1970 MŠK Púchov - VK Nové 

Mesto nad Váhom 2:3 (15, 22, -19, -20, -8)

Volejbal

Starší žiaci siahali 
na slovenský bronz

Dňa 17. mája sa vo volejbalovej mestskej špor-
tovej hale v Púchove hralo finále západného
Slovenska vo volejbale v kategórii MINI (rok na-
rodenia 2005 a mladší), kde žiaci Základnej školy 
Gorazdova zvíťazili vo všetkých zápasoch a spolu 
s družstvom so Základnej školy Komenského  po-
stúpili na majstrovstvá Slovenskej republiky v tej-
to kategórii. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnia 
13. júna v Trenčíne.                                                     (r)

Púchovčania na M SR

Športovotechnická komisia Oblastného futbalo-
vého zväzu v Považskej Bystrici  upozorňuje všetky 
futbalové kluby, oddiely a telovýchovné jednoty, 
že je potrebné všetky požiadavky na zmenu ter-
mínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich 
pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaž-
ného ročníka), podať na športovotechnickú ko-
misiu prostredníctvom elektronickej podateľne v 
Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF) 
z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody 
oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez Ži-
adosť o zmenu termínu v ISSF.

Futbal



šport 19šport18 PÚCHOVSKÉ NOVINY

FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Púchovčania doma s Galantou v 
závere stretnutia ratovali bod

Výsledky krajských futbalových súťaží:

www.zsfz.sk

II. liga starší dorast - U19

II. liga mladší dorast - U17

30. kolo: 
MFK Topvar Topoľčany – MŠK Púchov 1:3 (0:3), 
Závadský – Socha, Chovančík, Pupiš, Malacky 
– Prievidza 1:0, Lokomotíva Trnava – Bánovce nad 
Bebravou 3:0, Inter Bratislava – Petržalka 2:1, Komár-
no – Považská Bystrica 4:0, Skalica – Devínska Nová 
Ves 5:0, Gabčíkovo – Nové Zámky 7:1, Myjava – Zlaté 
Moravce/Vráble 6:1, Dubnica – Karlova Ves Bratislava 
1:0
1. Skalica 30 28 1 1 114:17 85
2. Dubnica 30 26 3 1 105:16 81
3. Zl. Moravce 30 19 1 10 74:40 58
4. Loko. Trnava 30 18 4 8 56:37 58
5. Myjava 30 18 2 10 64:31 56
6. Kalrova Ves 30 16 7 7 74:48 55
7. Inter 30 16 5 9 83:43 53
8. Petržalka 30 15 7 8 83:43 52
9. Gabčíkovo 30 14 3 13 66:51 45
10. MŠK Púchov 30 11 8 11 53:67 41
11. Malacky 30 12 3 15 44:54 39
12. Prievidza 30 10 3 17 35:63 33
13. Komárno 30 9 3 18 42:78 30
14. N. Zámky 30 7 4 19 31:74 25
15. P. Bystrica 30 6 3 21 43:80 21
16. Topoľčany 30 6 3 21 34:83 21
17. Bánovce 30 5 0 25 27:113 15
18. Dev. N. Ves 30 4 0 26 23:113 12
Program 31. kola – 26. – 27. 5. 
MŠK Púchov – KFC Komárno (26. 5. o 10.00), Gab-
číkovo – Malacky, Nové Zámky – Dubnica, Považská 
Bystrica – Inter Bratislava, Petržalka – Lokomotíva Tr-
nava, Bánovce nad Bebravou – Myjava, Zlaté Morav-
ce/Vráble – Prievidza, Karlova Ves Bratislava – Skalica, 
Devínska Nová Ves – Topoľčany   

