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Stanovisko MsÚ k ťažbe dreva na Lachovci 

Verejné zasadnutie výboru MČ Pod Lachovcom
Vo štvrtok 24. mája sa v priestoroch ZŠ J. A. Komenského konalo verejné zasadnutie výboru mestskej 
časti (VMČ) č. 1. Pod Lachovcom. Okrem obyvateľov tejto mestskej časti sa ako hostia zúčastnili pred-
stavitelia mesta na čele s primátorom Rastislavom Henekom a poslancami mestského zastupiteľstva za 
tento obvod Pavlom Melišíkom a Danielom Lakom. 
Po príhovore primátora mesta, ktorý vysvetlil zámery mesta na najbližšie obdobie, vystúpil predseda vý-
boru Pavel Melišík s informáciou o plnení volebného programu VMČ. V diskusii o aktuálnych problémoch s 
parkovaním, separáciou odpadu, mestskou zeleňou a pod. reagovali na podnety občanov konateľ Podniku 
technických služieb mesta Mi-
loš Svoboda a vedúci oddele-
ní mestského úradu Miroslav 
Svorada a Alena Vavrová.
Keďže išlo o historicky prvé 
verejné zasadnutie v tejto 
mestskej časti, organizátor 
stretnutia poslanec Pavel Me-
lišík vyjadril svoje prianie, aby 
sa týmto stretnutím založila 
do budúcna tradícia stretnutí 
obyvateľov mestskej časti Pod 
Lachovcom s vedením mesta 
aspoň raz ročne.

-sf-

Mestské lesy na Lachovci sú lesmi 
hospodárskymi
Mnohí návštevníci uvedenej lokality 
pravdepodobne nevedia, že mest-
ské lesy s výmerou 10,5 hektára sú 
lesmi hospodárskymi. Sú to lesy, v 
ktorých sa využíva hlavne ich pro-
dukčná funkcia - hlavným účelom 
takéhoto lesa je produkcia dreva a 
ostatných lesných produktov. V ta-
kýchto lesoch sú obmedzenia dané 
zákonom o lesoch, hospodári sa v 
nich na základe schváleného lesné-
ho programu starostlivosti o lesy. A 
tu vzniká problém, kedy bežný ná-
vštevník, naučený chodiť po asfalto-
vom chodníku na tzv. Ilonku vníma 
ťažobnú činnosť v tejto lokalite ako 
niečo rušivé. 

Ťažba sa vykonáva na základe 
platného plánu starostlivosti o les
Mesto Púchov uzatvorilo nájomnú 
zmluvu s Lesmi Slovenskej repub-
liky, š. p. Banská Bystrica, Odštepný 
závod Považská Bystrica 18. 1. 2002 
za účelom dočasného užívania. 
„Nájomca je po dobu nájmu opráv-
nený hospodáriť na prenajatých 
pozemkoch a užívať ich ako riadny 
hospodár obvyklým spôsobom. 
Obvyklým spôsobom hospodáre-
nia a užívania je výkon všetkých 
práv a povinností vyplývajúcich 

pre užívateľa lesných pozemkov 
najmä zo zákona o lesoch a záko-
na o hospodárení v lesoch, z les-
ného hospodárskeho plánu a zo 
zmluvy,“ píše sa v zmluve.

Odstraňovanie kalamitného sta-
vu z roku 2016
V roku 2016 vplyvom nárazových ve-
trov došlo k čiastočne kalamitnému 
stavu v poraste a časť drevín naklone-
ných v okolí cesty na Ilonku ohrozo-
vala bezpečnosť návštevníkov. Dre-
viny boli preto okamžite vyťažené 
a spracované. Pre rok 2017 Lesy SR 
naplánovali ťažbu na celej ploche 
porastu aj z vyššie uvedených príčin. 
Vzhľadom na nepriaznivé počasie 
v jesennom období bolo do 31. 12. 
2017 vyťažených 273 kubíkov drev-
nej hmoty. Vzhľadom na ukončenie 
dodávateľských zmlúv v ťažobnej 
činnosti boli práce prerušené a na zá-
klade nových rámcových zmlúv vysú-
ťažených verejným obstarávaním sa 
pokračovalo s ťažbou (cca 100 m³) vo 
februári a marci tohto roku. 

Problém s ťažbou dreva v blízkos-
ti pozemkov rodinných domov
Problém s ukončením prác vznikol 
v momente, keď malo dôjsť k od-
stráneniu drevín z porastu, ktorý 
priamo hraničí s pozemkami rodin-

ných domov na Ul. Pod Lachovcom. 
Dodávateľská firma, ktorá ťažbu re-
alizovala upozornila mesto Púchov 
na dočasné prerušenie prác z dôvo-
du nedodržania ochranného pásma 
lesa, nakoľko sú v uvedenom pásme 
pravdepodobne postavené drobné 
stavby a ťažbou by mohlo dôjsť k 
ich poškodeniu. Dnes je vzhľadom 
na dobu výstavby rodinných domov 
ťažko určiť, či bolo alebo nebolo do-
držané ochranné pásmo lesa (50 m). 

Ťažba dreva bude pokračovať aj 
v júni 
Mesto Púchov opätovne vstúpilo do 
rokovania Lesmi SR ako nájomcami 
mestských lesov z dôvodu dorieše-
nia odstránenia vyznačených kritic-
kých drevín. V súčasnosti prebieha 
na strane nájomcu výberové kona-

nie za účelom určenia dodávateľa 
ťažobných prác, ktoré budú uskuto-
čňované stromolezeckou technikou 
z dôvodu minimalizácie prípadných 
škôd. Po presnom určení termínu 
pokračovania ťažobných prác (pred-
pokladaný termín je jún), mesto Pú-
chov toto oznámi majiteľom rodin-
ných domov na Ul. Pod Lachovcom 
písomne letákom vhodeným do 
poštových schránok aj s uvedením 
podrobnejších informácií.
V závere chcem opätovne zdôrazniť, 
že uvedený les je lesom hospodár-
skym a v takomto po ťažbe dreva 
ostáva haluzovina uložená v priesto-
re. Nájomca rešpektoval, že Ilonka je 
využívaná aj rekreačne a haluzovinu 
ukladal čo najďalej od chodníkov. 

Mgr. Martina Knížatová, 
referentka ŽP MsÚ Púchov

Viacerí obyvatelia Púchova sa v poslednom 
čase sťažujú na ťažbu dreva na Lachovci a 
neporiadok v lese, ktorý s ňou súvisí.

Optická sieť Telekomu 
Pod Lachovcom
Do poštových schránok obyvateľov ulíc Janka 
Kráľa, Pod Lachovcom, Za cintorínom, Vodá-
renská, Sládkovičova, Podjavorinskej, Kuzmá-
nyho a čiastočne ulíc Hoštinská a Komenské-
ho, sa v ostatných dňoch dostali tlačivá od 
firmy Slovak Telekom „Súhlas k umiestneniu a 
zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej ko-
munikačnej siete“. 
   Keďže tento investičný zámer má byť realizo-
vaný v tejto MČ už v tomto roku, žiadame oby-
vateľov, aby vypísané tlačivá v priebehu tohto 
týždňa, t. j. do 31. 5. odovzdali  Ing. Melišíkovi 
na adrese dopísanej perom v záhlaví tlačiva.
   Treba si uvedomiť, že dodatočné pripojenie 
po vybudovaní tejto komunikačnej siete ne-
bude možné, resp. bude značne komplikova-
né a na náklady žiadateľa! Všetky náklady na 
vybudovanie tejto siete hradí Slovak Telekom.
Pripojenie bytových domov rieši so správcami 
investorom poverená firma.

Ing. Pavel Melišík, predseda VMČ č. 1.
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Ako poslanec som bol pripravený na 
rôzne ataky od občanov, ale nedá mi 
nereagovať na nepravdy zverejnené 
pani Bradáčovou. Ako je známe, bol 
som to ja, ktorý kauzu predraženého 
plota na kúpalisku našiel a vytiahol 
na mestskom zastupiteľstve. Chá-
pem p. Bradáčovú, že pociťuje voči 
mne nenávisť, lebo som ju pripravil o 
teplé miestečko. Chcem však vyvrá-
tiť nepravdy, ktoré vo svojom  letáku 
uviedla. 
V prvom rade útočí na mňa, že som 
chcel byť konateľom MŠK. Vyhlasu-
jem, že získať jej miesto som nikdy 
nechcel. Svedčí o tom aj fakt, že som 
sa po odchode p. Bradáčovej z funkcie 
ani do jedného výberového konania 
na konateľa MŠK neprihlásil.
Kauza plot nebola vymyslená kauza, 
ako sa píše v letáku. Na tom, že bol 
plot pri kúpalisku predražený, trvám 
aj dnes. Pôvodný drevený plot stačilo 

opraviť a nemusel sa stavať nový be-
tónový. Peniaze sa mohli využiť inde, 
kde to bolo potrebnejšie - napr. na 
rekonštrukciu plesnivých kabín alebo 
na zvýšenie nedostatočného finanč-
ného ohodnotenia radových zamest-
nancov MŠK. 
Rekonštrukcia plotu bola rozdelená 
na dve časti, čím sa cena bez DPH 
za prvú časť znížila na 29.997 eur, čo 
je len tri eurá pod hranicou, kedy by 
bolo nutné robiť verejné obstaráva-
nie. Prvú časť plotu v dĺžke 96 metrov 
postavila konateľka Bradáčová za 
35.997 eur (s DPH), čo je 375 eur za 
jeden meter plotu. Nový konateľ Šte-
fan Ondrička dal postaviť druhú časť 
plotu v dĺžke 86 metrov podstatne 
lacnejšie - za cenu 13.990 eur (s DPH), 
teda jeden meter za 163 eur. 
K. Bradáčová tiež píše, že súd zamie-
tol obvinenia JUDr. Školeka, ktorý v 
spore zastupuje MŠK. Ide však len o 
rozhodnutie okresného súdu, ktorý je 
prvostupňový. Ešte to nie je konečné 
a právoplatné súdne rozhodnutie a 
právny zástupca MŠK sa proti rozsud-
ku odvolá.

Chcete sa vyjadriť aj k ďalším infor-
máciám z letáku?
Chcem reagovať aj na osobné invek-
tívy voči mojej osobe. Nie je pravda, 
že som svoj majetok previedol na 
manželku, aby som sa vyhol plateniu 
dlhov. To sa ani nedá. Navyše zmeny 
v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov sa dajú na všetky úkony 

napadnúť päť rokov dozadu.
Popri kauze plot boli aj iné kauzy. Ko-
nateľka K. Bradáčová kúpila elektrickú 
rolbu na zimný štadión za 130.000 eur 
(s DPH), ktorá sa po 700 motorových 
hodinách pokazila. Oprava rolby stá-
la 15.800 eur, fungovala však len 1,5 
roka. Keďže ide o prototyp, opravy sú 
neúnosne drahé a MŠK na ne nemá 
financie. Odvtedy je rolba odstavená, 
zaplachtovaná, je to vlastne kus šrotu. 
Mesto bude pravdepodobne musieť 
zimnému štadiónu financovať kúpu 
novej rolby.
Bývalá konateľka MŠK nepíše pravdu, 
že vyslala futbalistov - žiakov na tur-
naj do Španielska. Túto akciu finan-
covalo občianske združenie Program 
materiálneho zabezpečenia mesta 
Púchov a, samozrejme, aj rodičia detí. 
K. Bradáčová v letáku naznačuje, že sa 
na rozdiel od jej éry nič na púchov-

Poslanec Rudolf Marman reaguje na leták bývalej konateľky MŠK

ských športoviskách nerobí. Opak je 
pravdou. Vypýtal som si od terajšieho 
konateľa MŠK Š.  Ondričku zoznam 
investícií, ktoré MŠK urobil pod jeho 
vedením. Žiadam, aby bol zverejnený 
v Púchovských novinách.
Chcel by som požiadať p. Bradáčovú, 
nech príde na mestské zastupiteľstvo. 
Ja nemám problém si aj pred kame-
rami vydiskutovať s ňou všetky pro-
blémy. Na rozdiel od p. Bradáčovej ja 
nezavádzam ľudí. Platón napísal, že 
„nikto nie je viac nenávidený, ako ten, 
kto hovorí pravdu“. To pravdepodob-
ne vystihuje aj vzťah p. Bradáčovej ku 
mne. A na záver by som chcel vysloviť 
jednu otázku: Keď bola p. Bradáčová 
taká fantastická ekonómka a mana-
žérka, prečo po odchode z  MŠK už 
dávno neriadi nejakú veľkú firmu? 
Veď po schopných manažéroch je te-
raz veľká „zhánka“...                                 -sf-

Investície MŠK Púchov realizované od príchodu konateľa Ing. Š. Ondričku:
Rok 2016
1. Prvá časť rekonštrukcie chodníka na letnom 
kúpalisku
2. Vymaľovanie krytej plavárne
3. Vymaľovanie zimného štadióna
4. Realizácia odsávania na zimnom štadióne
5. Nákup traktora do MŠK

V púchovských poštových schránkach sa objavil leták podpísaný bývalou konateľkou MŠK Púchov, s. r. o. 
Katarínou Bradáčovou. Leták sa obsahom aj formou podobá letákom, ktorými nás pravidelne rozveseľuje 
bývalý primátor. Redakciu Púchovských novín navštívil poslanec MsZ Rudolf Marman so žiadosťou, aby sa  
k tomuto letáku mohol vyjadriť:

Rok 2017
1. Rekonštrukcia WC a kanalizácie 
krytej plavárne
2. Druhá časť rekonštrukcie chodníka
na letnom kúpalisku a vydláždenie troch terás 
(letné kúpalisko, pri krytej plavárni, átrium 
volejbalovej haly)
3. Výstavba druhej etapy betónového plotu
4. Rekonštrukcia umelej trávy na dvoch 
ihriskách pri štadióne
5. Realizácia umelého zavlažovania na hlav-
nom futbalovom ihrisku
6. Revitalizácia pomocného ihriska a rekon-
štrukcia oplotenia a sietí na pomocnom ihrisku

Rok 2018
1. Rekonštrukcia vstupných „MŠK domčekov“
2. Rekonštrukcia strechy vo veľkej garáži 
(nájom autoumývareň)
3. Odstránenie starej časti tribúny pri vstupe, 
rozšírenie parkovacích miest, nové oplotenie 
na futbalovom štadióne
4. Rozšírenie betónového plota a nová brána 
medzi krytou plavárňou a letným kúpaliskom
5. Realizácia novej šatne na zimnom štadióne
6. Realizácia tretej časti chodníka na letnom 
kúpalisku
7. Realizácia rekonštrukcie WC v budove CVČ

Všetky (okrem posledných dvoch akcií) boli zrealizované z vlastného rozpočtu MŠK.
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Zdrojom UV žiarenia v soláriách 
sú žiarivkové trubice s filtrami, 
cez ktoré sa nastavuje pomer me-
dzi UVA a UVB žiarením. UVB žia-
renie je obmedzené, a to v snahe 
zabrániť erytémom (začervena-
niu) pokožky. UVA žiarenie má, 
naopak, vyššiu intenzitu, pretože 
ňou možno dosiahnuť okamžitú 
pigmentáciu - opálenie. S vyššou 
intenzitou však dochádza k zvý-
šeniu škodlivého pôsobenia žia-
renia, čo spôsobuje zdravotné 
problémy. Soláriá navyše nepod-
porujú vznik vitamínu D, ktorého 
dostatočné množstvo môžeme 
získať už počas niekoľkých min-
út priameho slnečného svetla 
dopadajúceho denne na ruky 
a tvár. Vitamín D je dôležitý pre 
normálny vývoj kostí a ostatné 
biologické pochody.
„Solárium nemožno vnímať ako 
zdravú alternatívu slnečného žia-
renia. Opálenie získané v soláriu 
nechráni kožu pri letnom pobyte 
na slnku. Je potrebné zdôrazniť, že 
opálenie zo solária poskytuje iba 
ochranu porovnateľnú s nízkym 
ochranným faktorom (SPF 2 - 3). 
Používanie solárií spolu s nadmer-
ným vystavovaním sa slnečnému 
žiareniu zohráva významnú úlohu 
v náraste melanómu kože,“ upo-
zorňuje Ján Mikas, hlavný hygie-
nik Slovenskej republiky.

Vážne zdravotné 
následky solárií
Pri nadmernej expozícii UV žia-
renia môže dôjsť k akútnym 
prejavom ako je zvýšená tvor-
ba pigmentových znamienok, 
zvýšená citlivosť až zápal kože, 
vysušenie respektíve zhrubnutie 
pokožky, vznikajú imunologické 
zmeny. Po dlhšom čase nastáva 
predčasné starnutie kože, teda 
tvorba vrások a strata elasticity, 
tvorba rozšírených cievok a pig-
mentových škvŕn. Pri chronickej 
expozícii UV žiarenia dochádza 
k poškodeniu DNA a tvorbe pre-
kanceróz, čo vedie k vzniku ne-
zhubných a zhubných nádorov 
vrátane malígneho melanómu. 
Zvlášť citlivo reagujú na UV žiare-
nie oči. Ak sú mu vystavené dlho-

Solárium nie je zdravou alternatívou slnka

dobo, môže dôjsť k ich prechod-
nému až trvalému poškodeniu 
v podobe podráždenia či zápalu 
spojiviek, poškodenia očnej ro-
hovky. Je tu aj vysoké riziko vzni-
ku šedého zákalu či skvamózne-
ho karcinómu spojovky.
Koža má obmedzenú schopnosť 

regenerácie, čo môže pri neuvá-
ženej expozícii UV žiarenia spô-
sobiť, že niektoré bunky zostanú 
trvalo poškodené. Kožné defekty 
sa nemusia prejaviť okamžite, ale 
až po rokoch. „Veľmi rizikové je 
nárazové a niekoľkonásobné spá-
lenie pokožky v detstve, prípadne 
v mladom veku, pretože takéto 
priestupky sa kumulujú a po ro-
koch môžu vyústiť až do rakovi-
nového procesu,“ konštatuje Ján 
Mikas, hlavný hygienik SR.

Kto by sa mal soláriu vyhnúť
Návšteve solária by sa mali vyhn-
úť osoby mladšie ako 18 rokov 
(u mladistvých je koža tenšia a 
citlivejšia na účinky UV žiarenia), 
tehotné ženy a ľudia s potlače-
nou imunitou po transplantá-
ciách. Obchádzať by ich mali aj 
osoby s teplotou a akoukoľvek 
infekčnou chorobou (napríklad 
prechladnutie), tiež ľudia s albini-
zmom a bledým typom pokožky 
s  rozmnoženými pigmentovými 
materskými znamienkami, osoby 
s veľkým počtom névov a mater-
skými znamienkami väčšími ako 
päť milimetrov. Solárium nie je 
vhodné ani pre osoby s čerstvý-
mi a chronickými jazvami na koži, 

s akútnym a chronickým poško-
dením kože, alergiami na slnečné 
žiarenie či ľudí po operácii oč-
ných šošoviek a chorobách zraku.

Soláriá pod kontrolou 
hygienikov
Solárne služby sa môžu poskyto-
vať iba v priestoroch schválených 
na tento účel orgánom verejné-
ho zdravotníctva. „Pri výkone štát-
neho zdravotného dozoru v  solá-
riách vykonávame aj merania UV 
žiarenia, pričom sa kontroluje limit 
celkového účinného ožiarenia v 
zmysle platnej legislatívy, s cieľom 
znížiť riziko ohrozenia zdravia ob-
čanov z UV žiarenia na minimum. 
Pri kontrolách solárií zisťujeme, že 
na Slovensku je stále mnoho pre-
vádzok, ktoré porušujú legislatívne 
predpisy a nedodržiavajú celkovú 
hygienickú úroveň. Kontroly často 
odhalia aj pochybenia pri použí-
vaní UV žiaričov (trubíc), ktorých 
produkcia UV žiarenia prekročila 
legislatívou stanovenú limitnú 
hodnotu“, konštatuje hlavný hy-
gienik SR Ján Mikas. V roku 2017 
bolo na Slovensku evidovaných 
731 zariadení solárií. Orgány 
verejného zdravotníctva uložili 
minulý rok pri výkone ŠZD v zara-
deniach solárií 49 pokút v sume 
15.930 eur.

O zdravotných rizikách 
v soláriu často nepoučia
Väčšina respondentov nie je po-
učená obsluhujúcim personálom 
o možných zdravotných rizikách 
pri návšteve solária, ukazujú to 
výsledky dotazníkového priesku-
mu z minulého roka, do ktorého 
sa zapojilo 3.615 študentov a 144 
dobrovoľných respondentov na 
internete. Z prieskumu tiež vyplý-
va, že mnohí navštevujú takéto 
zariadenie skôr na jar ako v zime, 
a to jeden až dvakrát týždenne s 
dĺžkou opaľovania 6 až 15 minút 
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ÚVZ, foto: pixabay

Podľa údajov medzinárodných vedeckých a odborných inštitúcií, používanie so-
lárií pred tridsiatkou súvisí až so 75-percentným nárastom rizika rakoviny kože. 
Posledné roky bol zaznamenaný nárast výskytu melanómu kože u mladých žien. 
Ak sa človek dlhodobo a neuvážene vystavuje UV žiareniu, môže mu to spôsobiť 
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• Elmar - nemecké meno s význa-
mom „slávny mečom“
• Maxim, Maxima - má latinský pô-
vod a v preklade znamená „najväčší, 
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• Vilma - má nemecký pôvod a vo 
voľnom preklade znie „tá ktorá má 
pevnú vôľu“
30. máj - sv. Félix I., pápež; sv. Ferdi-
nand, kráľ; sv. Zdislava
• Ferdinand, Ferdinanda - má ger-
mánsky pôvod a význam mena je 
„smelý ochranca“
31. máj - sv. Petronela, panna a mu-
čenica; Najsvätejšie Kristovo telo a krv
• Blahoslav - slovanské meno s význa-
mom „blahoslavený“
• Nela, Nelly - domácka podoba mien 
Kornela alebo Petronela
• Petrónius, Petrónia, Petrana, Pet-
ronela - majú latinský pôvod a ich 
význam je „pochádzajúci z rodu Pet-
roniov“
1. jún - sv. Justín, mučeník
• Žaneta - má hebrejský pôvod a zna-
mená „Boh je milostivý“
2. jún - sv. Marcelín a Peter, mučeníci; 
sv. Blandína a Albína (Blanka), muče-
nice
• Erazmus, Erazim - má grécky pôvod 
s významom „hodný lásky“
• Karmen, Karmena - španielske 
meno latinského pôvodu, carmen = 
„pieseň, spev“ 
• Jaromil - slovanské meno s význa-
mom „maj rád jarosť (bujarosť)“
• Oxana - je ukrajinskou domácou 
podobou mena Xénia
• Xénia - má grécky pôvod a význam 
mena je „pohostinná“
• Vlastimila - slovanské meno s vý-
znamom „milujúca moc, vládu“
3. jún - sv. Karol Lwanga a spoločníci, 
mučeníci
• Karolína, Kaja - je nemeckého pôvo-
du a znamená „muž“, vzniklo z neho 
tiež slovo „kráľ“
• Kevin - írske meno s významom 
„dobrý zrod“
• Klotilda - nemecké meno a zname-
ná „slávna bojovníčka“
• Lineta - má nejasný pôvod, možno 
zdrobnelina Adeliny alebo Karolíny
• Lino, Linus, Lina - grécky pôvod, „li-
nos“ = „žalospev“
• Palmíro, Palmíra - z gréckeho pome-
novania sýrskeho mesta Palmyra
4. jún - sv. Kvirín, biskup a mučeník; 
sv. František Caracciolo, kňaz
• Lenka, Lena - odvodené od mena 
Helena = „svetlo“, alebo z mena Mag-
daléna = „pochádzajúca z palestín-
skeho mesta Magdaly“

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

Blahoželáme k meninám
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V sobotu štartuje v Krásne šestnásty ročník 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy

Na D1 čaka na vodičov 
dopravné obmedzenie

V termíne od 26. mája 2018 do 21. júna 2018 
do 18.00 bude vykonaná uzávierka pravého jazd-
ného pásu diaľnice D1 (smer na Žilinu) v úseku 
mosta ev. č. D1-159 nad Kamenickým potokom 
z dôvodu výmeny mostného záveru typu 3W. 
Uvedený most sa nachádza na diaľnici D1 v kilo-
metri 157,180 v križovatke Púchov - Juh (bývalá 
Beluša). Stavebné práce počas výmeny mostného 
záveru budú realizované v jednej etape v pravom 
jazdnom páse. Doprava bude presmerovaná pred 
mostom cez stredný deliaci pás v km 156,840 do 
ľavého jazdného pásu, kde bude doprava vedená 
obojsmerne. Doprava sa vráti späť za mostom 
cez stredný deliaci pás v km 158,030 do pravého 
jazdného pásu. Krajský dopravný inšpektorát v 
Trenčíne žiada vodičov, aby pri prejazde predmet-
nými úsekmi dbali na zvýšenú opatrnosť, plne sa 
venovali vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v 
cestnej premávke.           KR PZ Trenčín

Po deväť-
m e s a č n e j 
p re s t áv k e 
odštartuje 
v sobotu v 
obci Krás-
no v okrese 
Partizánske 
v poradí 16. ročník nadnárodnej súťaže dobrovoľ-
ných hasičov – Slovensko-moravská hasičská liga. 
Seriál štartuje vždy začiatkom júna tradične v Krásne, 
jeho súčasťou je pätnásť podujatí a vyvrcholí počas 
druhej septembrovej soboty veľkolepým Ďurďov-
ským výstrekom. 

Súčasťou seriálu je aj šesť podujatí na území Pú-
chovského okresu, ktorého družstvá sú dlhodobo 
najúspešnejšími účastníkmi Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy. Do okresu Púchov sa presunie seriál 
24. júna, kedy sa účastníci ligy predstavia 
v rámci piateho kola v Ihrišti. Nasledovať 
budú Visolaje (30. 6.), Lednické Rovne (7. 
7.), Zbora (14. 7.), Dohňany (15. 7.). Kon-
com augusta (25. 8.) sa po troch kolách 
mimo Púchovského okresu vráti seriál do 
Podhoria.

Medzi mužmi bude zrejme najväčším 
favoritom tohto ročníka Slovensko-mor-
vaskej ligy víťaz posledných dvoch roční-
kov – dobrovoľní hasiči Podhoria. Na päty 
im budú určite šliapať dobrovoľní hasiči 
z moravského Brumova, ktorí skončili 
v minulom roku na striebornej priečke. 
Svoje do celkového poradia však budú 
chcieť povedať aj ostatné družstvá, boju-
júce v minulom roku o popredné priečky 
– Stupné, Visolaje, či Zbora. Nechajme sa 
však prekvapiť, ako sa s novým ročníkom 
vysporiadajú aj ostatné dobrovoľné ha-
sičské zbory, ktoré môžu prekvapiť z dru-
hého sledu. 

V ženskej súťaži bude zaujímavé sle-
dovať, či sa dievčatám z Dežeríc podarí 
obhájiť minuloročné prvenstvo. Dežeri-

čanky v minulom ročníku Slovensko-moravskej ha-
sičskej ligy po piatich rokoch zosadili z trónu dovtedy 
suverénne žabky z Nosíc. Tie sa rozhodne s druhým 
miestom neuspokoja a budú mať v novom ročníku 
najvyššie ciele. Do konečného poradia môže v žen-
skej kategórii zasiahnuť aj ďalšie družstvo z Púchov-
ského okresu – ženy Ihrišťa (na snímke dole). 

S napätím sa tiež očakáva, či sa niektorému z účast-
níkov Slovensko-moravskej hasičskej ligy v tomto 
ročníku podarí prekonať rekordy súťaže. Medzi muž-
mi ho drží z roku 2016 dobrovoľní hasiči z Podhoria, 
ktorí na domácej trati absolvovali požiarny útok za 
neuveriteľných 12,93 sekundy. Ženský rekord je starý 
už päť rokov, vytvorili ho v Podlužanoch v roku 2013 
dievčatá z Moškovca. 

Mediálnym partnerom Slovensko-moravskej hasič-
skej ligy je aj v tomto ročníku týždenník Púchovské 
noviny.                (pok)       

Prvenstvo z posledných dvoch ročníkov Slovensko-moravskej hasičskej ligy obhajujú dobrovoľní hasiči z Podho-
ria. Podarí sa Podhoranom v tejto sezóne siahnuť na hetrik?                           FOTO: Archív SMHL

Polícia informuje

Cesty Trenčianskeho kraja si v tomto roku vyžia-
dali už desať ľudských životov. Od začiatku tohto 
roka sa na krajských cestách stalo 450 dopravných 
nehôd (medziročný nárast o 24). Zomrelo pri nich 
desať ľudí, čo je o dvoch viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Dvadsaťsedem osôb utrpelo 
ťažké zranenia. Na cestách Slovenskej republiky 
sa tento rok stalo 4808 dopravných nehôd, čo je 
o 54 viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Zomrelo pri nich 72 ľudí (medziročný pokles o de-
sať). Najviac obetí – 14 majú tento rok cesty Žilin-
ského samosprávneho kraja, najmenej ľudí (päť) 
zomrelo na cestách Prešovského a Bratislavského 
kraja.            KR PZ Trenčín

Na cestách kraja zomrelo 
tento rok už desať ľudí

Vetral montérky? 
Hliadka mestskej polície spozorovala na parko-

visku na Royovej ulici osobné motorové vozidlo 
Hyundai Santa Fé, ktoré malo otvorený kufor a 
pri vozidle niekto nebol. V batožinovom priesto-
re boli odložené rôzne osobné veci (horolezecká 
prilba, laná, trekingová obuv, rôzna dokumentá-
cia). Hliadke MsP Púchov sa v blízkom bytovom 
dome nepodarilo dopátrať vodiča, a tak kufor 
vozidla uzatvorila. Keďže v automobile nebola 
parkovacia karta, založili na koleso blokovacie za-
riadenie. Po viac ako hodine prišiel k automobilu 
jeho majiteľ z Bratislavy. Hliadka ho vyzvala, aby 
si skontroloval batožinu, keďže kufor automobi-
lu bol otvorený asi hodinu. Z automobilu mu nič 
nezmizlo. Hliadka priestupok vyriešila napome-
nutím. 



spravodajstvo 7

Mestská polícia

spravodajstvo    9

V sobotu štartuje v Krásne šestnásty ročník 
Slovensko-moravskej hasičskej ligy

Na D1 čaka na vodičov 
dopravné obmedzenie

V termíne od 26. mája 2018 do 21. júna 2018 
do 18.00 bude vykonaná uzávierka pravého jazd-
ného pásu diaľnice D1 (smer na Žilinu) v úseku 
mosta ev. č. D1-159 nad Kamenickým potokom 
z dôvodu výmeny mostného záveru typu 3W. 
Uvedený most sa nachádza na diaľnici D1 v kilo-
metri 157,180 v križovatke Púchov - Juh (bývalá 
Beluša). Stavebné práce počas výmeny mostného 
záveru budú realizované v jednej etape v pravom 
jazdnom páse. Doprava bude presmerovaná pred 
mostom cez stredný deliaci pás v km 156,840 do 
ľavého jazdného pásu, kde bude doprava vedená 
obojsmerne. Doprava sa vráti späť za mostom 
cez stredný deliaci pás v km 158,030 do pravého 
jazdného pásu. Krajský dopravný inšpektorát v 
Trenčíne žiada vodičov, aby pri prejazde predmet-
nými úsekmi dbali na zvýšenú opatrnosť, plne sa 
venovali vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v 
cestnej premávke.           KR PZ Trenčín

Po deväť-
m e s a č n e j 
p re s t áv k e 
odštartuje 
v sobotu v 
obci Krás-
no v okrese 
Partizánske 
v poradí 16. ročník nadnárodnej súťaže dobrovoľ-
ných hasičov – Slovensko-moravská hasičská liga. 
Seriál štartuje vždy začiatkom júna tradične v Krásne, 
jeho súčasťou je pätnásť podujatí a vyvrcholí počas 
druhej septembrovej soboty veľkolepým Ďurďov-
ským výstrekom. 

Súčasťou seriálu je aj šesť podujatí na území Pú-
chovského okresu, ktorého družstvá sú dlhodobo 
najúspešnejšími účastníkmi Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy. Do okresu Púchov sa presunie seriál 
24. júna, kedy sa účastníci ligy predstavia 
v rámci piateho kola v Ihrišti. Nasledovať 
budú Visolaje (30. 6.), Lednické Rovne (7. 
7.), Zbora (14. 7.), Dohňany (15. 7.). Kon-
com augusta (25. 8.) sa po troch kolách 
mimo Púchovského okresu vráti seriál do 
Podhoria.

Medzi mužmi bude zrejme najväčším 
favoritom tohto ročníka Slovensko-mor-
vaskej ligy víťaz posledných dvoch roční-
kov – dobrovoľní hasiči Podhoria. Na päty 
im budú určite šliapať dobrovoľní hasiči 
z moravského Brumova, ktorí skončili 
v minulom roku na striebornej priečke. 
Svoje do celkového poradia však budú 
chcieť povedať aj ostatné družstvá, boju-
júce v minulom roku o popredné priečky 
– Stupné, Visolaje, či Zbora. Nechajme sa 
však prekvapiť, ako sa s novým ročníkom 
vysporiadajú aj ostatné dobrovoľné ha-
sičské zbory, ktoré môžu prekvapiť z dru-
hého sledu. 

V ženskej súťaži bude zaujímavé sle-
dovať, či sa dievčatám z Dežeríc podarí 
obhájiť minuloročné prvenstvo. Dežeri-

čanky v minulom ročníku Slovensko-moravskej ha-
sičskej ligy po piatich rokoch zosadili z trónu dovtedy 
suverénne žabky z Nosíc. Tie sa rozhodne s druhým 
miestom neuspokoja a budú mať v novom ročníku 
najvyššie ciele. Do konečného poradia môže v žen-
skej kategórii zasiahnuť aj ďalšie družstvo z Púchov-
ského okresu – ženy Ihrišťa (na snímke dole). 

S napätím sa tiež očakáva, či sa niektorému z účast-
níkov Slovensko-moravskej hasičskej ligy v tomto 
ročníku podarí prekonať rekordy súťaže. Medzi muž-
mi ho drží z roku 2016 dobrovoľní hasiči z Podhoria, 
ktorí na domácej trati absolvovali požiarny útok za 
neuveriteľných 12,93 sekundy. Ženský rekord je starý 
už päť rokov, vytvorili ho v Podlužanoch v roku 2013 
dievčatá z Moškovca. 