30. kolo: 
MFK Topvar Topoľčany – MŠK Púchov 1:4 (0:2), 
Karvay – Dundyk 2, Fano, Ocelík, Malacky – Prievid-
za 4:3, Lokomotíva Trnava . Bánovce nad Bebravou 
4:1, Inter Bratislava – Petržalka 2:0, Komárno – Považ-
ská Bystrica 2:0, Skalica – Devínska Nová Ves 4:0, Gab-
číkovo – Nové Zámky 5:1, Myjava – Zlaté Moravce 3:1, 
Dubnica – Karlova Ves Bratislava 3:1
1. Dubnica 30 25 2 2 114:20 80
2. Petržalka 30 22 3 5 93:25 69
3. Myjava 30 21 4 5 79:20 67
4. Inter 30 20 5 5 94:40 65
5. Zl. Moravce 30 18 4 8 84:39 58
6. Loko. Trnava 30 17 4 9 61:26 55
7. Skalica 30 16 3 11 54:42 51
8. Komárno 30 16 3 11 59:53 51
9. Gabčíkovo 30 16 2 12 63:60 50
10. MŠK Púchov 30 12 5 13 51:60 41
11. Karlova Ves 30 11 5 14 43:49 38
12. P. Bystrica 30 11 5 14 43:74 38
13. Malacky 30 10 6 14 56:79 36
14. Prievidza 30 6 2 22 27:65 20
15. N. Zámky 30 4 8 18 33:75 20
16. Bánovce 30 3 6 21 26:83 15
17. Dev. N. Ves 30 1 6 23 25:103 9
18. Topoľčany 30 2 3 25 23:115 9
Program 31. kola – 26. – 27. 5. 
MŠK Púchov – KFC Komárno (26. 5. o 12.30), Gab-
číkovo – Malacky, Nové Zámky – Dubnica, Považská 
Bystrica – Inter Bratislava, Petržalka – Lokomotíva Tr-
nava, Bánovce nad Bebravou – Myjava, Zlaté Morav-
ce/Vráble – Prievidza, Karlova Ves Bratislava – Skalica, 
Devínska Nová Ves – Topoľčany   

30. kolo
MŠK Púchov – Galanta 3:3 (0:2)
Po dvoch vysokých víťazstvách sa čakalo, že Pú-

chovčania budú v ďalšom dôležitom stretnutí pokra-
čovať v nastolenom trende a pripíšu si na svoje konto 
plný bodový zisk. Stretnutie však začali katastrofálne 
a už po siedmich minútach prehrávali dvojgólovým 
rozdielom. Už v tretej minúte schladil divákov vedú-
cim gólom hosťujúci Pecho – 0:1. O ďalších päť minút 
udrela Galanta druhýkrát – úspešným strelcom bol 
Herceg – 0:2. Púchovčania síce pridali, ale nedokáza-
li prekonať pozornú obranu hostí. A keďže sa im to 
nepodarilo ani do konca prvého polčasu, odchádzali 
hostia na prestávku s pohodlným dvojgólovým ve-
dením. 

Po prestávke Púchovčania pridali, konečne začali 
produkovať aktívny futbal a výsledkom ich tlaku bol 
kontaktný gól Hrančíka v 52. minúte – 1:2. Radosť z 
gólu domácim dlho nevydržala a už o štyri minúty 
neskôr viedla Galanta po góle Tomiša opäť dvojgólo-
vým rozdielom – 1:3. Domáci znervózneli, pritvrdili a 
výsledkom boli dve žlté karty Brezničana a Valašíka. 
V 72. minúte sa opäť dočkali kontaktného gólu, keď 
súperovho brankára prekonal z pokutového kopu 
Brezničan – 2:3. V záverečnej štvrťhodine domáci 
svojho súpera zatlačili a desať minút pred koncom 
sa tešili z vyrovnávajúceho gólu. Jeho autorom bol 
striedajúci D. Pilný – 3:3. Hostia potom už taktickou 
hrou nedovolili Púchovčanom strhnúť víťazstvo na 
svoju stranu.  V budúcom kole cestujú Púchovčania 
na trávnik siedmej nitrianskej rezervy.

Góly: 52. Hrančík, 72. Brezničan (pk), 80. D. Pilný – 3. 
Pecho, 7. Herceg, 56. Tomiš

ŽK: Hrnko, Brezničan, Valašík, Gajdošík – Winkler, 
Eliáš, rozhodovali Santa – Krivošík, Tarabus, 150 di-
vákov

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Gajdošík, Pi-

lát (46. D. Pilný), Kopiš, Lipták, Sibanda, Marman (27. 
Hrančík), Vanák, Hrnko (Valašík), Brezničan, tréner E. 
Pagáč