Mediálnym partnerom Slovensko-moravskej hasič-
skej ligy je aj v tomto ročníku týždenník Púchovské 
noviny.                (pok)       

Prvenstvo z posledných dvoch ročníkov Slovensko-moravskej hasičskej ligy obhajujú dobrovoľní hasiči z Podho-
ria. Podarí sa Podhoranom v tejto sezóne siahnuť na hetrik?                           FOTO: Archív SMHL

Polícia informuje

Cesty Trenčianskeho kraja si v tomto roku vyžia-
dali už desať ľudských životov. Od začiatku tohto 
roka sa na krajských cestách stalo 450 dopravných 
nehôd (medziročný nárast o 24). Zomrelo pri nich 
desať ľudí, čo je o dvoch viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Dvadsaťsedem osôb utrpelo 
ťažké zranenia. Na cestách Slovenskej republiky 
sa tento rok stalo 4808 dopravných nehôd, čo je 
o 54 viac, ako v rovnakom období minulého roku. 
Zomrelo pri nich 72 ľudí (medziročný pokles o de-
sať). Najviac obetí – 14 majú tento rok cesty Žilin-
ského samosprávneho kraja, najmenej ľudí (päť) 
zomrelo na cestách Prešovského a Bratislavského 
kraja.            KR PZ Trenčín

Na cestách kraja zomrelo 
tento rok už desať ľudí

Vetral montérky? 
Hliadka mestskej polície spozorovala na parko-

visku na Royovej ulici osobné motorové vozidlo 
Hyundai Santa Fé, ktoré malo otvorený kufor a 
pri vozidle niekto nebol. V batožinovom priesto-
re boli odložené rôzne osobné veci (horolezecká 
prilba, laná, trekingová obuv, rôzna dokumentá-
cia). Hliadke MsP Púchov sa v blízkom bytovom 
dome nepodarilo dopátrať vodiča, a tak kufor 
vozidla uzatvorila. Keďže v automobile nebola 
parkovacia karta, založili na koleso blokovacie za-
riadenie. Po viac ako hodine prišiel k automobilu 
jeho majiteľ z Bratislavy. Hliadka ho vyzvala, aby 
si skontroloval batožinu, keďže kufor automobi-
lu bol otvorený asi hodinu. Z automobilu mu nič 
nezmizlo. Hliadka priestupok vyriešila napome-
nutím. 

Najväčšia mariánska socha na Slovensku 
vyrástla v kameňolome 

hory Butkov

Sochu Panny Márie vytvoril v rokoch 
2017 – 2018 z kamennej hmoty, kto-
rej podstatu tvorí cement a mletý 
vápenec, akademický sochár Vladi-

mír Višváder z Bratislavy. Šesť met-
rov vysoká socha je umiestnená na 
trojmetrovom podstavci s textom z 
Denníčka sv. Faustíny „Som nielen 

Kráľovnou neba, ale aj Matkou mi-
losrdenstva a tvojou matkou.“ Pa-
mätník dopĺňa ruženec ako symbol 
jednej z najmocnejších modlitieb, 
ktorými nás Matka Božia priťahuje k 
jej Jednorodenému Synovi.
Anton Barcík, generálny riaditeľ 
miestnej cementárne v Ladcoch 
pri poďakovaní všetkým pracovní-
kom, ktorí sa zúčastnili budovania 
Skalného sanktuária, uviedol: „Do-
kázali ste, že každý z nás môže v 
plynúcom čase, ktorý nám bol da-
rovaný, meniť svet tam, kde žije a 
pracuje. Ďakujem vám, že ste na 
tejto hore zanechali jedinečnú du-
chovnú stopu aj pre budúce gene-
rácie. Prispeli ste k verejnému po-
ukazovaniu na kresťanské korene 
Slovenska a Európy.“ Osobitne po-
ďakoval autorovi sochy Vladimírovi 
Višváderovi: „Vytvoril si originálne 
dielo, ktoré nadchne nielen mari-
ánskych ctiteľov, ale rozšíri ohlaso-
vanie Božieho milosrdenstva a Bo-
žej milosrdnej lásky z hory Butkov. 
Preto ti odovzdám darček: kameň z 
tejto hory. Tento kryštalický vápe-
nec vytvoril tvorca tvorcov, umelec 
umelcov a darca talentov aj pre 
teba,“ uviedol.
Vladimír Višváder pri preberaní oce-
nenia osobitne poďakoval Antono-
vi Barcíkovi za všetko, čo pre horu 

Butkov urobil: „Bez teba by to, čo tu 
vidíme, nebolo.“ Umelec poďakoval 
aj všetkým blízkym ľuďom a pria-
teľom, ktorí mu pomohli pri tvorbe 
tohto veľkého diela a hlavne Panne 
Márii, ktorá viedla jeho ruku. Du-
chovnú slávnosť v scenérii skál lomu 
Butkov a prekrásnej prírody s jedi-
nečným výhľadom na dolinu stred-
ného Považia hudobne a spevácky 
sprevádzali spevácky zbor The Go-
spel Family z Novej Dubnice, Kysuc-
ký prameň z Oščadnice, speváčka 
Hanka Servická a sólisti opery SND 
páni Ivan Ožvát a František Balun.
Doplnením sochy Panny Márie k do-
terajším sakrálnym dielam na hore 
Butkov (kaplnke Božieho milosrden-
stva, pamätníkom sv. Faustíny a sv. 
Jána Pavla II., jedinečnej kamennej 
krížovej ceste, k piatim novým kap-
lnkám svätcov, ktoré dopĺňajú areál 
úcty Panny Márie, ako aj kostola Bo-
žieho milosrdenstva v Ladcoch) má 
Skalné sanktuárium Božieho milo-
srdenstva tie najlepšie predpoklady 
stať sa jedným z najživších pútnic-
kých miest na Slovensku. Účastníci 
púte si okrem duchovného povzbu-
denia odniesli do svojich domovov 
knižku ružencov so svätou Faustí-
nou v Skalnom sanktuáriu Božieho 
milosrdenstva.
Zdroj: TK KBS, foto: FB, Š. Gardoň

Viac ako 6000 pútnikov zo všetkých regiónov a diecéz Slovenska, ďalej z Poľska, Čiech a Rakúska, za účasti 
desiatok kňazov a rehoľníkov v „predvečer“ sviatku Zoslania Ducha Svätého vystúpilo na horu Butkov. Stali 
sa priamymi účastníkmi požehnania monumentálnej kamennej sochy Panny Márie – Matky milosrdenstva, 
slávnostnej svätej omše a sprievodných duchovných akcií.
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Premiérový ročník Artformácií  

Manažér Župného domu a vicepri-
mátor mesta Roman Hvizdák, Anna 
Jakubíková a kurátor Vlado Vako zor-
ganizovali výstavu prác tridsiatich slo-
venských i zahraničných výtvarníkov. 
Tu je ich zoznam: Štěpán Bonaven-
tura, Dita Breberová, Lucia Bršiaková, 
Danka Korvínová Klustová, Viliam 
Cíbik, Michal Cíbik, Anna Crkoňová, 
Anna Jakubíková, Gabriela Czielová, 
Lucia Dianová, Katarína Ďurečková, 
Zuzana Kováčová, Iveta Jesenská, 

Martin Kremeň, Eva Kedroňová, Mi-
roslava Moravčíková, Mária Nagyová, 
Lenka Pechová, Alena Michňová, Lu-
káš Plačko, Paulína Prekopová, Pavol 
Rác, Barbora Rácová, Edita Šteffeko-
vá, Hana Seifertová, Daniela Sadloňo-
vá, Milada Ždrnja, Petra Vlhová, Vlado 
Šipoš a Daniel Rentka.
Ako sa píše v katalógu výstavy, ci-
eľom púchovských Artformácií je 
prezentácia súčasných púchovských 
a regionálnych umelcov prostredníc-
tvom ich tvorby. Stretli sa tu umelci s 
rôznymi výtvarnými technikami, ktorí 
pre svoje diela hľadajú a nachádzajú 
inšpiráciu v bežnom živote. O hudob-
nú zložku večera sa skvele postaralo 
duo Joe & Denis.
Púchovské Artformácie by nemali 
končiť týmto prvým ročníkom. Orga-
nizátori vyjadrili túžbu vytvoriť v Žup-
nom dome umelecký priestor, ktorý 
založí novú dobrú tradíciu v našom 
meste. Výstava púchovské Artfor-
mácie potrvá do 30. 6. 2018 a bude 
sprístupnená v časoch: utorok 10:00 
- 14:00, stredu - piatok 10:00 - 18:00 a 
nedeľu 15:00 - 19:00.                            -sf-

Vo štvrtok 24. mája sa zaplnilo podkrovie Župného domu 
viac ako 170 návštevníkmi vernisáže výstavy Artformácie. 

Centrá sociálnych služieb kraja súťažili vo varení halušiek 

Súťaže sa zúčastnili štvorčlenné druž-
stvá, pričom sa všetci členovia rov-
nako podieľali na príprave a varení 
bryndzových halušiek. Súťažilo sedem 
zariadení, ktorých družstvá si dali 
svojské pomenovania: Bačove ovečky 
(CSS - Kolonka), Šikovná vareška (CSS – 
Chmelinec), Haluškové kvarteto (DSS 
– Nosice), Ježkovci (CSS – Lednické 
Rovne), Tím Janka Hraška (CSS DEMY, 
Trenčín), Haluškový štvorlístok (CSS 
Sloven, Slávnica), Hoja Ďunďa (CSS 
Nádej, Dolný Lieskov). 
Súťažiaci mali za úlohu uvariť kilo-
gram halušiek so svojou špeciálnou 
ingredienciou. Organizátor zabezpečil 
súťažiacim narúbané drevo, papier na 
rozkúrenie, kompletný kotlík a základ-
né suroviny na prípravu bryndzových 
halušiek (bryndza, zemiaky, múka, 
slanina v celku, soľ). Každé súťažné 
družstvo si prinieslo ďalšie potrebné 
kuchynské pomôcky a tajné ingre- 
diencie na dochutenie a výzdobu uva-
rených halušiek. 
Po uvarení halušiek hodnotiaca komi-

sia pod vedením PhDr. Eleny Nekoran-
covej z TSK vyhodnotila chuť a úpravu 
porcie uvarených halušiek, čistotu a 
poriadok v priestore po uvarení a tiež 
estetiku (oblečenie) súťažného druž-
stva. Prvé miesto obsadilo družstvo z 
CSS Sloven zo Slávnice, domáce druž-
stvo z CSS - Kolonka skončilo druhé, 
družstvo z CSS DEMY v Trenčíne tretie 
a na štvrtom mieste skončili súťažiaci 
z DSS – Púchov (Nosice).
Riaditeľka CSS - Kolonka Mgr. Barbora 
Orgoníková pogratulovala víťazom a 
poďakovala sa všetkým sponzorom 
(pekáreň HOMOLKA, mäsiarstvo BAR-
TOŠEK, IN MEDIA ZVOLEN, TESCO PÚ-
CHOV, SALAŠ PRUŽINA, AGROFARMA 
ČERVENÝ KAMEŇ, BALTYRE BELUŠA), 
bez ktorých by sa táto akcia pravde-
podobne nemohla konať. Pri orga-
nizácii druhého ročníka súťaže vo 
varení bryndzových halušiek pomá-
hali aj študenti 2. A triedy Gymnázia v 
Púchove. Počas celého podujatia sa o 
dobrú zábavu starali muzikanti bratia 
Vojtekovci.                                                 -sf-

V utorok 22. mája 2018 sa v Centre sociálnych služieb – 
Kolonka uskutočnil druhý ročník súťaže vo varení bryn-
dzových halušiek.
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Stredná odborná škola (SOŠ) sklárska v Lednických Rov-
niach oslávila 25. výročie umeleckého vzdelávania verni-
sážou výstavy „Sklená krása“ výtvarných prác svojich štu-
dentov, ktorá sa konala 22. mája v Divadle Púchov.

Krása sklárskej školy

brúsenie skla, hutnícke tvarovanie 
skla a maľovanie a leptanie skla, ne-
skôr pribudli ďalšie dve zamerania vý-
roba bižutérie a ozdobných predme-
tov a výroba sklenej vitráže. Aktuálne 
výučba praktického vyučovania pre-
bieha v školských ateliéroch, dielňach 
odborného výcviku a v školskej huti, 
kde majú študenti priestor pretaviť 
vlastné výtvarné návrhy do skla. Škola 
pripravuje odborníkov pre prax s vy-
sokou umelecko-remeselnou zručno-

sťou a kreativitou.
Výstavu otvorila manažérka Púchov-
skej kultúry, s. r. o. Mika Vargová. Ho-
sťom sa okrem nej prihovorili aj zá-
stupkyňa riaditeľky SOŠ sklárska Iveta 
Zbínová a kurátorka výstavy Hanka 
Crkoňová. Umelecký zážitok umoc-
ňovalo hudobné vystúpenie Trio Con 
Brio (Mária Jašurdová, Janka Ďurišová 
a Michaela Janíková). Výstava „Sklená 
krása“ potrvá do 12. júna.

-sf-

SOŠ sklárska v Lednických Rovniach 
pôvodne reagovala na potrebu za-
radenia nového študijného odboru 
„výtvarné spracúvanie skla“ do siete 
študijných odborov, nakoľko tento 
odbor bolo možné študovať len v 
Českej republike. Neskôr pribudla 

možnosť pre študentov pokračovať v 
umeleckom vzdelávaní v pomaturit-
nom a vyššom odbornom štúdiu. Nie 
náhodou sa táto myšlienka rozvíjala 
práve v Lednických Rovniach v meste, 
ktoré má bohatú sklársku históriu.
Pôvodne mala škola tri zamerania  

Akcie sa zúčastnilo nielen jej 70 členov, 
ale aj hostia zo základných organizácií 
okresu Púchov. Predsedníčka ZO JDS 
v Lysej Mária Panáčková privítala čest-
ných hostí na čele so starostom Lysej 
Michalom Ondričkom, primátorom 
mesta Púchov Rastislavom Henekom 
a okresnou predsedníčkou JDS Antó-
niou Gabkovou.

Predsedníčka M. Panáčková vo svo-
jom príhovore zhodnotila činnosť 
organizácie za posledné obdobie. 
Okrem posedení v miestnom kultúr-
nom stredisku sa členovia zúčastňujú 
kultúrnych a športových podujatí, ako 
napr. návšteva divadelného predsta-
venia Nabucco v SND, účasť na kraj-
ských športových dňoch seniorov, 

Zabudnime, že nás niečo bolí

výlety na Vychylovku, do Topoľčianok 
a Bratislavy. Chodia tiež spoločne na 
masáže, pedikúru a navštívili aj soľnú 
jaskyňu v nimnických kúpeľoch. Dob-
re funguje aj spolupráca s obecnou 
samosprávou - pri folklórnych sláv-
nostiach, stavaní mája a každoročnej 
organizácii Ondrejského jarmoku. V 
spolupráci s miestnou základnou ško-
lou seniori predvádzajú deťom dria-
panie peria, pletenie korbáčov alebo 
zdobenie perníkov. Deťom v mater-
skej škole zas členky ZO oblečené 
v ľudových krojoch čítali rozprávky. 
Po pozdravných príhovoroch starostu 
obce M. Ondričku a primátora Púcho-

va vystúpila s umeleckým prednesom 
predsedkyňa púchovskej organizácie 
Anna Gajdošíková. Deti z miestnej 
základnej školy potešili dôchodcov 
hudobnými, speváckymi a tanečný-
mi vystúpeniami. Predsedníčka M. 
Panáčková vyzvala všetkých prítom-
ných: „Vychutnajme si dnešný deň! 
Zabudnime na to, že nás niečo bolí, 
zabavme sa a porozprávajme. A keď 
začne hrať muzika, odložte paličky 
a s chuťou do tanca!“ Do tanca seni-
orom zahrala ľudová hudba Mošten-
skí pajtáši a tanečný parket sa hneď aj 
zaplnil.

-sf-

V piatok 25. mája sa v kultúrnom dome v obci Lysá pod 
Makytou konalo slávnostné zasadnutie miestnej základ-
nej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS).
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V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Závesných kvetináčov sa dočkajú aj nové lokality
•  Začali praktické maturitné skúšky
•  Gymnazisti budú mať nové športovisko
•  Sklenenou krásou oslávila sklárska škola výročie 
•  40 rokov materskej školy na Ul. 1. mája
•  Kruhová križovatka má zvýšiť bezpečnosť
•  Jarmok remesiel
•  Zbierka pomohla pri financovaní liečby Romana Vrbu
ŠPORT      
•  Krajské kolo mini futbalového turnaja
•  Gólová prestrelka v Púchove
• Stretnutie mladých volejbalistov s primátorom
SPEKTRUM 
•  Košielenka biela 

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

V stredu 16. mája sa v podkroví Žup-
ného domu stretli ekotímy zo šiestich 
púchovských škôl – zo ZŠ Mládež-
nícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ s MŠ 
Slovanská, ZŠ Gorazdova, Spojenej 
školy a Gymnázia v Púchove spolu s 
ekotímom S lupou do prírody z CVČ 
Včielka na konferencii „Dívam sa oča-
mi, ukazujem prstom“.
Téma prvého ročníka bola zeleň a 
voda v krajine, žiaci mapovali pozi-
tívne a negatívne prvky v svojom 
najbližšom okolí školy a v meste Pú-
chov. Na konferencii sa prezentovali 
praktické činy, ktoré zmenili hlavne 
školské pozemky a najbližšiu mestskú 
časť školy. Počas roka vznikli nové vy-
výšené záhony, skrášlili sa staré sudy 
a umiestnili sa pod odkvapy, dosadila 
sa bylinková špirála, zaviedlo sa ver-
mikompostovanie, vznikli malé vod-
né napájadlá pre hmyz a vtáky, vyčistil 
sa potok. Ekotímom pomáhala aj 
metodická príprava v rámci dvojdňo-
vého stretnutia s lektorkami z Eviany. 
Konferenciu navštívili aj hostia – Paed-
Dr. Miroslav Kubičár, predseda komi-
sie výstavby, životného prostredia a 
územného plánovania MsÚ Púchov, 
pracovníčky z Odboru starostlivosti 
o životné prostredie v Púchove Ing. 
Jana Hasprová a Ing. Iveta Kopenco-

vá, Ing. Daniela Halásová z Fakulty 
priemyselných technológií Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka v Púchove, 
ktorí pozorne načúvali a komentovali 
žiacke pozorovania. Konferencia bola 
spojená aj s 3. ročníkom fotoprehlia-
dky „Dívam sa očami, ukazujem prs-
tom“, ktorú si široká verejnosť môže 
prezrieť v Župnom dome. 
Odmenou pre ekotímy boli starost-
livo pripravené tvorivé aktivity pod 
vedením pedagógov Mgr. Jany Jancí-
kovej zo ZŠ J. A. Komenského a RNDr. 
Jaromíra Flaškára zo ZŠ Mládežnícka 
a Mgr. Miroslavy Zbínovej z púchov-
ského gymnázia, dvoch lektoriek Pú-
chovského ekocentra - Mgr. Klaudie 
Jendrolovej a Ing. Gabiky Támovej. V 
prospech toho, že ponuka tvorivosti a 
remesiel bola úspešná hovorí, s akým 
nadšením žiaci robili košíky z pedigu, 
píšťalky z vŕbového prútia, vlastno-
ručne vyzdobené odznaky, kapsič-
ku z plste, či ornamenty a srdiečka z 
drôtu!
Lektorky Púchovského ekocentra v 
CVČ Včielka ďakujú všetkým pedagó-
gom zo škôl, z CVČ a z FPT TnU, ktorí 
sa spoločne podieľali na plánovaní a 
realizácii celoročného metodického 
sprevádzania svojich ekotímov, na 
realizácii praktických činov, ako i na 

mapovaní. Ďakujeme mestu Púchov 
za podporu environmentálnych ak-
tivít v Púchovskom ekocentre v CVČ 
Včielka v rámci projektu „Ekologicky 
v odpadovom hospodárstve“. Ďaku-
jeme za výbornú spoluprácu s tímom 
v Župnom dome, mažoretkám a ko-
legyniam z CVČ za kultúrny program. 
V júni ekotímy ešte čaká exkurzia na 

V stredu 16. mája sa v podkroví Župného domu 
stretli ekotímy zo šiestich púchovských škôl – zo 
ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ s MŠ 
Slovanská, ZŠ Gorazdova, Spojenej školy a Gym-
názia v Púchove spolu s ekotímom S lupou do 
prírody z CVČ Včielka na konferencii „Dívam sa 
očami, ukazujem prstom“.

Ekokonferenciu doplnila prehliadka fotografií žiakov

farmu, ale už dnes vieme, čo bude 
predmetom nášho mapovania a pre-
tvárania na budúci školský rok. Za-
meriame svoje fotoaparáty, neskôr aj 
ruky, na okrasné a jedlé miesta v kra-
jine. Všetci sa tešíme na programy a 
podujatia, ktoré spolu strávime.

Gabika Támová, 
Púchovské ekocentrum 
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Začiatkom januára nám prišlo do ZUŠ 
v Púchove pozvanie na nultý ročník 
Celoslovenskej súťažnej prehliadky 
Svetozára Stračinu „DETVIANSKA 
ZLATÁ STRUNA“ do Detvy. Nová ce-
loslovenská súťaž? Ideme, nejdeme? 
Rozhodovanie vôbec nebolo jedno-
duché. Okrem vlastného repertoáru 
museli huslisti naštudovať aj povinné 
skladby pre každú kategóriu, ktoré 
vôbec neboli jednoduché. Nakoniec 
sme sa rozhodli a prihlášky poslali.
   Dňa 18. mája sme v skorých ran-
ných hodinách nasadli do autobusu a 
osem žiakov - huslistov sa vydalo do 
sveta so svojim krásnym husľovým 
umením. Viac ako naplnenie ambí-
cií tam bola aj zvedavosť, keďže išlo 
o úplne novú celoslovenskú súťaž. 
Umelecký garant súťaže a predseda 
poroty bol Mgr. art. Vladimír Harvan, 
Art. D - renomovaný slovenský husli-
sta.
   V prvej kategórii sa predstavil žiak 
z husľovej triedy p. uč. Daniely Burdej 
Sadloňovej Juraj Kováčik a z triedy p. 
uč. Ivana Sadloňa Matej Jurašík. Po-
dali výborné výkony, za ktoré im po-
rota udelila ZLATÉ PÁSMO. V druhej 

kategórii sme mali zastúpenú Nelu 
Bučkovú z triedy p. uč. Daniely Burdej 
Sadloňovej. Nela získala tiež ZLATÉ 
PÁSMO. Tretiu kategóriu reprezento-
vali Terézia Fujeríková z triedy p. uč. 
Jany Marmanovej a Nikol Repková 
z triedy p. uč. Daniely Burdej Sadlo-
ňovej. Obe dievčatá odviedli skvelé 
výkony a zaslúžili si ZLATÉ PÁSMA. Te-
rézia Fujeríková navyše získala Cenu 
za najlepšie interpretovanú povinnú 
skladbu a bola vyhlásená aj za najlep-
šiu huslistku svojej kategórie.     V pi-
atej kategórii výborne zahrala Valéria 

Šatková z triedy p. uč. Jany Marmano-
vej a odniesla si ZLATÉ PÁSMO.    
V šiestej kategórii sa Michal Bodorík 
z triedy p. uč. Ivana Sadloňa výborne 
popasoval s ťažkou konkurenciou a 
porota mu udelila STRIEBORNÉ PÁS-
MO. Siedma kategória bola nabitá 
výbornými výkonmi. Krásne sa v nej 
umiestnila aj Anette Hloušková z tri-
edy p. uč. Jany Marmanovej a za svoj 
výkon bola odmenená STRIEBORNÝM 
PÁSMOM. Janka Mária Gabčová zís-
kala v tejto kategórii ZLATÉ PÁSMO 
a Cenu za najlepšiu interpretáciu po-

Púchovskí 
huslisti majú 
zlaté struny

vinnej skladby. Veľkú zásluhu na zisk 
týchto ocenení mali aj pedagógovia 
Daniela Sadloňová a Vladimír Gajdoš, 
ktorí žiakov sprevádzali na klavíri. 
Huslisti z púchovskej ZUŠ výborne 
reprezentovali seba, svojich pedagó-
gov, mesto Púchov i celý náš región. 
Vo veľkej konkurencii 76 mladých 
huslistov z celého Slovenska nazbie-
rali krásne ocenenia a na pódiu zane-
chali veľký dojem. Srdečne im gratu-
lujem a som na nich hrdá. Už teraz sa 
tešíme do Detvy o rok. 

Jana Marmanová, ZUŠ Púchov

   

Edinburgh - Atény severu
15. 5. 2018 o štvrť na päť ráno sa žiaci 
Gymnázia Púchov a ich dve profesor-
ky stretli na vlakovej stanici. Nikto ešte 
netušil, čo úžasné ich čaká. Vedeli, kam 
sa chystajú, kedy tam dorazia a akou 
leteckou spoločnosťou letia. Ani jeden 
z nich však netušil, čo si ešte zažijú.
   Keď po hodinách cesty a presúva-
nia sa zo štátu do štátu vystúpili pred 
hotelom z autobusu, ich sny o hra-
doch na kopcoch a múzeách, ktoré 
prišli vidieť, sa zmenili na túženie po 
litroch kávy a teplých izbách s veľkými 
posteľami. Obzreli sa okolo a v okami-
hu bola únava z cesty nepodstatná a 
spánok nepotrebný. Po celom dni ces-
ty dorazili na miesto. Edinburgh. A aj 
keby sa pozerali okolo seba celý deň, 
počas každého, ktorý tam strávili, ne-
všimli by si všetko. Čo videli?  
   Začnime od začiatku. Každodenné, 
obyčajné stavby, postavené absolútne 
neobyčajne. V starom štýle s antickými 
prvkami, nepremaľované od doby, čo 
boli postavené, niektoré začiernené 
uhlím, ktorým mesto kedysi kúrilo v 

domoch. Pamiatky ako kostoly alebo 
monumenty zosnulým Škótom, na 
ktorých národ nezabudne. Medzi nimi 
Walter Scott alebo kráľovná Mária I. 
Stuartová. A na ozvláštnenie dávnove-
kej atmosféry plastové okná v každej 
budove.
   Počas nasledujúcich dní sa prechá-
dzali parkom Princess Gardens, cez 
ktorý viedla železnica a bol predelený 
cestou k Národnej galérii Edinburghu. 
A hneď v prvý deň si na skalách nad 
Princess Gardens, ktorý si pôvodne 
mysleli, že už nemôže byť krajší, všimli 
Edinburghský hrad. A nemohlo by na 
nich stáť nič majestátnejšie, nič čo by 
patrilo k mestu viac.
   O pár dní neskôr videli Rosslynskú 
kaplnku, ktorá bola vystavaná v pät-
nástom storočí, ale v tej istej dobe do 
nej boli vložené prvky zo šestnásteho 
aj sedemnásteho storočia. Mohli sa tu 
dotknúť 550-ročnej maľby v podzem-
nej krypte. Vypočuli si príbeh o žiarli-
vosti medzi majstrom a jeho učňom, 
ktorí obaja vystavali v kaplnke stĺpy, 

nadčasové pre túto dobu. 
   Gymnazisti si spolu so svojimi pro-
fesorkami všimli vľúdnosť Škótov voči 
turistom, ale aj nenávisť voči niekto-
rým národom, napríklad Angličanom. 
Všetky dôvody nenávisti, ale aj vďaky 
voči iným etnikám sa dozvedeli od ich 
sprievodkyne, ktorej nebolo možné 
skočiť do reči.
   V motýľom svete im počas prechá-
dzok pristávali na rukách motýle veľ-
ké ako ich dlaň. Mohli tu vziať do rúk 
hady, šváby alebo tarantuly (všetko 
živé).   
    Mali možnosť odfotiť sa s červenými 

telefónnymi búdkami, ísť do komik-
sových obchodov, najesť sa špecialít 
svetovej kuchyne, porozprávať sa 
v angličtine, nemčine, španielčine, 
arabčine, francúzštine...
   Môžete mi veriť, máloktorým sa 
chcelo ísť posledný deň domov. A 
ešte aj tí, ktorí domov ísť chceli, túži-
li po niečom inom ešte viac. Počas 
cesty z Edinburghu, keď si priali byť 
doma, si najviac zo všetkého želali byť 
naspäť, v meste nazývanom aj Atény 
severu.  

Alexandra Tokarčíková, 
                kvinta, Gymnázium Púchov
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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 ko-
líše niekde na pomedzí folku a jarného 
slnka, presvitajú v nej motívy ročných 
období, prírody a lásky. Jeho hudba je  
odrazom toho, čo mu dávajú cesty, stret-
nutia 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.

5. 6., 13. 6.,  (vždy v stredu) o 16:30 hod.
Astronomický krúžok 
Stretnutia mladých astronomických nadšencov. Viac informácií v CVČ Včielka.

7. 6.  (štvrtok) o 19:30 hod.
Divadlo: Nihil Obstat
Pozývame vás na prvé divadelné predstave-
nie v čitárni Župného domu! Divadlo Popo-
lus zo Žiliny, nezávislé zoskupenie mladých 
divadelníkov, predstaví inscenáciu NIHIL 
OBSTAT - snaží sa mladým, otvoreným, odľa-
hčeným a jemne provokatívnym spôsobom 
skúmať otázky viery, strachu, snov, autorít, 
davu a akéhosi základného pudu človeka, 
ktorým je práve ten všadeprítomný a premenlivý rituál. 

9. 6.  (sobota) o 16:00 hod.
Noche cubana pre deti v parku
Preneste sa spolu s deťmi do slnečnej Kuby 
či Brazílie prostredníctvom bubeníckej sku-
piny Maribondo a exotickej tanečnej skupi-
ny La Suerte. Chytľavé tóny a temperament-
né pohyby nenechajú sedieť nikoho z vás!

9. 6.  (sobota) o 18:00 hod.
Burza platní
Výmena - predaj: Burza vinylových gramo-
platní a všetkých ostatných hudobných 
nosičov (CD, kazety), prehrávačov a ostatnej 
hudobnej techniky. Príďte si vymeniť platne 
s ostatnými zberateľmi a pokecať si o obľ-
úbených platniach pri kávičke alebo pivku.

15. 6.  (piatok) o 20:00 hod.
Živé kvety v Púchove - koncert 
Sme nesmierne šťastní, že vďaka podpore 
mesta Púchov vás môžeme pozvať na prvý 
jedinečný koncert legendárnej bratislavskej 
kapely Živé kvety v tomto roku, do mestské-
ho Europarku, ktorý sa bude konať pri príle-
žitosti druhých narodenín otvorenia knižnej 
kaviarne Podivný barón!

20. 6.  (streda) o 17:00 hod.
Živý kvetinový aranžmán II.
Znovu si rozvoniame spolu deň. Tentokrát si ukážeme, ako uviazať kyticu z re-
zaných kvetov. Stačí si so sebou priniesť úsmev na perách, ostatné zabezpečí 
Pivonka. 

     JÚN  2018
www.facebook.com/podivnybaron 

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



13púchovská kultúra

Piatok 1. 6., 17.00 h

MDD V KINE: UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ                                                                                                                         
Príbeh sa odohráva v čase vznešených rytierov, krásnych princezien a nebezpečných čarodejníkov. 
Ruslan je potulný umelec no sníva o tom, že sa stane rytierom. Jedného dňa stretne krásnu Milu, 
do ktorej sa okamžite zaľúbi a vôbec netuší, že je dcérou kráľa. Šťastie zaľúbencov netrvá dlho, lebo 
zákerný čarodejník Černomor ukradne Milu priamo pred jeho očami, aby všetku jej lásku zmenil na 
vlastnú magickú moc. Ruslan sa bez zaváhania vydá hľadať princeznú aj napriek všetkým prekáž-
kam aby dokázal, že láska je silnejšia než kúzla. Úlohu rytiera dabuje MIRO JAROŠ!
MP – Ukr. – Continentalfilm – 85´ – slovenský dabing – animovaný, fantasy, komédia. 
Vstupné 4 € + každý divák dostane DARČEK – PUKANCE ZDARMA v 2,5 l pohári!

Piatok 1. 6., 19.30 h,    Sobota 2. 6., 17.30 h

VEZMI SI MA, KAMOŠ                                                                                                                         
Bláznivá komédia od tvorcov úspešnej komédie Alibi na mieru o dvoch kamarátoch, ktorí sa kvôli 
papierom naoko vezmú a obrátia život naruby nielen sebe, ale hlavne všetkým okolo. Akonáhle si 
obaja povedia  „ÁNO“, nasleduje jedna bláznivá situácia za druhou. Ocitnúť sa zviazaný v sexy late-
xovom oblečení na balkóne divokého predmestia, je z toho všetkého to najmenej... :-)
MN 12 rokov – Fr. – Bontonfilm – 92´ – český dabing – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa 3. 6., 19.30 h,   Streda 6. 6., 19.30 h

DELÍRIUM                                                                                                                       
Keď si myslíte, že ste duševne chorý a práve vás prepustili z psychiatrickej liečebne, potom je nieke-
dy ťažké zistiť, čo je skutočnosť a čo sú výplody odohrávajúce sa len vo vašej šialenej hlave. Hlavný 
hrdina (Topher Grace) sa práve vracia z psychiatrickej liečebne na rodinné sídlo.Jeho prepustenie z 
ústavu je len podmienečné. Po dobu tridsiatich dní sa musí hlásiť probačnej pracovníčke a nesmie 
opustiť dom. Inak mu hrozí návrat naspäť do psychiatrickej liečebne. A tam sa naozaj nechce vrátiť. 
Na rozlúčku dostal od svojho psychiatra lieky, ktoré musí pravidelne užívať a k tomu ešte jednu 
radu: „Dôveruj svojmu  rozumu, nie svojim očiam.“
MN 12 rokov – USA – CinemArt – 96´ – titulky – psychothriller, horor. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 8. 6., 17.30 h,  Sobota 9. 6., 17.30 h

DEBBINA 8                                                                                                                       
Nastáva zmena a namiesto Dannyho jedenástky je tu nové, ženské obsadenie. Osem žien naplánuje 
a vykoná lúpež v New Yorku. V hlavných úlohách sa predstavia – oscarová Sandra Bullock, Cate 
Blanchett a Anne Hathaway, ktoré si zahrajú po bohu Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafine, spe-
váčky Rihanny a Heleny Bonham Carter.
MN 12  rokov – USA – Continentalfilm – 110 ´ – titulky – kriminálna komédia. Vstupné 5 €. 
Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 8. 6., 19.30 h,    Streda 13. 6., 19.30 h  

GHOST STORIES                                                                                                                      
Skeptický profesor Phillip Goodman sa zaoberá vyvracaním zdanlivo nadprirodzených udalostí. Do 
rúk sa mu ale dostanú tri nevysvetliteľné prípady a vo chvíli, keď ich začne riešiť, sa sám dostane do 
desivej hororovej špirály. To, že niekto neverí na duchov neznamená, že duchovia neveria na neho. 
Či snáď, že dokonca neexistujú. Keď začne Goodman vyšetrovať príbehy, tak do tejto chvíle jeho ra-
cionálny svet sa začína totálne rozpadať. Je to klam jeho mozgu alebo za všetkým stoja temné sily? 
MN 12 rokov – USA – CinemArt – 98´ – titulky – horor. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 9. 6., 15.30 h,   Nedeľa 10. 6., 15.30 h  

BELLA A SEBASTIÁN 3: NAVŽDY PRIATEĽMI                                                             
Od posledného príbehu o priateľstve medzi Bellou a Sebastiánom prešli už dva roky. Z Belly sa stala 
mama troch rozkošných šteniatok a zo Sebastiána je už veľký chlapec. Pierre a Angelina budú mať 
čoskoro svadbu a snívajú o novom živote, niekde inde, mimo hôr... Čo však Sebastián rázne odmie-
ta. Do hôr nečakane prichádza Joseph, bývalý majiteľ Belly, ktorý je skalopevne rozhodnutý získať 
Bellu späť. Sebastián si uvedomuje, aké nebezpečenstvo Belle a šteniatkam hrozí a rozhodne sa 
urobiť všetko preto, aby ich ochránil.
MP – Fr. – Continentalfilm – 91´ – slovenský dabing  – rodinný, dobrodružný. Vstupné 5 €. 
Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.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.
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

február 2017 

ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ŠKOLY:

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

Streda 6. 6.     tanečná sála       18.00 h

ORIENTÁLNY TANEC 
Pokračovanie  kurzu. 1 x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. So sebou si prineste 
kurzový poplatok 12 € do 27. 6. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Štvrtok 7. 6.   zasadacia miestnosť         18.00 h  

AL-ANON
,,Myslite si, že je normálne znášať alkoholikovi pitie a kde je tá zdravá hranica? Dvanásťkrokový 
program  Al anon sa môže stať súčasťou vášho života. Prináša ľuďom pokoj a podporuje liečenie. 
Vstup voľný.