Zostava Slovan Galanta: Šálka – Eliáš, Hlavna, 
Jakabovič, Tomiš, Winkler, Popluhár, Madarász (53. 
Marafkó, 73. Baška), Kočiš, Pecho, Herceg (90. Lenárt), 
tréner A. Štellár
Ostatné výsledky 30. kola: 
Nemšová – Prievidza 1:2, Bánovce nad Bebravou 
– Gabčíkovo 0:4, Nové Zámky – Šaľa 3:0, Trnava B 
– Topoľčany 7:1, Zlaté Moravce/Vráble B – Lednické 
Rovne 1:2, Veľké Ludince – Nitra B 2:1, Beluša – Du-
najská Streda B 0:2, Dubnica – Borčice 0:2
1. Dubnica 30 23 5 2 72:9 74
2. Borčice 30 21 4 5 73:29 67
3. N. Zámky 30 20 4 6 53:28 64
4. L. Rovne 30 18 3 9 48:30 57
5. D. Streda B 30 15 5 10 46:31 50
6. Trnava B 30 16 1 13 56:37 49
7. Nitra B 30 13 6 11 51:39 45
8. Galanta 30 12 8 10 48:38 44
9. Zl. Moravce B 30 11 10 9 47:42 43
10. Šaľa 30 12 3 15 42:56 39
11. MŠK Púchov 30 11 5 14 56:43 38
12. Beluša 30 10 8 12 47:50 38
13. Gabčíkovo 30 10 7 13 45:44 37
14. Nemšová 30 11 3 16 36:55 36
15. V. Ludince 30 10 5 15 44:55 35
16. Prievidza 30 6 4 20 29:66 22
17. Bánovce 30 4 5 21 18:74 17
18. Topoľčany 30 4 0 26 22:109 12

Program 31. kola – 26. – 27. 5.
FC Nitra B – MŠK Púchov (27. 5. o 10.30), Topoľ-

čany – Zlaté Moravce/Vráble B, Prievidza – Dubnica, 
Borčice – Beluša, Galanta – Nové Zámky, Nemšová 
– Bánovce nad Bebravou, Veľké Ludince – Dunajská 
Streda B, Šaľa – Trnava B, Lednické Rovne - Gabčíko-
vo  

Púchovčan Tomáš Kopiš (s loptou) plnil zo začiatku jarnej časti  úlohu striedajúceho hráča. V posledných kolách 
sa však vďaka svojim výkonom objavuje v základnej zostave.                                                       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

Prípravky U11 - o 21. - 26. miesto

I. liga mladší žiaci - U13
6. liga st. žiaci - JUH

6. liga st. žiaci - SEVER

6. liga mladší žiaci

5.kolo: 
Ilava – Praznov 9:2 (5:0), Prekop 3, Bodzan 2, Ondru-
šík, Suchánek, Striško, Ondrášik – Kostelanský, Kubiš, 
Mikušovce – Domaniža 0:7 (0:6), Briestenský 3, Čelko 
2,Špánik 2, MŠK Púchov – Šebešťanová 3:4 (2:2), Cab-
úková 2, Ofúkaná – Paulen 2, Ragula, Bašo, Horovce 
– Považská Bystrica 7:0 (2:0), Janíček 2, Karas 2, Miku-
la, Strýček, Kováčik
13. kolo: 
Praznov – Ilava 0:6 (0:2), Kajan, Kis, Prekop, Ondrušík, 
Domaniža – Mikušovce 7:0 (5:0), Čelko 4, Briestenský 
2, Donát, Šebešťanová – MŠK Púchov 2:3 (0:1), Ragu-
la, Paulen – Cabúková 2, Ofúkaná, Považská Bystrica 
B – Horovce 0:8 (0:3), Janíček 2, Karas, Strýček, Strap-
ko, Kováčik, Kubáň, Gažo
1. Domaniža 12 11 0 1 76:10 33
2. MŠK Púchov 12 10 0 2 57:19 30
3. Ilava 12 8 1 3 51:32 25
4. Dubnica B 10 7 1 2 84:20 22
5. Šebešťanová 12 7 1 4 32:31 22
6. Horovce 12 6 0 6 32:23 18
7. Beluša 10 3 1 6 29:36 10
8. P. Bystrica C 12 1 2 9 10:94 5
9. Mikušovce 12 1 0 11 10:67 3
10. Praznov 12 0 2 10 21:70 2