Utorok 12. 6.  kinosála       15.30 h  

KREATÍVNE KURZY:  PAVERPOL PRE POKROČILÝCH III.
S paverpolom môžete vyrobiť krásne umelecké sochy do interiérov, záhradné sochy, obrazy a 
dekoratívne ozdoby, aké si len dokážete predstaviť (hotové dielo je odolné voči mrazom až do -30 
stupňov). Očarila vás táto zvláštna technika? Ak máte záujem, môžete pokračovať v zhotovovaní 
ďalších obdivuhodných dekorácií. 

KREATÍVNE KURZY:  ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH III.
Na treťom pokračovaní kurzu enkaustiky sa naučíte ďalšie techniky maľovania horúcim voskom. 
Podmienkou je zvládnutie základov maľovania voskom. Tisícky rokov stará technika maľovania 
včelím voskom je ako stvorená na relax po náročnom dni. 

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

Utorok 12. 6.  Župný dom      16.00 h 

KLUB ŽIEN: MESTSKÉ ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM 
V ŽUPNOM DOME
Amatérske výskumy baróna Emila Hoeninga na Skale v Púchove poskytli možnosť rozpoznať 
jednu z najvýznamnejších kultúr včasnej doby dejinnej na území Slovenska – púchovskej kultú-
ry. Rôznorodosť materiálnej kultúry tohto fenoménu osídlenia severného Slovenska sa podarilo 
presnejšie datovať až po viacerých výskumoch na strednom a hornom Považí, kde bolo aj hlavné 
teritórium jej rozšírenia. Pozývame vás na prehliadku, kde uvidíte množstvo zaujímavých arecho-
logických nálezov.

Štvrtok 21. 6.  zasadacia miestnosť         18.00 h  

AL-ANON
V Al-Anon sa snažíme zlepšiť samých seba. Učíme sa, že náš rast a vyrovnanosť závisia od nášho 
sústredenia sa na samých seba. Učíme sa, že my sme pitie nespôsobili, nemôžeme ho kontrolo-
vať, ani vyliečiť. Na druhej strane si uvedomujeme, že pomoc máme k dispozícii a je len na nás, či 
budeme žiť lepšie ako doteraz... 

KURZY A KLUBY

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN
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KLUB ZDRAVIA
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KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

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

www.kultura.puchov.sk  a  www.kino.puchov.sk
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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: 29. 5. 
Zemiaková s vajíčkom a kôprom, chlieb 
1. Zelen.nový šalát s tuniakom a vajíčkom, 
pečivo 
2. Mletý rezeň so syrom, varené zemiaky, 
uhorkový šalát  
3. India

Streda: 30. 5.
Hubová s mrveničkou  
1. Zeleninové rizoto, strúhaný syr, kyslá uhorka 
2. Pizza  so šunkou, šampiňónmi a mozzarellou 
3. India 

Štvrtok: 31. 5.
Fazuľová so slivkami, chlieb 
1. Palacinky s džemom, lesným ovocím a 
šľahačkou 
2. Maslová ryba vyprážaná, zemiakové pyré, 
paradajkový šalát 
3. India

Piatok: 1. 6.
Kalerábová s haluškami  
1. Zeleninový špíz so šampiňónmi, varené 
zemiaky, jogurtový dresing
2. Segedínsky guláš, varená knedľa 
3. India 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 29.5.
Sedliacka-krúpková
1. Vyprážaná bravčová krkovička, zemiaková 
kaša, uhorka
2. Gemerské kuracie prsia, slovenská ryža

Streda: 30. 5.
Šošovicová na kyslo s údeninou
1. Srbské brav. ražniči, pučené zemiaky, cvikla
2. Hovädzie na divoko, dusená ryža, cvikla

Štvrtok: 31. 5.
Kelová s klobáskou
1. Nitrianske bravčové pliecko, domáce halušky
2. Cigánske vykostené kuracie stehno, zemiaky 
s maslom

Piatok: 1. 6.
Demikát
1. Francúzska bravčová panenka, ryža/hranolky
2. Údená br.krkovička, zemiakový šalát jarný

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 29. 5. 
Hubová s mrveničkou 
Hrachová sedliacka
1. Brav. steak na rozmaríne a zelenine, hranolky 
2. Pečené medové krídelká s čili, ryža, kompót 
3. Tagliatelle s lesnými hubami a parmezánom  
4. Listový šalát s melónom a prosciuttom, toast  

Streda: 30. 5.
Domáca kapustnica
Zeleninová s cestovinou
1. Kurací Cordon bleu, zem. kaša, zelen. šalát
2. Peč. brav. pliecko, kapusta, knedle/zemiaky
3. Lievance s čerstvými jahodami, tvarohovým 
krémom a čokoládovými hoblinkami 
4. Listový šalát s melónom a prosciuttom, toast  

Štvrtok: 31. 5.
Fazuľová kyslá so sušenými slivkami 

Slepačia s mäsom a rezancami
1. Divina na červenom víne s brusnicami, 
karlovarská knedla
2. Kurací steak na špargľovom kréme s kari, ½ 
dus. ryža, ½ zem. placky
3. Brokolicovo-karotkové rizoto so syrom, 
mrkvový šalát s ananásom
4. Listový šalát s melónom a prosciuttom, toast  

Piatok: 1. 6. 
Talianska paradajková
Karfiolová so slaninovým chipsom a nivou 
1. Kur. medajlónky so šunkou a vajcom, dus. ryža
2. Plnená brav. krkovička klobásovým mäsom, 
zemiaková kaša, kyslá uhorka
3. Hubové bochníčky na zeleninovom  šaláte, 
bylinkový dressing 
4. Listový šalát s melónom a prosciuttom, toas 

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 29. 5. 
Bryndzová so zemiakmi, chlieb 
1. Kur. plátok, žilinská om., dus. ryža s kukuricou
2. Špagety poľovnícke s hovädzím mäsom 

Streda: 30. 5.
Cícerová s údeným mäsom a zeleninou, chlieb 
1. Pečená bravč. krkovička, smotanová kapusta, 
kysnutá knedľa
3. Penne al arabiata (pikantné), strúhaný syr

Štvrtok: 31. 5.
Fazuľová na kyslo so suš. slivkami, chlieb
1. Hov. pečienka burgundská, slov. ryža
2. Anglická zelenina na masle, dus. ryža s 
ajvarom 

Piatok: 1. 6.
Zemiaková s paprikou, chlieb 
1. Vyprážaný sekaný rezeň so syrom, opekané 
zemiaky, tat. omáčka
2. Štrúdľa z lístk. cesta s jablkami a orechami 

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 29. 5.
 Frankfurtská
1. Morčací steak, dus. špenát, zemiaková knedľa
2. Hovädzie Chilli con carne, dusená ryža
3. Penne pomodoro s tuniakom
Dezert: Limetkové rezy
                 
Streda: 30. 5.
Kalerábový krém                    
1. Kura à la bažant, dusená ryža, kapustový šalát 
s chrenom
2. Divinové medailóniky na brusnicovej omáčke, 
pučené zemiaky (6,50 €)                                                                 
3. Pečené buchty s tvarohom
Dezert: Mandarínkový rez

Štvrtok: 31. 5.
Slepačí vývar s Juliene zeleninou                   
1. Morčací prírodný Cordon Bleu, jazmínová 
ryža, uhorkový šalát
2. Sekaná so zemiakovým prívarkom                              
3. Brokolicové karbonátky, zemiakové pyré, 
zeleninové obloženie
Dezert: Maková krémová kocka

Piatok: 1. 6.
Cesnakový krém
1. Kuracie kúsky na smotane, cestovina
2.  Pečená krkovička s dus. kapustou,  knedľa

3. Gratinovaná treska s cherry paradajkami,  
varené zemiaky, zeleninové obloženie
Dezert: Dobošové rezy

 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 29. 5.
Kulajda, chlieb  
 Hovädzí vývar so zeleninou a cestovinou  
1. Marinovaný kurací steak s lahôdkovou kukuri-
cou, ½ hranolky, ½ dusená ryža 
2. Hovädzí obrátený rezeň, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka  
3. Špagety „Aglio Olio e Peperochino“ (cesnak, 
olivový olej, cherry paradajky, chilli)   

Streda: 30. 5.
Frankfurtská s klobáskou, chlieb     
Slepačí vývar s mäskom a rezancami     
1. Morčací steak na bylinkovom masle s anglic-
kou zeleninou, dusená ryža     
2. Grilované bravčové kocky s grilovanou zeleni-
nou, dusená ryža  
3. Cestovinový šalát s kuracím mäsom a olivami     

Štvrtok: 31. 5.
Talianska so syrom     
Cesnaková so šunkou a syrom, chleb. krutóny   
1. Hydinová diabolská pochúťka v zemiakovej 
placke, strúhaný syr  
2. Divinové ragú, maslové halušky (5,90 €)  
3. Dubákové rizoto s bravčovou panenkou, 
strúhaný syr, kyslá uhorka 

Piatok: 1. 6. 
Zemiaková na kyslo, chlieb 
 Hovädzí vývar RISI- BISI 
1. Kurací gyros v domácej tortille, hranolky, 
zeleninový šalát s dresingom 
2. Mini karbonátky so syrom v paradajkovej 
omáčke, zemiakové pyré, čalamáda 
3. Pečené buchty s lekvárom    

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 29. 5. 
Marhuľová s ryžou - podávaná za studena
Morčací vývar, celestínske rezance
1. Mexický bravčový guláš, ryža
2. Halušky s májovou bryndzou, slaninka, pažítka 
3. Bravčové výpečky, kalerábová kapusta, 
varená knedľa
4. Wiener schnitzel, zem. kaša, hlávk. šalát, citrón

Streda: 30. 5.
Valašská Kyselica
Morčací vývar, celestínske rezance
1. Živánska pečená v alobale, kapustovo - 
mrkvový šalát  
2. Pastiersky syr, nové varené zemiaky, tatarská 
3. Brav. výpečky, kalerábová kapusta, knedľa
4. Wiener schnitzel, zem. kaša, hlávk. šalát, citrón

Štvrtok: 31. 5.
Frankfurtská s párkom
Morčací vývar, celestínske rezance
1. Špagety Bolognese, parmezán
2. Steak z kuracieho stehna na grile, šopský šalát
3. Brav. výpečky, kalerábová kapusta, knedľa 
4. Wiener schnitzel, zem. kaša, hlávk. šalát, citrón

Piatok: 1. 6.
Paradajková s cestovinou 
Morčací vývar, celestínske rezance  
Rezance s karamelom a tvarohom
1. Hovädzí stroganov, tarhoňa
2. Brav. výpečky, kalerábová kapusta, knedľa 
3. Wiener schnitzel, zem. kaša, hlávk. šalát, citrón
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Až 90 % slovenských domácností býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Vlastniť byt alebo dom je u nás prirodzené, 
aj preto je financovanie bývania veľmi využívané. Ďalšou výhodou je dlhodobá banková politika nízkych 
úrokových sadzieb, vďaka ktorým si môžeme dovoliť väčšie, lepšie bývanie alebo znížiť existujúcu splátku na 
úvere rádovo aj v desiatkach eur mesačne. Má to však aj negatívny dopad -  extrémne zadlžovanie Slovákov 
v pomere k vlastným príjmom, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné.               

ZMENY, KTORÉ NÁS ČAKAJÚ, ODSUNÚ VYSNÍVANÉ BÝVANIE
NA NESKÔR

SERIÁL IDEÁLNE FINANČNÉ MIERY 10:20:30:40   

www.partnersgroup.sk
michal.macsai@partnersgroup.sk

Patríme k najzadlžujúcejším sa 
štátom Európy a práve riziko 
nárastu úrokových sazdieb 
dobudúcna spôsobí aj nárast 
mesačných splátok. Uveďme si 
pre predstavu príklad: ak si dnes 
kúpite v Púchove 3 izbový byt 
za 80.000 eur, splátka pri 1,3 % 
úroku ročne a 30 rokoch splá-
cania predstavuje 268 eur 
mesačne.  Ak úrokové sadz-
by vzrastú tak, ako tomu bo-
lo aj v minulosti, napríklad 
o 2 % ročne (s čím dnes 
pri výpočtoch banky rátajú), tak 
splátka vzrastie o viac ako 80 eur 
mesačne. Je to veľký nárast vý-
davkov pre rodinu či jednotlivca 
a môže spôsobiť neschopnosť 
splácať úver. 

Zdroj: Poštová banka, Eurostat

Michal Mácsai, 
Senior Consultant PARTNERS GROUP SK

ÚVERY UŽ LEN 
DO 8-NÁSOBKU ROČNÉHO 
PRÍJMU
Preto sa Národná banka Slo-
venska rozhodla pre tzv. úve-
rovú brzdu. Do platnosti 
od 1.7.2018 vstupuje nový 
zákon, ktorý obmedzí výšku všet-
kých úverov, z ktorých môžeme 
financovať napríklad aj svoje 
bývanie – stanoví úverový strop.  
Jednotlivec s príjmom 800 eur 
v čistom si bude môcť podľa 
novej legislatívy dovoliť 
úver maximálne vo výške 
76 800 eur. Táto suma je 
celkový dlh, ktorý zahŕňa
všetky úvery, ktoré jednotlivec 
v danom období má – spo-
trebné úvery, kreditné karty, 
medziúvery či stavebné úvery.

Stále však treba rátať aj 
s rizikom vzrastu úrokových 
sadzieb. Podľa nového zákona 
si už nebudeme môcť požičať 
celú kúpnu cenu bytu či domu 
na úver. Pri rovnakom príklade 
ako vyššie bude platiť, že ban-
ka vám nepožičia viac ako 80 % 
z hodnoty nehnuteľnosti. V tom-
to prípade bude úverový  limit 
64 000 eur (pozn. 80 000 x 0,8) 
a zvyšok, teda 16 000 eur, bude 
musieť klient dofinancovať 
z vlastných prostriedkov.  

POMÔŽTE SI FINANČNÝM 
PLÁNOM
Reálne banka môže aj znížiť 
limit úveru napríklad len 
na 70 %. Potom by bolo potreb-
né vykryť z vlastných zdrojov až  
24 000 eur. Kde však tieto pros-
triedky dnes vziať? Priemerný 
Slovák má odložené aktíva 
vo výške okolo 6 000 eur, čo je 
nedostačujúce. 

Riešenie takej to situácie môže 

mať dva scenáre. 

Prvým je, že sa na takúto 
situáciu nebudeme pripravo-
vať a finančné možnosti dovolia 
tým pádom financovať 1-izbový 
byt alebo starší neprerobený 
2-izbový. Výrazne sa tak znižu-
je možnosť zabezpečiť si svoje 
vysnívané bývanie.

Druhý scenár je zostavenie 
profesionálneho finančného 
plánu. Odborníci na financie 
odporúčajú sa vopred prip-
raviť na zabezpečenie bývania 
a to ideálne 2-5 rokov dopredu. 
Plánovanie šetrí peniaze, čas a 
pomôže dosiahnuť svoje ciele. 
Plánované bývanie sa v tomto 
prípade neraz podarí aj o 40 % 
lacnejšie. Ktorá z možností 
sa zdá byť pre vás lepšia?