5. kolo: 
Kvašov – Sverepec 1:1 (1:0), Ježo – Cigánik, Kolačín 
– Prečín 9:0 (3:0), Porubčan 3, Počiatek 3, Mlynek 2, 
Kubo, Streženice – Plevník-Drienové 5:1 (2:0), Med-
ňanský, Suder, Lang, Rádzik, Kupčík – Urík, Ladce 
– Dolná Mariková 2:1 (2:0), Král, Faturíková – Smižík
13. kolo: 
Sverepec – Kvašov 2:2 (0:1), Križanová 2 – Ježo, Tara-
ba, Prečín – Kolačín 1:3 (0:3), Bútora – Falath 2, Kubo, 
Plevník-Drienové – Streženice 0:3 (0:1), Suder 2, Ríd-
zik, Dolná Mariková – Ladce 1:5 (0:4), Žbodáková 
– Čechutný 2, Král, Zúbek, vlastný
1. Kolačín 12 11 0 1 67:12 33
2. Streženice 12 8 1 3 31:23 25
3. Borčice 10 8 0 2 41:7 24
4. FC Púchov 8 5 1 2 21:14 16
5. Ladce 12 5 1 6 30:32 16
6. Prečín 12 5 0 7 23:50 15
7. Plevník 12 3 1 8 18:38 10
8. Kvašov 12 2 3 7 18:35 9
9. Sverepec 10 2 2 6 14:31 8
10. D. Mariková 12 2 1 9 17:38 7

2. kolo: 
Brvnište – Košeca 0:4 (0:2), Brtáň, Marek, Visolaje 
– Horná Poruba 1:0 (0:0), Chleban, Podmanín – Du-
lov 0:2 (0:2), Hanták, Zachar, Košeca – Brvnište 9:2 
(4:1), Pikna 3, Brtáň 2, Marek 2, Kotras, Kutej – Čukan, 
Nosáľ, Horná Poruba – Visolaje 3:1 (1:0), S. Staňo 3 
– Hijová, Dulov – Podmanín 3:1 (3:1), Zachar 3 – J. 
Kostelanský
1. Košeca 4 4 0 0 20:4 12
2. Visolaje 4 3 0 1 14:7 9
3. Brvnište 4 2 0 2 11:14 6
4. Dulov 4 2 0 2 9:13 6
5. H. Poruba 4 1 0 3 5:9 3
6. Podmanín 4 0 0 4 2:14 0

16. kolo: 
Plevník-Drienové – Udiča 0:9 (0:2), Trško 2, Beník 2, 
Gálik, Kaniak, Sirvoňová, Chochlík, Domaniža – Pruži-
na 10:0 (7:0), Klimek 4, Danek 3, Marko 2, Čelko, Dol-
né Kočkovce – Sverepec 2:2 (1:1), Lupták, Ižvolt – Biel, 
Richtárik, Prečín – Dolná Mariková 0:3 (0:1), Šikulinec 
2, Žiačik
1. Udiča 16 14 2 0 79:8 44
2. Domaniža 16 13 2 1 111:19 41
3. Sverepec 16 12 1 3 61:27 37
4. Papradno 15 9 1 5 53:39 28
5. D. Mariková 16 6 3 7 41:39 21
6. D. Kočkovce 16 4 4 8 35:66 16
7. Jasenica 15 4 2 9 32:44 14
8. Pružina 16 4 1 11 23:52 13
9. Plevník 16 4 0 12 29:71 12
10. Prečín 16 1 0 15 18:117 3

16. kolo: 
Lazy pod Makytou – Horná Poruba 3:2 (2:1), Ond-
rička, Bubeník, Janíček – Staňo, Ratica, Ilava – Ladce 
14:3 (6:1), Palkovič 5, Srnec 5, Vronka 2, Antal – Jesen-
ský 2, Gavlák, Beluša – Nová Dubnica 7:0 (4:0), Rúček 
2, Rybanský 2, Mehrabzadeh, Synák, Kujaník, Dohňa-
ny – Košeca 0:8 (0:6), Škrovánek 2, Pagáč 2, Palček 2, 
Galková, Ondlevec
1. Lednica 15 14 1 0 135:9 43
2. Košeca 16 13 2 1 80:17 41
3. Beluša 16 11 2 3 100:22 35
4. Lazy 16 10 1 5 76:35 31
5. N. Dubnica 16 8 1 7 64:43 25
6. Ilava 16 8 0 8 80:59 24
7. H. Poruba 16 6 1 9 51:46 19
8. Ladce 16 3 0 13 32:151 9
9. Borčice 15 2 0 13 19:125 6
10. Dohňany 16 0 0 16 4:134 0

23. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 3:3 (1:1), Vyhnička, 
Gaňa, Kolesányi – Caltík, Kubička, Borúfka, Trnava 
– Dunajská Streda 5:0, Petržalka – Slovan Bratislava 
0:5, Zlaté Moravce/Vráble – SDM Domino 2:0, Inter 
Bratislava – Nitra 0:3, Levice – Senica 0:4, Karlova Ves 
Bratislava – Trenčín – odložené na 22. 5.
1. Slovan 23 20 2 1 116:13 62
2. Trnava 23 18 2 3 76:22 56
3. Trenčín 22 17 2 3 88:25 53
4. Nitra 23 13 5 5 58:26 44
5. D. Streda 23 13 3 7 52:38 42
6. Zl. Moravce 23 12 2 9 38:32 38
7. Petržalka 23 11 2 10 43:55 35
8. Skalica 23 9 3 11 50:52 30
9. Senica 23 8 6 9 36:50 30
10. MŠK Púchov 23 5 3 15 24:75 18
11. Karlova Ves 22 4 5 13 29:59 17
12. Levice 23 4 3 16 14:49 15
13. Domino 23 4 0 19 24:90 12
14. Inter 23 3 0 20 21:83 9

23. kolo: 
MŠK Púchov – Skalica 1:1 (1:0), Porubčan – Orgo-
ník (vlastný), Trnava - Dunajská Streda 3:3, Petržalka 
– Slovan Bratislava 0:3, Zlaté Moravce/Vráble – SDM 
Domino 3:0, Inter Bratislava – Nitra 5:3
1. Slovan 23 21 2 0 107:12 65
2. Trenčín 22 17 3 2 99:12 54
3. Nitra 23 16 2 5 77:18 50
4. Trnava 23 13 5 5 66:27 44
5. Inter 23 13 1 9 50:52 40
6. Senica 22 11 4 7 57:42 37
7. Petržalka 23 12 0 11 54:52 36
8. D. Streda 23 10 3 10 39:31 33
9. Zl. Moravce 23 10 1 12 35:40 31
10. Karlova Ves 22 6 4 12 22:39 22
11. MŠK Púchov 23 4 4 15 18:67 16
12. Levice 22 3 2 17 16:83 11
13. Skalica 23 3 2 18 14:107 11
14. Domino 23 3 1 19 14:86 10

22. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 4:2 (4:1), Brezáni, Er-
nek, Krasňan, Štefanec – Križan, Inter Bratislava 
– SDM Domino 3:0, Levice – Slovan Bratislava 0:5, 
Dunajská Streda – Trenčín 1:6, Karlova Ves Bratislava 
– Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Petržalka – Nitra 0:7, Tr-
nava – Senica 5:1
1. Slovan 22 20 0 2 115:22 60
2. Trenčín 22 19 0 3 146:32 57
3. Nitra 22 16 1 5 90:32 49
4. Trnava 22 15 2 5 68:38 47
5. Inter 22 12 6 4 42:23 42
6. Petržalka 22 10 5 7 46:35 35
7. MŠK Púchov 22 10 5 7 39:40 35
8. D. Streda 22 10 1 11 44:44 31
9. Domino 22 4 6 12 21:70 18
10. Senica 23 5 2 16 27:100 17
11. Levice 23 5 1 17 30:85 16
12. Skalica 22 4 2 16 33:60 14
13. Karlova Ves 22 4 2 16 22:76 14
14. Zl. Moravce 22 4 1 17 24:90 13

I. liga mladší žiaci - U12

22. kolo: 
MŠK Púchov – MFK Skalica 27:3 (12:2), Baláž 10, 
Vavrík 7, Kušík 6, Jánovský 2, Sapák, Vričan – Mi-
lota, Daniel, Júzek, Inter Bratislava – SDM Domino 
3:3, Levice – Slovan Bratislava 2:20, Dunajská Streda 
– Trenčín 7:11, Petržalka – Nitra 5:12, Trnava – Senica 
16:3, Karlova Ves Bratislava – Zlaté Moravce/Vráble 
1:5
1. Slovan 22 19 1 2 316:60 58
2. Nitra 22 19 0 3 376:83 57
3. Trenčín 22 18 1 3 311:104 55
4. Trnava 22 15 2 5 225:122 47
5. Inter 22 14 2 6 224:113 44
6. Petržalka 22 13 1 8 238:147 40
7. D. Streda 22 13 1 8 193:172 40
8. Domino 22 8 3 11 157:182 27
9. Kalrova Ves 22 8 1 13 124:201 25
10. Zl. Moravce 22 7 2 13 117:185 23
11. MŠK Púchov 22 5 2 15 176:252 17
12. Skalica 22 4 0 18 72:409 12
13. Senica 23 3 0 20 106:300 9
14. Levice 23 0 0 23 72:383 0

12. kolo: 
Fan Club Púchov – Ilava 1:8 (0:2), Ježovicz – Zemaník 
2, Kajan 2, Kameništiak, Antal, Kis, vlastný
1. Kolačín 9 8 0 1 45:3 24

2. Ilava 11 6 1 4 48:27 19
3. FC Púchov 9 5 1 3 36:27 16
4. Praznov 9 2 0 7 17:47 6
5. Lysá 8 1 0 7 8:50 3
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Víťazmi 5. ročníka Behu pri Váhu sa stal Ján Križák a Iveta Hulvátová
Klub bežcov a priateľov športu Pú-
chov usporiadal tento tok už piaty 
ročník Behu pri Váhu. „Opäť sme 
mali možnosť vidieť na trati bežcov 
od najmladších kategórií až po ve-
teránske. Teší nás, že z roka na rok 
pribúda na štarte viac detí. Mrzí 
nás trošku, že nemôžme prilákať 
domácich bežcov a rovnako aj do-
mácich divákov. Do Púchova cho-
dia kvalitní bežci, trať popri Váhu je 
veľmi krásna, nenáročná, zvládnu 
ju v pohode aj rekreační bežci, takí, 
ktorých často vídame behávať po 
násype,“ hodnotí Darina Denešová z 
organizátorského klubu. 
Piaty ročník prilákal 89 bežcov, na 
ktorých čakala šesť kilometrov dlhá 
trať s prírodným terénom i asfalto-
vým povrchom. „Odmenený bol 
každý, kto prišiel do cieľa. Deti sa 
tešili zo sladkostí, ale aj krásnych 
vecných cien a medailí a trička s lo-
gom behu. Rovnako aj muži a ženy 
boli ocenení pohármi, tričkami a 
vecnými cenami,“ vyratúva D. Dene-
šová. Naviac bola odmenená trojica 
pretekárov, ktorí sa Behu pri Váhu 
zúčastnili v rámci jeho všetkých do-

terajších päť ročníkov. „Cenu si tra-
dične prebral aj najstarší pretekár, 
ktorým sa stal pán Pagáč z Lednic-
kých rovní. Absolútnymi víťazmi 

tohto ročníka boli Ján Križák a Ive-
ta Hulvátová. Ďakujeme všetkým 
bežcom, ktorí prišli do Púchova a 
za krásneho slnečného počasia sme 

prežili nádhernú bežeckú sobotu s 
úžasnými ľuďmi,“ uzatvára Darina 
Denešová.           
            -r-