Zdroj: Allianz / štúdia Global Wealth           

Report

FINANČNÁ PORADŇA

MALI BY SI MLADÍ ĽUDIA 
ODKLADAŤ ČASŤ PEŇAZÍ 
ALEBO SI RADŠEJ UŽÍVAŤ 
ŽIVOT?

Radí Dominik Žiaček, 

Consultant, PARTNERS GROUP SK

Na finančnom plánovaní je skvelé 

to, že môžu zvládať naraz obo-

je. Keď po skončení štúdia začnú 

pracovať, mali by si odkladať časť 

peňazí práve napríklad na bývanie. 

Dôvodov je hneď niekoľko. V pr-

vom rade, už nebudú mať menšie 

výdavky ako práve keď začnú pra-

covať. Zároveň, väčšina z nich ešte 

žije s rodičmi a teda náklady na ži-

vot nie sú až tak vysoké a postupom 

času sa budú chcieť osamostatniť.

Už dnes vieme, že okolo 20-30 % 

z ceny bývania budú potrebovať 

našetriť. Kedy inokedy začať, ak nie 

práve teraz, pri prvých výplatách? 

Nebavíme sa však len o bývaní, 

pretože pravidelným odkladaním 

finančných prostriedkov sa do-

kážeme pripraviť na nevyhnut-

né témy, ktoré nás čakajú v ne-

skoršom veku – a to je dôchodok, 

rodina či rezerva pre neočakávané 

udalosti. Ak nebudeme sve-

domití, výhoda, ktorú mladí ľudia 

dnes majú – čas, sa stane veľ-

kou nevýhodou. Popri tom si však 

môžu naďalej užívať život – všetko 

je to otázka finančného plánovania.
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hrávali na pohároch federácie. Tomáš 
však na základe informácie, ktorú do-
stal, prišiel až v nedeľu. Už tak, neprí-
tomnosťou ďalšieho Púchovčana ma-
turujúceho Michala Kunsta a ďalších 
pretekárov, oslabené družstvo prišlo 
o dve skoro isté medaile. Na začiatku 
turnaja to vyzeralo s našimi naozaj zle.
Medzi prvými, kto z CVČ pri ZŠ Go-
razdova Púchov skončil svoju súťaž 
bol Maťko Behro. Okrem kumite, kata 
Goju Ryu bol prihlásený aj do kategó-
rie Kata Open a v oboch kata skončil 
na peknom treťom mieste. To sa už 
nálada na lavičke začala zlepšovať. 
A keď Nina Jandušíková doplnená 
o dievčatá zo Starej Bystrice a Ilavy 
skončili v súťaži kumite družstiev 
dievčat do 14 rokov na druhom mies-
te, vyzeralo to výborne. Druhé druž-
stvo (Vanessa Iman Kebisová, Viktória 
Rosinová), do ktorého nenastúpila sľ-

Púchovčania na Slovakia open 2018 v karate a kobudo 
Tento rok bol turnaj Slovakia open 
skúšobnou jazdou pred budúcoroč-
nými majstrovstvami sveta WUKF, 
ktoré boli Slovenskej federácii karate 
a bojových umení svetovou organi-
záciou zverené. 

Počet krajín a štartov v súťažiach sa 
blížil majstrovstvám Európy. Testovali 
sa nové postupy, technika, softvér, pri-
pravovali a trénovali sa panely zapiso-
vačov na tatami a napriek mimoriad-
nemu počtu štartov, chyby sa vyskytli 
len ojedinele. Žiaľ, z toho mála musel 
kalich horkosti vypiť Tomáš Čvirik (PKZ 
Karate Klub Púchov), ktorému presu-
nuli jeho kobudo z nedele na sobotu, 
po predchádzajúcej opačnej infor-
mácii. Rovnako dopadlo aj družstvo 
kata púchovského klubu karatistov, s 
ktorým (spolu s Ninou Jandušíkovou 
a Filipom Máčekom) pravidelne vy-

XXII. SLOVAKIA OPEN - WUKF EUROPEAN CUP IN KARATE AND KOBUDO, 19. - 20. 5., Bratislava

úbená zápasníčka do 12 rokov z Novej 
Bane, a preto nastupovalo na každý 
zápas s hendikepom jednej prehry, 
skončilo tretie, čo tiež nie je najhoršie.

Ale potom sa k Púchovčanom šťastie 
obrátilo chrbtom. Viktória Rosinová 
mala šancu dostať sa na medailové 
pozície aj v kata aj v kumite, ale tieto 
jej ušli. Hoci v kata môžeme hovoriť o 
jej chybe, v kumite jej vypadnutie išlo 
jasne na vrub rozhodcov a nedosta-
točných informácií od organizátorov. 
Ani ostatným sa v súťaži jednotlivcov 
nedarilo a tak obvykle úspešní prete-
kári skončili tesne štvrtí a podobne. 
Po prvom dvojdňovom karatistickom 
turnaji v tomto roku mohol ísť úplne 
spokojný domov iba spomínaný Mar-
tin Behro.

Ing. František Komora 
PKZ Karate Klub Púchov 

Turnaj v unifikovanom futbale
Každoročne sa v máji koná turnaj 
v unifikovanom futbale. Ide o malý 
futbal, kedy žiaci s mentálnym postih-
nutím hrajú v jednom družstve spolu 
so žiakmi s  intaktným intelektom. 
Tento rok to bol už 18. ročník a v pia-
tok 18. mája ho organizovala Spojená 
škola (SŠ) Púchov na ihrisku s umelým 
trávnikom v Dolných Kočkovciach. 
Športovými partnermi žiakom zo spo-
jenej školy boli chlapci zo ZŠ Gorazdo-
va Púchov pod vedením Mgr. Ivana 
Urbana. 
Na turnaji sa zúčastnili družstvá z 
Bytče, Považskej Bystrice a Trenčína. 
Púchovským chlapcom sa podarila 
skvelá vec - obhájili minuloročné pr-
venstvo a zaslúžene získali zlato. Naj-
lepším strelcom turnaja bol rovnako 

žiak zo SŠ Púchov Michael Rác s devia-
timi nastrieľanými gólmi. Druhú prieč-
ku obsadili žiaci SŠI Bytča so žiakmi z 
Gymnázia Bytča, na treťom mieste sa 
umiestnili futbalisti zo SŠI Trenčín spo-
lu so žiakmi ZŠ Veľkomoravská Tren-
čín a štvrté miesto patrí žiakom zo SŠI 
Považská Bystrica a ZŠ SNP Považská 
Bystrica.
Futbalový týždeň platí aj pre dievčatá, 
ktoré sa 25. mája stretnú na turnaji 
v  Bytči. Srdečne sa chceme poďako-
vať starostovi obce Dolné Kočkovce 
Bc. Petrovi Reginovi za poskytnutie 
priestorov na realizáciu turnaja. Vďaka 
patrí aj FC Kebab Beluša a mäsiarstvu 
p. Beniaka z Považskej Bystrice za gas-
tro služby.

PaedDr. E. Bieliková, SŠ Púchov

MDD 
s MŠK Púchov

majstrovský zápas pre rodiny s deťmi ZDARMA
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CYKLOTRIAL - SLOVENSKÉ HRY MLÁDEŽE, SLOVENSKÝ POHÁR - ZÁRIEČIE, 26. MÁJA 2018 

Na európskom a svetovom fóre bude Slovensko 
reprezentovať trojica cyklotrialistov CTK Záriečie

Trojica pretekárov Cyklotrialového klubu Záriečie 
bude v najbližších týždňoch a mesiacoch reprezento-
vať Slovenskú republiku na najvýznamnejších európ-
skych a svetových podujatiach. Jakub Mudrák, Pavol 
Cíbiček a Kristína Sýkorová sa predstavili v sobotu 26. 
mája na tohtoročnom druhom podujatí novozalože-
ných Slovenských hier mládeže a Slovenskom pohári 
v cyklotriale v Záriečí. 

Prvé preteky Slovenských hier mládeže boli v Lu-
čenci, po Záriečí budú ešte nasledovať podujatia 
v Rudine pri Kysuckom Novom Meste a v Poprade. 
Podujatie zorganizovali Cyklotrialový klub Záriečie, 
obec Záriečie a Základná škola Záriečie s finančnou
podporou Slovenského zväzu cyklistiky a Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

Ako informovala šéfka organizačného výboru a 
dlhoročná duša nielen záriečskeho, ale aj sloven-
ského cyklotrialu Anna Šidlíková, do Záriečia prišlo 
v sobotu 35 pretekárov a pretekárov zo Slovenska a 
z Českej republiky, ktorí súťažili v deviatich kategóri-
ách. „Jazdci museli absolvovať päť sekcií na tri kolá. 
Sekcie sa nachádzali v  tréningovom areáli  CTK Zá-
riečie a v areáli ZŠ Záriečie a staviteľom sekcií sa po-
darilo postaviť trať primeranej náročnosti výkonnosti 
prihlásených jazdcov. Organizátori pripravili súťaž na 
veľmi dobrej úrovni,  o čom svedčí aj poďakovanie 
odchádzajúcich spokojných pretekárov so sprievo-
dom.  Počas stavby trate nám spŕchlo, predpovede 
počasia nenasvedčovali priebeh pretekov bez dažďa, 
ale opak bol pravdou. Nádherné počasie prispelo k 
úspešnému priebehu akcie,“ priblížila Šidlíková.

Poradie v jednotlivých kategóriách Slovenských 
hrách mládeže:

Promesa (5 – 8 rokov):  1. Alžbetka Galovičová (Ru-
dina), 2. Matej Pavko (Lučenec), 3. Matúš Horváth (Po-
prad),... 6. Matúš Ofúkaný, 7. Marko Cíbiček, 10. Matej 
Dolinka, 13. Marco Calligero (všetci CTK Záriečie)

Poussin (9 – 10 rokov): 1. Michal Nagy (Lučenec), 
2. Václav Kolář (Blansko – ČR), 3. Peter Ofúkaný (CTK 
Záriečie)

Youth Girls (9 – 11 rokov): 1. Lea Kucová (Poprad), 

2. Alžbetka Galovičová (Rudina), 3. Daniela Gašparo-
vá (Poprad)

Benjamin (11 – 12 rokov): 1. Jakub Mudrák (CTK 
Záriečie), 2. Marek Nagy (Lučenec), 3. Alžbeta Vaněč-
ková (Veselí nad Moravou – ČR)

Minime (13 – 14 rokov): Tobiáš Daněk (Veselí nad 
Moravou – ČR), 2. Jakub Mudrák (CTK Záriečie), 3. 
Dominik Sabáček (veslí nad Moravou), 4. Sebastián 
Sieklik (CTK Záriečie)

Cadet (15 – 16 rokov): 1. Andfrej Galovič (Rudina), 
2. Sebastián Sieklik (CTK Záriečie), 3. Dominik Sabá-
ček (Veselí nad Moravou)

Poradie v pretekoch Slovenského pohára:
Junior (16 a viac rokov): 1. Pavol Cíbiček (CTK Zá-

riečie), 2. Tomáš Janík (Poprad)
Senior/Expert: 1. Martin Maršala (Rudina), 2. To-

mášKočička (Ve-
selí nad Moravou)

Elite muži: 1. 
Ján Kočiš (Po-
prad), 2. Samuel 
Hlavatý (Rudina)

Elite ženy: 1. 
Kristína Sýkorová 
(CTK Záriečie), 2. 
Erika Hlavatá (Ru-
dina)

Na majstrovstvá 
Európy do Březo-
vé u Sokolova v 
Českej republike 
(2. 6. ) pocestuje 
majster Európy a 
majster sveta Ja-
kub Mudrák a vi-
cemajster Európy 
Pavol Cíbiček. 
„Jakub Mudrák 
bude Slovensko 
reprezentovať aj 

na Svetových hrách mládeže v talianskom Lazzate (4. 
- 5. augusta) a na majstrovstvách sveta na  Sardínií 
– Bolotana (10. augusta). Dlhoročná úspešná repre-
zentantka, majsterka Európy a vicemajsterka sveta 
Kristína Sýkorová sa na pretekársku trať vrátila po ro-
čnej pauze zavinenej zranením a následnou operáci-
ou kolena a v tomto roku nás bude reprezentovať na 
majstrovstvách sveta v Číne – Chengdu (10. novemb-
ra), majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku – Moudon 
(21. Júl). Svetové poháre absolvuje vo Vocklabrucku,  
Val di Sole, Antwerpách a v Berlíne,“ doplnila Šidlíko-
vá.                 (pok)

Vychádzajúca hviezda svetového cyklotrialu Jakub Mudrák na domácej trati v Záriečí nezaváhal.  

Junior Pavol Cíbiček bude reprezentovať na ME. Po ročnej pauze sa do pretekárskeho kolotoča vrátila Kristína Sýkorová. 
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FUTBAL - 3. LIGA MUŽI

Cennú výhru nad nitrianskou 
rezervou zariadil Sibanda

Výsledky krajských futbalových súťaží:

www.zsfz.sk

II. liga starší dorast - U19

II. liga mladší dorast - U17

31. kolo: 
FC Nitra B – MŠK Púchov 1:2 (1:0)
Futbalisti MŠK Púchov v dôležitom stretnutí s nitri-

anskou juniorkou opäť potvrdili, že aj v tejto sezóne 
sa im viac darí na trávniku súperov. Po opatrnom za-
čiatku stretnutia prevzali iniciatívu domáci futbalisti, 
ktorí šli do vedenia v 24. minúte po góle Abraháma 
zo štandardnej situácie – 1:0. Púchovčania po vedú-
com góle domácich nespanikárili, držali sa osvedče-
nej taktiky a z pozornej obrany vyrážali do rýchlych 
protiútokov. V prvom polčase sa im síce aj napriek 
niekoľkým šanciam strelecky presadiť nepodarilo, no 
v druhom sa za takticky výborný výkon dočkali za-
slúženej odmeny. V 63. minúte sa hostia dočkali vy-
rovnávajúceho gólu z kopačky kanoniera Gajdošíka 
– 1:1. Ani po vyrovnávajúcom góle sa nehrnuli bez-
hlavo do útoku a trpezlivo čakali na svoju šancu. Tá 
prišla v samotnom závere stretnutia, kedy sa dostal 
k lopte Sibanda a zabezpečil Púchovčanom dôleži-
té tri body – 1:2. Hostia potom aj vďaka taktickému 
striedaniu Gajdošíka už vedenie z rúk nepustili. V 
tabuľke tretej ligy poskočili futbalisti MŠK Púchov o 
dve priečky a výkonnostný progres môžu potvrdiť už 
v piatok v domácom stretnutí s rezervou Dunajskej 
Stredy. 

Góly: 24. Abrahám – 63. Gajdošík, 90. Sibanda
ŽK: Peseky – Sibanda, rozhodovali Sárai, Ábel, Boj-

da, 80 divákov
Zostava FC Nitra B: Arpáš – Galko, Peseky (70. 

Toma), Lola, Chobot, Vrábel (46. Záhon), Abrahám, 
Palo, Pajer (61. Krajčovič), Rybánsky (80. Mesároš), 
Kinče, tréner Andrej Štefanka

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riška, Gajdošík (90. 
Haviar), Kopiš, Lipták (53. D. Pilný), J. Pilát, Sibanda, 

Kvaššay (68. Marman), Vanák, Hrnko (27. Valašík), 
Brezničan, tréner Eduard Pagáč   

Program 32. kola:
MŠK Púchov – FK DAC 1940 Dunajská Streda B (1. 