Vydarené púchovské turnaje v riešení sudoku a logických úloh
Ešte predposledný aprílový víkend 
sa na ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove 
- Horných Kočkovciach uskutočnili 
dva celoslovenské turnaje v riešení 
sudoku a logických úloh (v sobotu 
Sudoku a logika pre každého a v 
nedeľu VIII. ročník GUMI turnaja). 
Okrem nich sa uskutočnili aj samo-
statné nominačné turnaje. Všetky 
turnaje boli súčasťou kvalifikácie na 
majstrovstvá sveta v sudoku (WSC) 
a logických úloh (WPC), ktoré sa 
konajú 4. až 11. novembra 2018 v 
Prahe, čo výrazne ovplyvnilo účasť. 
Turnaje sa konali pod záštitou Slo-
venského zväzu hádankárov a krí-
žovkárov a púchovského domáceho 
krúžku „Gumkáči“.
     V sobotu sa v príjemnom prostredí 
základnej školy zišla rekordná účasť 
46 priaznivcov riešenia sudoku a LÚ 
vo veku od 14 do 67 rokov nielen 
z celého Slovenska, ale aj troch vý-
znamných hostí z Českej republiky. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V 
ťažšej A kategórii sa bojovalo o kva-
lifikačné body, v B kategórii sa riešili 
ľahšie úlohy (svoje schopnosti si 
mohla vyskúšať aj široká verejnosť). 
Turnaje v sudoku podľa očakávania 
ovládli českí reprezentanti a v rieše-
ní logických úloh zase dominovali 
Slováci. Medzi súťažiacimi sme za-
registrovali aj 8 účastníkov z nášho 
mesta. Ako tradične sa najlepšie da-

rilo ostrieľanému reprezentantovi 
Štefanovi Gašpárovi, ktorý obsadil 
2. miesto v logike a darilo sa mu 
aj v nominačných turnajoch, kde 
dvakrát obsadil 2. miesto. Týmito 
umiestneniami sa výrazne priblí-
žil k nomináciám do A družstva na 
tohtoročné majstrovstvá sveta. Z 
ostatných púchovských účastníkov 
treba spomenúť Natáliu Chanovú, 
Bianku Húževkovú, Petra Gašpara, 
Ľuboša Hyžáka, ale aj ďalších nádej-

ných žiakov zo ZŠ Slovanská a ZŠ 
Mládežnícka Viktóriu Obšivanovú, 
Simonu Kucejovú a Moniku Nábel-
kovú. Dúfame, že získané skúsenosti 
sa u nich prejavia už na blížiacich sa 
majstrovstvách Slovenska v sudoku 
a logických úlohách, ktoré sa konajú 
16. a 17. júna v Bratislave, na kto-
ré vás srdečne pozývame (info na 
stránke www.szhk.sk).  
   Poďakovanie patrí organizátorom 
turnajov za vytvorenie príjemnej 

atmosféry a výborné občerstvenie, 
Jánovi Novotnému, Jánovi Zvěri-
novi, Matúšovi Demigerovi, Zuzane 
Hromcovej, Matejovi Uherovi, Jáno-
vi Farkašovi, Štefanovi Gašpárovi a 
Natálii Chanovej za prípravu úloh, 
vedeniu ZŠ s MŠ Slovanská za po-
skytnutie priestorov a sponzorom 
turnaja: SZHaK, GOMS spol. s r. o. 
Púchov a pani Rosinovej - obchod 
H. Kočkovce. 

Krúžok GUMKÁČI

A družstvo Gumkáči na MSR družstiev 2017 
(zľava Andrej Plaštiak, Pavol Jaselský, Štefan Gašpár, Natália Chanová).
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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

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.
• Výhodne prenajmem v Púchove na Štefánikovej ul.:  
– na prízemí priestor 36 m², vhodný pre dielňu, 
sklad, obchod alebo kanceláriu,
– kanceláriu 17 m² na poschodí. Tel. 0905 362 820.
• ID súrne hľadá podnájom do 110 €/mes. 1 izba, 
garzónka, nebytový priestor so soc. zariadením. Zn. 
dlhodobo. Púchov okolie, PB okolie. 0950 551 832.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám záhradnú chatku s  okrasnou záhradou 
v  blízkosti letného kúpaliska v Led. Rovniach. Tel. 
0949 287 944.
• Predám starší rodinný dom v Ladcoch so všetký-
mi IS + garáž na pozemku s rozlohou 451 m². Cena: 
38.000 €. Tel. 0903 523 472.
• Ponúkam na predaj pozemok vhodný k stavbe cha-
ty v katastri obce Dol. Kočkovce. Tel. 0911 864 555.

PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce vajcia. Tel. 0903 287 021.
• Predám nástrojovú brúsku KV 250 s príslušen-
stvom. Tel. 0903 287 021.

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

SLUŽBY
• Ponúkam murárske práce. Tel. 0902 251 211.
• Ponúkam službu: prevoz osôb – muzikanti, svad-
by a iné na 9-miestny Wollswagen transporter, Pú-
chov a okolie. Kontakt: 0903 287 021.

SPOMIENKA
Stíchlo tvoje srdce a hlas, 
spomienky na Teba 
zostanú stále v nás. 
Dňa 11. 5. 2018 sme si 
pripomenuli 7. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, svokor 
a dedko 
Michal MAJOROŠ. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Človek odchádza, ale 
všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva v nás. 
Dňa 23. 5. 2018 uplynie 
30 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, 
dedko a pradedko 
Martin KUCEJ. 

S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 16. 5. 2018 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho drahého 
JUDr. Emila ONDRÍCIHO. 
Kto ste ho poznali,  
venujte mu tichú spo- 
mienku. 

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďa-
kujeme celej rodine, 
všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí sa 16. 5. 2018 
prišli rozlúčiť s naším 
drahým zosnulým man-
želom, otcom, dedkom, 
pradedkom 
Ladislavom ČVIRIKOM. 
Ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary. Poďa-
kovanie patrí aj pohrebnej službe Advent za pro-
fesionálne odvedený akt poslednej rozlúčky. 
       Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Aj keď Ťa už medzi nami 
niet, v našich srdciach ži-
ješ aj dnes. 
Dňa 23. 5. 2018 uply-
nie jeden rok, čo nás 
navždy opustila dra-
há mamička, babička 
a  prababička Ľudmila 
SROGONČÍKOVÁ. 

S láskou spomína syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Odišla potichučky, bez 
slov a  bez rozlúčky. My 
ju však v  srdciach stále 
máme, s  láskou na ňu 
spomíname. 
Dňa 27. 5. uplynie 14 
rokov, čo nás navždy 
opustila mama, manžel-
ka, sestra 
Soňa HURTOŇOVÁ. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v  našich 
srdciach budeš večne žiť. 
Navždy nám bude chý-
bať Tvoj hlas, mali sme  
Ťa radi a Ty si mal rád nás. 
Dňa 20. 5. sme si pripo-
menuli 20. výročie, čo si 
Pán povolal do svojho 
náručia Ladislava ŠLESÁRA z Púchova. 
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 24. 5. uplynie 20 rokov a 29. 12. 2017 uply-
nulo 10 rokov, čo nás navždy opustili naši drahí 
rodičia Jozef a Mária CÍBIKOVÍ. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Jarmila, Maja 

a syn Jozef s rodinami.

SPOMIENKA
Kto zomrel, neodchádza, ale ostáva 
v srdciach tých, ktorí ho milovali. 
Dňa 8. 5. sme si pripomenuli 10. výročie úmr-
tia otca, dedka a pradedka p. Jozefa DLOBÍKA  
a 10. 7. si pripomenieme 2. výročie úmrtia mamy, 
babky, prababky p. Ľudmily DLOBÍKOVEJ. 
S láskou a úctou spomína dcéra a syn s rodinami.
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• Požičiam veľký vozík - prepravník. Tel. 0905299364.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• METROVÝ TEXTIL. Vchod pri pódiu, matrace pre 
každého, výroba byt. doplnkov na mieru. 
www.textilrehak.sk

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 opatro-
vateľský 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.
• ID hľadá asistentku na doma, najlepšie dôchod-
kyňu, bez záväzkov.  Tel. 0910 811 020.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako opatrovateľka alebo upratovač-
ka. Tel. 0944 050 777.

• 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
• ANGLIČTINA – kurzy, preklady. Pondelky o 18.10 h. 
Konverzácie pre každého. www.LamaSchool.sk,  
0949 374 254.

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

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

160x200cm
s polohovateľným roštom a UP 

330x270x175cm
rozklad a UP

3 rozklad +1+1 Slovenské
a České
výrobky

od
189€

V E Ľ K Ý
výber poťahov

/ v cene prehoz
a matrace /

969€
809€

160x200cm

699€899€

1 129€

240€

108x89x87cm

1+1
zdarma 729€

569€

A K C I A

/ v cene prehoz
a matrace /

s polohovateľným
roštom a UP
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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