6. o 17.00), Nemšová – Dubnica, Bánovce nad Bebra-
vou – Lednické Rovne, Nové Zámky – Nitra B, Trnava 
B – Galanta, Gabčíkovo – Topoľčany, Zlaté Moravce/
Vráble B – Šaľa, Veľké Ludince – Borčice, Beluša - Prie-
vidza
Ostatné výsledky 31. kola: 
Topoľčany – Zlaté Moravce/Vráble B 2:6, Prievidza 
– Dubnica 0:1, Borčice – Beluša 2:1 (2:0), Slávik, Pú-
pala - Gorelka, Galanta – Nové Zámky 1:0, Nemšová 
– Bánovce nad Bebravou 6:0 (3:0), Stojkov 2, Šiko 2, 
Petrovič, Svorada, Veľké Ludince – Dunajská Streda B 
2:1, Šaľa – Trnava B 2:1, Lednické Rovne – Gabčíkovo 
1:2 (0:2), Pišta – Tóth 2
1. Dubnica 31 24 5 2 73:9 77
2. Borčice 31 22 4 5 75:30 70
3. N. Zámky 31 20 4 7 53:29 64
4. L. Rovne 31 18 3 10 49:32 57
5. D. Streda B 31 15 5 11 47:33 50
6. Trnava B 31 16 1 14 57:39 49
7. Galanta 31 13 8 10 49:38 47
8. Zl. Moravce B 31 12 10 9 53:44 46
9. Nitra B 31 13 6 12 54:41 45
10. Šaľa 31 13 3 15 44:57 42
11. MŠK Púchov 31 12 5 14 58:44 41
12. Gabčíkovo 31 11 7 13 47:45 40
13. Nemšová 31 12 3 16 42:55 39
14. Beluša 31 10 8 13 48:52 38
15. V. Ludince 31 11 5 15 46:56 38
16. Prievidza 31 6 4 21 29:67 22
17. Bánovce 31 4 5 22 18:80 17
18. Topoľčany 31 4 0 27 24:115 12

31. kolo: 
MŠK Púchov – KFC Komárno 1:3 (0:1), Vápeník 
– Beke 3, Gabčíkovo – Malacky 2:0, Nové Zámky 
– Dubnica 0:10, Považská Bystrica – Inter Bratislava 
1:4, Petržalka – Lokomotíva Trnava 1:1, Bánovce nad 
Bebravou – Myjava 1:8, Zlaté Moravce/Vráble – Prie-
vidza 2:0, Karlova Ves Bratislava – Skalica 3:2, Devín-
ska nová Ves – Topoľčany 1:2 
1. Skalica 31 28 1 2 116:20 85
2. Dubnica 31 27 3 1 115:16 84
3. Zl. Moravce 31 20 1 10 76:40 61
4. Myjava 31 19 2 10 72:32 59
5. Loko. Trnava 31 18 5 8 57:38 59
6. Karlova Ves 31 17 7 7 77:50 58
7. Inter 31 17 5 9 87:44 56
8. Petržalka 31 15 8 8 84:44 53
9. Gabčíkovo 31 15 3 13 68:51 48
10. MŠK Púchov 31 11 8 12 54:70 41
11. Malacky 31 12 3 16 44:56 39
12. Prievidza 31 10 3 18 35:65 33
13. Komárno 31 10 3 18 45:79 33
14. N. Zámky 31 7 4 20 31:84 25
15. Topoľčany 31 7 3 21 36:84 24
16. P. Bystrica 31 6 3 22 44:84 21
17. Bánovce 31 5 0 26 28:121 15
18. Dev. N. Ves 31 4 0 27 24:115 12
Program 32. kola: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov (1. 6. o 15.00), Skalica 
– Nové Zámky, Malacky – Zlaté Moravce/Vráble, Prie-
vidza – Bánovce nad Bebravou, Lokomotíva Trnava 
– Považská Bystrica, Komárno – Devínska Nová Ves, 
Topoľčany – Karlova Ves Bratislava, Myjava – Petržal-
ka, Dubnica - Gabčíkovo

31. kolo: 
MŠK Púchov – KFC Komárno 4:1 (1:0), Dundyk 
4 - Töltési, Gabčíkovo – Malacky 1:3, Nové Zámky 
– Dubnica 0:5, Považská Bystrica – Inter Bratislava 
0:8, Petržalka – Lokomotíva Trnava 2:0, Bánovce nad 
Bebravou – Myjava 0:7, Zlaté Moravce/Vráble – Prie-
vidza 11:0, Karlova Ves Bratislava – Skalica 1:4, Devín-
ska Nová Ves – Topoľčany 2:1
1. Dubnica 31 27 2 2 119:20 83
2. Petržalka 31 23 3 5 95:25 72
3. Myjava 31 22 4 5 86:20 70
4. Inter 31 21 5 5 102:40 68
5. Zl. Moravce 31 19 4 8 95:39 61
6. Loko. Trnava 31 17 4 10 61:28 55
7. Skalica 31 17 3 11 58:43 54
8. Komárno 31 16 3 12 60:57 51
9. Gabčíkovo 31 16 2 13 64:63 50
10. MŠK Púchov 31 13 5 13 55:61 44
11. Malacky 31 11 6 14 59:80 39
12. Karlova Ves 31 11 5 15 44:53 38
13. P. Bystrica 31 11 5 15 43:82 38
14. N. Zámky 31 4 8 19 33:80 20
15. Prievidza 31 6 2 23 27:76 20
16. Bánovce 31 3 6 22 26:90 15
17. Dev. N. Ves 30 1 6 23 25:103 9
18. Topoľčany 30 2 3 25 23:115 9
Program 32. kola: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov (1. 6. o 17.30), Skalica 
– Nové Zámky, Malacky – Zlaté Moravce/Vráble, Prie-
vidza – Bánovce nad Bebravou, Lokomotíva Trnava 
– Považská Bystrica, Komárno – Devínska Nová Ves, 
Topoľčany – Karlova Ves Bratislava, Myjava – Petržal-
ka, Dubnica - Gabčíkovo

Mbekezeli Manzini Sibanda si našiel pevné miesto v zostave MŠK Púchov. V nedeľu gólom v poslednej minúte 
rozhodol o cennom víťazstve Púchovčanov nad rezervou Nitry.          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

I. liga mladší žiaci - U12

6. kolo: 
Šebešťanová – Dubnica B 2:2 (1:1), Paulen, Kaprálik 
– Žiaček, Jančovič, Domaniža – MŠK Púchov 1:2 (1:2), 
Čelko – Ofúkaná, Cabúková, Praznov – Mikušovce 4:3 
(1:2), Kubiš 4 – Matejíčka, Škuta, Solík, Beluša – Tatran 
Horovce 4:0 (3:0), Zaťko 3, Bielik
14. kolo: 
Dubnica B – Šebešťanová 1:5 (1:2), Dohňanský – Vi-
tovjak 2, Kaprálik, D. Paulen, R. Paulen, MŠK Púchov 
– Domaniža 1:1 (1:0), Janíčková – Čelko, Mikušovce 
– Praznov 4:5 (2:4), Solík 3, Škuta – Kubiš 4, Tomano-
vá, Horovce – Beluša 1:0 (0:0), Veliký
1. Domaniža 14 11 1 2 78:13 34
2. MŠK Púchov 14 11 1 2 60:21 34
3. Dubnica B 14 8 3 3 93:32 27
4. Šebešťanová 14 8 2 4 39:34 26
5. Ilava 12 8 1 3 51:32 25
6. Horovce 14 7 0 7 33:27 21
7. Beluša 14 4 2 8 38:43 14
8. Praznov 14 2 2 10 30:77 8
9. P. Bystrica B 12 1 2 9 10:94 5
10. Mikušovce 14 1 0 13 17:76 3

6. kolo: 
Dolná Mariková – Borčice 0:4 (0:2), Fabuš 3, Holíček, 
Sabadková, Prečín – Streženice 0:0, Sverepec – Kola-
čín 0:5 (0:2), Porubčan 3, Kaštlík, Ulman, Plevník-Dri-
enové – Ladce 1:4 (0:3), Chovančík – Král 3, Nagy, Fan 
Club Púchov – Kvašov – odložené na 16. 6. 
14. kolo: 
Borčice – Dolná Mariková 3:0 (1:0), Holiček 2, Holičko-
vá, Streženice – Prečín 0:3 (0:0), Bútora, Prostináková, 
Kolačín – Sverepec 11:0 (7:0), Porubčan 4, Mlynek 3, 
Ulman 2, Švančara, Počiatek, Ladce – Plevník-Drieno-
vé 2:1 (0:0), Král, Faturíková – Haladej, Kvašov – Fan 
Club Púchov – odložené na 16. 6. 
1. Kolačín 14 13 0 1 83:12 39
2. Borčice 12 10 0 2 48:7 30
3. Streženice 14 8 2 4 31:26 26
4. FC Púchov 10 7 1 2 24:15 22
5. Ladce 14 7 1 6 36:34 22
6. Prečín 14 6 1 7 26:50 19
7. Plevník 14 3 1 10 20:44 10
8. Kvašov 12 2 3 7 18:35 9
9. Sverepec 14 2 2 10 15:50 8
10. D. Mariková 14 2 1 11 17:45 7

3. kolo: 
Horná Poruba – Podmanín 4:0 (3:0), S. Staňo 2, M. 
Puček, Marcišin, Dulov- Brvnište 3:2 (1:0), Mazán, Za-
char, Drahuta – Bednár, Nosáľ, Brvnište – Dulov (0:0), 
Bednár – Trenčan
6. kolo: 
Podmanín – Horná Poruba 0:7 (0:5), Hofierka 3, J. Sta-
ňo 2, Chovan, E. Puček
1. Košeca 4 4 0 0 20:4 12
2. Dulov 6 3 1 2 13:16 10
3. H. Poruba 6 3 0 3 16:9 9
4. Visolaje 4 3 0 1 14:7 9
5. Brvnište 6 2 1 3 14:18 7
6. Podmanín 6 0 0 6 2:25 0

24. kolo: 
FC Nitra – MŠK Púchov 3:0 (1:0), Fiantok 2, Šmatlák, 
SDM Domino – Trnava 0:6, Dunajská Streda – Karlo-
va Ves Bratislava 8:2, Senica – Petržalka 3:1, Skalica 
– Zlaté Moravce/Vráble 2:1, Trenčín – Levice 8:0
1. Slovan 23 20 2 1 116:13 62
2. Trenčín 24 19 2 3 105:25 59
3. Trnava 24 19 2 3 82:22 59
4. Nitra 24 14 5 5 61:26 47
5. D. Streda 24 14 3 7 60:40 45
6. Zl. Moravce 24 12 2 10 39:34 38
7. Petržalka 24 11 2 11 44:58 35
8. Skalica 24 10 3 11 52:53 33
9. Senica 24 9 6 9 39:51 33
10. MŠK Púchov 24 5 3 16 24:78 18
11. Karlova Ves 24 4 5 15 31:76 17
12. Levice 24 4 3 17 14:57 15
13. Domino 24 4 0 20 24:96 12
14. Inter 23 3 0 20 21:83 9

17. kolo: 
Horná Poruba – Ladce 13:0 (7:0), T. Staňo 6, Čuga 2, 
Ratica 2, T. Ličko, D. Ličko, Janco, Dohňany – Ilava 4:7 
(2:2), Všelko 4 – Palkovič 2, Antal 2, Kis 2, Zemaník, Ko-
šeca – beluša 2:1 (0:1), Žilka 2 – Bajza, Nová Dubnica 
– Hradčan Lednica 2:2 (2:2), Záhorský 2 – Matúš, He-
rák (pk), Borčice – Lazy pod Makytou 6:5 (2:5), Holíček 
4, Vavruš, Ďuriš – Ondrička 3, Mikuš, Droppová 
1. Lednica 17 15 2 0 147:11 47
2. Košeca 17 14 2 1 82:18 44
3. Beluša 17 11 2 4 101:24 35
4. Lazy 17 10 1 6 81:41 31
5. Ilava 17 9 0 8 87:63 27
6. N. Dubnica 17 8 2 7 66:45 26
7. H. Poruba 17 7 1 9 64:46 22
8. Borčice 17 3 0 14 25:140 9
9. Ladce 17 3 0 14 32:164 9
10. Dohňany 17 0 0 17 8:141 0

13. kolo: 
Ilava – Lysá pod Makytou 8:4 (3:3), Zemaník 3, Pre-
kop 2, Kameništiak, Suchánek, Mojto – Satinová 4, 
Kolačín – Praznov 4:0 (0:0), Hnaníček, Šinko, Mlynek, 
Samul, Fan Club Púchov mal voľno

24. kolo: 
FC Nitra – MŠK Púchov 1:1 (1:0), Fiala – Klúčik, Do-
mino – Spartak Trnava 0:4, Dunajská Streda – Karlo-
va Ves Bratislava 2:0, Senica – Petržalka 4:1, Skalica 
– Zlaté Moravce/Vráble 0:5, Trenčín – Levice 9:1, 
Slovan Bratislava – Inter Bratislava – odložené na 30. 
mája 2018
1. Slovan 23 21 2 0 107:12 65
2. Trenčín 24 19 3 2 113:13 60
3. Nitra 24 16 3 5 78:19 51
4. Trnava 24 14 5 5 70:27 47
5. Senica 24 13 4 7 65:43 43
6. Inter 23 13 1 9 50:52 40
7. D. Streda 24 11 3 10 41:31 36
8. Petržalka 24 12 0 12 55:56 36
9. Zl. Moravce 24 11 1 12 40:40 34
10. Karlova Ves 24 6 4 14 22:46 22
11. MŠK Púchov 24 4 5 15 19:68 17
12. Levice 24 3 2 19 17:96 11
13. Skalica 24 3 2 19 14:112 11
14. Domino 24 3 1 20 14:90 10

23. kolo: 
SDM Domino – MŠK Púchov 2:2 (0:0), Polniš 2 – Čme-
lo, Krasňan, Senica – Levice 0:1, Slovan – Petržalka 
2:0, Dunajská Streda – Karlova Ves Bratislava 2:0, Ni-
tra – Inter Bratislava 1:2, Trenčín – Trnava 4:0, Skalica 
– Zlaté Moravce 5:1
1. Trenčín 24 21 0 3 156:33 63
2. Slovan 23 21 0 2 117:22 63
3. Nitra 23 16 1 6 91:34 49
4. Trnava 23 15 2 6 68:42 47
5. Inter 23 13 6 4 44:24 45
6. MŠK Púchov 23 10 6 7 41:42 36
7. Petržalka 23 10 5 8 46:37 35
8. D. Streda 23 11 1 11 46:44 34
9. Domino 23 4 7 12 23:72 19
10. Skalica 23 5 2 16 38:61 17
11. Senica 23 5 2 16 27:100 17
12. Levice 24 5 1 18 31:91 16
13. Karlova Ves 23 4 2 17 22:78 14
14. Zl. Moravce 23 4 1 18 25:95 13

23. kolo: 
SDM Domino – MŠK Púchov 18:5 (8:5), Želipský 4, 
Doan Anh 3, Slávik 3, Murgaš, Totok, Pleva – Va-
vrík 3, Kušík, Ročiak, Senica – Levice 19:6, Slovan 
Bratislava – Petržalka 5:2, Dunajská Streda – Karlova 
Ves Bratislava 5:4, Nitra – Inter Bratislava 1:5, Trenčín 
– Spartak Trnava 9:2, Skalica – Zlaté Moravce/Vráble 
4:7
1. Slovan 23 20 1 2 321:62 61
2. Trenčín 24 20 1 3 352:110 61
3. Nitra 23 19 0 4 377:88 57
4. Inter 23 15 2 6 229:114 47
5. Trnava 23 15 2 6 227:131 47
6. D. Streda 23 14 1 8 198:176 43
7. Petržalka 23 13 1 9 240:152 40
8. Domino 23 9 3 11 175:187 30
9. Zl. Moravce 23 8 2 13 124:189 26
10. Karlova Ves 23 8 1 14 128:206 25
11. MŠK Púchov 23 5 2 16 181:270 17
12. Skalica 23 4 0 19 76:416 12
13. Senica 23 3 0 20 106:300 9
14. Levice 24 0 0 24 76:415 0

17. kolo: 
Prečín – Papradno 7:0 (2:0), S. Špánik 3, Čelková 3, 
Klabník, Sverepec - Domaniža 3:0 (0:0), Richtárik, 
Hrenák, Šurýn, Pružina – Plevník-Drienové 2:0 (1:0), 
Ligas, Seko, Dolná Mariková – Dolné Kočkovce 3:0 
kontumačne 
1. Udiča 16 14 2 0 79:8 44
2. Domaniža 17 13 2 2 111:22 41
3. Sverepec 17 13 1 3 64:27 40
4. Papradno 17 10 1 6 61:47 31
5. D. Mariková 17 7 3 7 44:39 24
6. Pružina 17 5 1 11 25:52 16
7. D. Kočkovce 17 4 4 9 35:69 16
8. Jasenica 16 4 2 10 33:52 14
9. Plevník 17 4 0 13 29:73 12
10. Prečín  17 2 0 15 25:117 6

1. Kolačín 11 10 0 1 59:3 30
2. Ilava 11 6 1 4 48:27 19
3. FC Púchov 9 5 1 3 36:27 16
4. Praznov 10 2 0 8 17:51 6
5. Lysá 9 1 0 8 8:60 3
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6. liga dorast

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Kvašov i Dolné Kočkovce bodovali naplno vonku

7. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 3. JÚNA
6. liga muži – 24. kolo o 17.00
Košecké Podhradie – Udiča (R, Juríček), Kvašoc 

– Horná Poruba (v Dulove – Migát, Milčík), Tuchyňa 
– Jasenica (Pastorek, Sklenár), Dolné Kočkovce – Bo-
lešov (Rojko, Proč), Papradno – Lysá pod Makytou (R. 
Mihálik, B. Mihálik), Podmanín – Košeca (R, Koleno, 
Ďuriš), Streženice – Dulov (R. D. Komorník, Hriadel)

7. liga muži – 24. kolo o 17.00
Podvažie – Visolaje (Zvak), Mikušovce – Kolačín 

(Škrovánek, Kováčik), Lazy pod Makytou – Šebešťa-
nová (M. Pecuš, J. Pacuš), Pruské – Pružina (Lamžo, 
Jandušík), Fan Club Púchov – Sverepec (v Lúkach 
– Mako, Balušík), Praznov – Dolná Mariková (v so-
botu – Folučka, Koleno), Dolná Breznica – Dohňany 
(Brundza, Kapila)

8. liga muži – 16. kolo o 17.00
Lumax Horovce – Bodiná (v sobotu – Škrovánek), 

Prejta – Červený Kameň (O. Komorník), Dynamo Or-
lové – Vrchteplá (Folučka), Hradčan Lednica – Kame-

ničany (Meluch), Tŕstie má voľno, dohrávka 12. kola: 
Kameničany – Vrchteplá (2. 6. o 11.00 – R)

6. liga dorast – 16. kolo o 14.15
Dolné Kočkovce – Bolešov (Proč, Rojko), Lumax Ho-

rovce – Jasenica (Sklenár, Pastorek), Tuchyňa – Pruži-
na (v sobotu o 17.00 – O. Komorník, Proč), Streženice 
– Dohňany (Hriadel, O. Komorník), Plevník-Drienové 
má voľno

4. liga starší žiaci Sever - 18. kolo o 10.30
Papradno – Udiča (o 14.30 – M. Mihálik), Jaseni-

ca – Pružina (Balušík), Plevník-Drienové – Sverepec 
(Mako), Domaniža – Dolná Mariková (Brundza), Pre-
čín – Dolné Kočkovce (B. Mihálik)

4. liga starší žiaci Juh - 18. kolo o 10.30
Ilava – Horná Poruba (v sobotu o 10.00 – D. Ko-

morník), Ladce – Borčice (31. 5. o 17.00 – Hriadel), 
Lazy pod Makytou – Nová Dubnica (o 14.15 – Mako), 
Hradčan Lednica – Košeca (Meluch), Beluša – Dohňa-
ny (v sobotu o 10.00 – Rojko)

4. liga mladší žiaci – 14. kolo o 10.30
Fan Club Púchov – Lysá pod Makytou (o 14.45 – Ba-

lušík), Praznov – Ilava (o 13.00 – Folučka)
Prípravky U11
O 1. - 10. miesto – 2. 6. o 10.00 a 11.00
Dubnica B – Tatran Horovce (v Horovciach – Skle-

nár), Ilava – Beluša – (v piatok o 16.00 a 17.00 – Orá-
lek), Mikušovce- Považská Bystrica B (Kapila), MŠK 
Púchov – Domaniža (Jandušík), Šebešťanová – Do-
maniža (Janek)

O 11. – 20. miesto – 2. 6. o 10.00 a 11.00
Borčice – Kvašov (v Bolešove –Kováčik), Kolačín 

– Fan Club Púchov (O. Komorník), Streženice - Svere-
pec (Milčík), Ladce – Prečín (Pastorek), Dolná Mariko-
vá – Plevník-Drienové (B. Mihálik)

O 21. – 26. miesto - 2. 6. o 10.00 a 11.00
Brvnište – Visolaje (Balušík), Podmanín – Košeca 

(Brundza), Dulov – Horná Poruba (v Lednických Rov-
niach o 14.00 a 15.00 – Proč)

15. kolo: Dohňany – Dolné Kočkovce 2:2 (1:2), Čer-
noško, Hanes – Pilát, Hrušík, Pružina – Plevník-Drie-
nové 0:3 (0:2), Brigant, Marejka, Sadojan, Jasenica 
– Tuchyňa 1:3 (1:2), Gaban – Filo, M. Gažo, J. Gažo, 
Bolešov – Lumax Horovce 0:3 (0:0), Figur 2, Melišík, 
Streženice mali voľno
1. Plevník 14 11 2 1 62:16 35
2. Dohňany 13 11 2 0 48:10 35
3. Pružina 13 7 2 4 27:23 23
4. Horovce 14 7 0 7 32:25 21
5. Streženice 13 6 0 7 40:36 18
6. D. Kočkovce 13 4 1 8 35:43 13
7. Bolešov 13 4 1 8 24:46 13
8. Jasenica 13 3 1 9 31:37 10
9. Tuchyňa 14 2 1 11 25:88 7

Udiča – Kvašov 0:5 (0:1)
I keď výsledok ukazuje na jednoznačný rozdiel v 

kvalite oboch mužstiev, v prvom polčase sa favorizo-
vaní Kvašovčania tak trochu trápili. Ujali sa síce vede-
nia už v 12. minúte gólom Žiačeka, no potom dlho 
nedokázali prekonať súperovho brankára. Musel im 
k tomu pomôcť až po prestávke v 60. minúte vlastný 
gól Udičana Hájeka – 0:2. Potom sa hostia upokojili a 
výsledkom bola väčšia chladnokrvnosť v koncovke. 
U o šesť minút neskôr zvýšil Beňa na 0:3, o minútu 
zvýšil Revák na 0:4 a zaslúžené víťazstvo Kvašova 
spečatil trinásť minút pred koncom Kmošena – 0:5. 

Lysá pod Makytou – Podmanín 0:5 (0:4)
Favorizovaný líder rozhodol o svojom jednoznač-

nom víťazstve už v prvom polčase. Podmanín sa ujal 
vedenia už v 16. minúte gólom Petra Gardiana – 0:1. 
Ten istý hráč zvyšoval v 22. minúte na 0:2. V 36. minú-
te zvýšil na 0:3 Juraj Sovík a ten istý hráč v poslednej 
minúte prvého polčasu zvýšil už na 0:4. Po prestávke 
hostia poľavili, pohodlne si kontrolovali jasný náskok 
a v 55. minúte Juraj Sovík svojim tretím gólom doko-
nal skazu Lysej – 0:5. 

Jasenica – Dolné Kočkovce 1:2 (1:1)
Obe mužstvá predviedli divákom kvalitný útočný 

futbal. Dolnokočkovania domácich Jaseničanov za-
skočili už v úvode stretnutia a v štvrtej minúte ich po-
slal do vedenia Miloš Pilát – 0:1. Jaseničania po góle 
prevzali iniciatívu, no pozorná obrana hostí dlho 
odolávala. Kapitulovala až päť minút pred koncom 
prvého polčasu, kedy sa o vyrovnávajúci gól postaral 
Anton Kňažko – 1:1. V druhom polčase pokračoval 
pohľadný futbal, divákom ku spokojnosti chýbali iba 
góly. Napriek tomu, že domáci si vypracovali niekoľko 
sľubných šancí, boli to napokon hostia, ktorí sa tešili z 
trojbodového zásahu. Rozhodol o ňom dvanásť min-
út pred koncom stretnutia opäť Miloš Pilát – 1:2.  

Košeca – Streženice 2:0 (1:0)
Košečania ešte stále bojujúci o absolútne čelo ta-

buľky boli lepším mužstvom a úlohu favorita proti 
minuloročnému účastníkovi piatej ligy potvrdili. 
Do vedenia ich poslal v 23. minúte Kristián Škrapko 
– 1:0. Na konečných 2:0 spečatil v druhom polčase 
v 60. minúte Peter Mihálik. Hostia si síce vypracovali 
niekoľko šancí, no v koncovke chýbal Streženičanom 

pokoj, alebo sa vyznamenal domáci brankár. 

Horná Poruba – Tuchyňa 1:2 (0:0)
Pod Vápčom sa zrodilo prekvapenie. Hornoporub-

čania nezvyknú doma púšťať body a už vôbec nie 
mužstvám zo spodnej polovice tabuľky. Po bezgó-
lovom prvom polčase udreli po obrátke hostia, keď 
v 53. minúte otvoril skóre Suchánek a o šesť minút 
neskôr ten istý hráč zvýšil na 0:2. Domáci už len znížili 
štvrť hodinu pred koncom gólom Majeríka z pokuto-
vého kopu – 1:2. Hostia už cenné víťazstvo ubránili. 

Bolešov – Papradno 1:0 (1:0)
Bodový zisk favorizoval domácich, no Papradno 

svoju kožu lacno nepustilo. Už v desiatej minúte síce 
domáci viedli po góle Veselého, no hostia hrýzli až do 
konca stretnutia. Vyrovnať sa im nepodarilo. 

Dulov – Košecké Podhradie 1:2 (1:2)
Hostia viedli po piatich minútach po góle Ľ. Staňa, 

na 1:1 vyrovnával v 18. minúte Rác, no v 40. minúte 
M. Puček rozhodol o víťazstve hostí – 1:2. 
1. Podmanín 23 18 2 3 61:23 56
2. Košeca 23 16 2 5 73:15 50
3. Kvašov 23 15 2 6 66:33 47
4. Jasenica 23 14 2 7 49:28 44
5. H. Poruba 23 12 5 6 57:32 41
6. Bolešov 23 12 2 9 34:28 38
7. FD. Kočkovce 23 10 3 10 42:52 33
8. Streženice 23 8 5 10 35:37 29
9. K. Podhradie 23 9 2 12 42:53 29
10. Tuchyňa 23 8 4 11 47:54 28
11. Papradno 23 8 2 13 42:43 26
12. Udiča 23 4 5 14 23:62 17
13. Lysá 23 3 5 15 28:74 14
14. Dulov 23 3 1 19 29:94 10 

23. kolo: Dohňany – Podvažie 3:2 (1:0), Španko 2, 
Janoško – Kadák, Ďuriš, Dolná Mariková – Dolná 
Breznica 4:0 (1:0), Rosina, Kršík, Britvík, Polník, Svere-
pec – Praznov 3:0 (1:0), J. Mikula 2, L. Mikula, Pružina 
– Fan Club Púchov 3:2 (2:2), Masaryk 2, Križan – Kre-
sánek, Burianec, Šebešťanová – Pruské 1:2 (0:1), Dá-
nek - Lukáč 2, Kolačín – Lazy pod Makytou 2:4 (1:3), 
Kucharík, Králik – Riško 2, Kmošena 2, Visolaje – Miku-
šovce 2:3 (1:3), Kujaník 2, vlastný – Gašpárek, Ilavský
1. D. Mariková 23 17 3 3 67:33 54

2. Pruské 23 17 1 5 81:39 52
3. Mikušovce 23 16 1 6 70:30 49
4. Šebešťanová 23 14 2 7 53:33 44
5. Lazy 23 14 1 8 58:42 43
6. Visolaje 23 13 3 7 70:45 42
7. Sverepec 23 9 5 9 42:39 32
8. Dohňany 23 7 4 12 46:57 25
9. Kolačín 23 7 4 12 53:75 25
10. Podvažie 23 7 3 13 38:47 24
11. Praznov 23 7 2 14 53:75 23
12. FC Púchov 23 6 3 14 39:72 21
13. Pružina 23 6 2 15 32:66 20
14. D. Breznica 23 2 4 17 29:78 10

15. kolo: Tŕstie – Lumax Horovce 3:0 (1:0), Hričo 2, 
Bušík, Vrchteplá- Lednica 2:0 (1:0), Kuriš, vlastný, Čer-
vený Kameň – Orlové 2:1 (0:1), Gašpar, Šatka (pk) – M. 
Pavlík, Bodiná – Prejta 1:1 (1:1), Uhlárik – Hric
1. Kameničany 13 11 2 0 39:14 35
2. Bodiná 13 8 1 4 42:14 25
3. Lednica 14 8 1 5 28:19 25
4. Prejta 13 6 3 4 27:24 21
5. Vrchteplá 13 5 3 5 39:23 18
6. Tŕstie 14 5 3 6 28:35 18
7. Horovce 14 5 1 8 27:40 16
8. Orlové 13 3 1 9 19:45 10
9. Č. Kameň 13 1 1 11 8:43 4
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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
• Výhodne prenajmem v  Púchove na Štefánikovej 
ul. na prízemí priestor, 36 m² vhodný pre dielňu, 
sklad, obchod alebo kanceláriu. A kanceláriu, 17 m², 
na poschodí. Tel. 0905 262 820.
• 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 garáž na Sedlišti. Tel. 0918 477 501.
• Predám novopostavený 4-iz. bungalov v obci 
Lednické Rovne. Pozemok 500 m², úžitková plocha  
82 m², dom je v štádiu holodomu, pozemkové úpra-
vy v cene, 0918 476 622.
• Predám záhradnú chatku s  okrasnou záhradou 
v  blízkosti letného kúpaliska v Led. Rovniach. Tel. 
0949 287 944.
• Ponúkam na predaj pozemok vhodný k stavbe cha-
ty v katastri obce Dol. Kočkovce. Tel. 0911 864 555.  
• Predám garáž vo vnútrobloku na Rožáku na Ulici 1. 
mája. Kontakt: 0905 203 234.

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Súrne hľadáme na kúpu 1-izb. byt v Púchove. Sme 
vo veľmi ťažkej životnej situácii a preto prosíme 
dobrých ľudí o pomoc s  bývaním, kúpa bytu na 
splátky po 200 € mesačne. Lacnejší 1-izb. byt, zaria-

dený. Tel. 0904 547 152.
• Kúpim stavebný POZEMOK alebo RD v PU  
alebo okolí. Tel. 0940 108 301.

PREDAJ RÔZNE
• Predám domáce vajcia. Tel. 0903 287 021.
• Predám nástrojovú brúsku KV 250 s príslušen-
stvom. Tel. 0903 287 021.
• Predám drevo cca 10 m³. Tel. 0903 515 887.

SLUŽBY
• Ponúkam službu: prevoz osôb – muzikanti, svad-
by a iné na 9-miestny Volkswagen Transporter, Pú-
chov a okolie. Kontakt: 0903 287 021.
• Maľby, stierky, omietky. Tel. 0902 238 168.
• 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.
• Vytepujte si pohodlne sedacie súpravy, kober-
ce, autosedačky tepovačom KARCHER. Tepovač 
požičiame za 10 € na deň. Kontakt: 0911 900 987 
www.tepovac-puchov.sk

SPOMIENKA
Slza smútku tíško stečie 
po tvári, srdce zabolí, no 
pekná spomienka ako 
večný plameň v  našich 
srdciach zahorí. 
Dňa 31. 5. 2018 si pripo-
míname druhé smutné 
výročie, čo nás náhle 
opustil náš milovaný 
syn, otec, brat a  švagor Vladimír PODYMÁK 
z Púchova. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.  

SPOMIENKA
Ťažko sa nám s  Tebou 
lúčilo, ťažko bez Teba byť, 
láska však smrťou ne-
končí, v  našich srdciach 
budeš stále žiť. 
Dňa 29. 5. 2018 si pripo-
míname siedme výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela, otca, dedka 
a pradedka Štefana PUŠKÁRA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. S  láskou spomínajú manželka, 
dcéry s rodinami a syn.

SPOMIENKA
Dňa 27. 5. 2018 by sa 
bola dožila 64 rokov 
naša drahá manželka, 
mamička a  babička 
Zdenka JANÍČKOVÁ 
z  Lysej pod Makytou. 
S úctou a láskou si na ňu 
spomína manžel, mat-
ka, dcéry s  rodinami, 
rodiny Janíčkové a Fujaríkové. 
Nikdy nezabudneme.

SPOMIENKA
Dňa 26. 5. 2018 uplynu-
lo 15 rokov od úmrtia 
nášho drahého Floriána 
DIVINSKÉHO  z Nosíc. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s  nami tichú 
spomienku. 
S láskou manželka 
a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 25. 5. 2018 si pri-
pomíname 15. výročie, 
keď nás navždy opustila 
manželka, mama 
Emília FÚSIKOVÁ. 

S  láskou spomína man-
žel a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Život plynie ako rieky 
prúd, niekomu dlhšie, 
niekomu len krátko... Len 
ten, kto niekoho navždy 
stratí, vie čo je bolesť a 
žiaľ. Tá rana v srdci stále 
bolí a zabudnúť nedo-
volí. 
Dňa 28. 5. 2018 uply-
nuli tri roky, čo nás navždy opustila manželka a 
mama Mgr. Anna PANTÚČKOVÁ. 
S láskou v srdci spomínajú manžel a syn s rodinou. SPOMIENKA

Odišla tíško bolesťou 
unavená, už nie je medzi 
nami, no v našich 
srdciach zostáva stále 
s nami. 
Dňa 30. 5. si pripomína-
me smutné 2. výročie, 
čo nás naša drahá man-
želka, mama, babka 
a  prababka Paulína KUCEJOVÁ navždy opus-
tila. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku v modlitbe. 

S láskou spomínajú manžel Rudolf 
a dcéry Julka a Jarka s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, dni sa mí-
ňajú, spomienky na 
teba zostávajú.
Dňa 1. 6. si pripomína-
me prvé výročie úmrtia 
našej drahej mamičky, 
babičky, prababičky 
Terézie FIALKOVEJ. 
S úctou a láskou spo-
mínajú synovia Július, Jozef, Alexander a dcéra 
Angela s rodinami. 
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• ID hľadá asistentku na doma.  Tel. 0910 811 020.
• 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.
• Firma TATRA GOLD s. r. o., Beluša prijme do 
pracovného pomeru pracovníkov do výroby. 
Základná brutto mzda pri nástupe: od 576 € + 
variabilné zložky mzdy do 500 €/mesiac. Info: 
personalne@tatra-gold.sk, 042/4651 521.

STRATY - NÁLEZY
• Dňa 23. 5. nám uletel stredne veľký Papagáj nád-
herný (barabant) zelenej farby, začína sa sfarbovať 
na hlave do červeno-žlta. Je to miláčik rodiny. Prosím 
nálezcu o vrátenie. Odmena istá. Tel. 0910 979 140.
• Našiel so obojstranný špeciálny kľúč s  prí-
veskom na Okružnej ul. (Sedlište) v  stredu 23. 5.  
Tel. 0903 830 169. 

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov poriada 29. 6. 2018 zájazd na 
term. kúpalisko do D. Stredy. Cena 18 eur (cesta, 
vstupné). Prihlásenie do 25. 6.  na tel. 0948 093 551.

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

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

Skúste
Rýchly LTE INTERNET aj pre váš domov

TO.domaTO.doma

už od 9,99 € 

mesačne AKCIA! 
INŠTALÁCIA 

len za 1 €

Viac info na www.swan.sk
Ponuka platí od 16. 4. do 31. 5. 2018. BEZ KÁBLARÝCHLYSPOĽAHLIVÝ
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ŠIROKÝ VÝBER SVIETIDIEL, LED PÁSY, VENTI-
LÁTORY, ZÁSUVKOVÉ KOMBINÁCIE, VYPÍNAČE,

KÁBLE, ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

V PONUKE MÁME AJ NÁRADIE A NÁSTROJE PRE PROFESIONÁLOV!

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


