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Odchovanec MŠK Púchov
Andrej Kadlec priniesol 
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Folklórny Púchov musel
z pešej pod strechu
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Po maturite si prevzali 
posledné vysvedčenie 

Ilustr. foto FB M. Michalca
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DEŇ DETÍ
oslávili
ako sa patrí
Vedenie Mestského úradu Púchov už tra-
dične pozvalo vybraných žiakov z  mest-
ských základných škôl na oslavu Medzi-
národného dňa detí pred budovu radnice. 
Deti tu mali pripravený skákací hrad, do-
stali balóniky, cukrovú vatu a ovocný džús. 
Niektorí odvážlivci si nechali tiež farbička-
mi pomaľovať svoju tvár. 
Primátor mesta Púchov Rastislav Henek 
stihol v piatok 1. júna dopoludnia po-
stupne navštíviť všetky mestské materské 
školy. Zastihli sme ho v Materskej škole 
Chmelinec, kde deťom k ich sviatku rozdá-
val malé darčeky.

Foto: S. Flimmel
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FOLKLÓRNY PÚCHOV musel kvôli neistému počasiu pod strechu

Po veľkom úspechu hlavného hos-
ťa minuloročného Folklórneho Pú-
chova Poddukeľského umeleckého 
ľudového súboru (PUĽS) otvoril 
festival celovečerným reprezentač-
ným programom práve on. Diváci si 
vychutnali nesmierne silný zážitok, 
krásu krojov, spevu, tanca, tradícií 
z východného Slovenska i blízkeho 
pohraničia - v predvečer ďalšieho 
ročníka Folklórneho Púchova.
V nedeľu 3. júna mal festival pre-
biehať od 14:30 na pešej zóne, or-
ganizátori však pre zlú predpoveď 
počasia hlavný program presunuli 
do divadla. Program otvorili svojimi 
príhovormi zástupcovia hlavných 
sponzorov festivalu: Milan Panáček 
za TSK a manželka primátora mes-
ta Púchov Katarína Heneková. Ma-
nažérka Púchovskej kultúry Milada 
Vargová na margo festivalu uviedla: 
„Tento ročník cestujeme hore-dole 
Váhom od Nového Mesta až po Lip-
tovský Mikuláš. Máme zaujímavú 

situáciu, že na festivale dokonca 
vystúpia dva súbory s menom Váh. 
Vystupuje náš púchovský 47-ročný 
Folklórny súbor Váh a zároveň sme 
si pozvali hostí rovnakého mena 
z Liptovského Mikuláša. Bohužiaľ 
sme museli kvôli neistému počasiu 
presunúť z pešej zóny festival dov-
nútra. Hľadisko Divadla síce praská 
vo švíkoch, ale účinkujúci si po-
chvaľujú omnoho väčšie javisko, 
ako je na pešej zóne, čo možno po-
važovať za istý bonus festivalu.“ 
Festival moderovala Miroslava Mar-
tináková, ktorá postupne predsta-
vila všetkých 235 účinkujúcich z 12 
folklórnych súborov: Trombitáši Šte-
fánikovci, DFS Púchovček, prípravka 
DFS Púchovček, DFS Biela voda, DĽH 
Lachovček, FS Holíšan, FS Váh, ĽH 
Váh, FS Otava (Nové Mesto nad Vá-
hom), FS Trúfalci (Mníchova Lehota), 
FS Javorníček (Hvozdnica) a FS VÁH 
(Liptovský Mikuláš).

-sf-

V uplynulý víkend sa v mestskom Divadle 
konal v poradí už 36. ročník tradičného pú-
chovského folklórneho festivalu.
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Zamestnanosť klesla v jedinom 
kraji SR a to v Trenčianskom
Priemerný evidenčný počet zamest-
nancov v podnikoch s 20 a viac za-
mestnancami oproti roku 2016 klesol 
o 2.212 fyzických osôb, teda o 1,6 %. 
Z hľadiska ekonomických činností 
bol najvyšší medziročný pokles za-
znamenaný v stavebníctve o 36,1 %,
v činnostiach v oblasti nehnuteľ-
ností o 31 % a v ubytovacích a stra-
vovacích službách o 28 %. Naopak 
najvýraznejší nárast priemerného 
počtu zamestnancov bol v dodávke 
elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu o 44,3 %.

Najvyšší podiel na zamestnanos-
ti v priemyselnej výrobe SR mal 
Trenčiansky kraj
Priemerný evidenčný počet zamest-
nancov v podnikoch s 20 a viac za-
mestnancami so sídlom na území 
Trenčianskeho kraja predstavoval 
134.934 fyzických osôb. Zamest-
nanci kraja sa na celkovej zamest-

nanosti Slovenska podieľali 9,7 %. 
Spolu odpracovali 218,9 milióna 
hodín, čo predstavuje 1.622 hodín 
na jedného zamestnanca. Z hľadis-
ka štruktúry ekonomických činností 
najviac zamestnancov kraja praco-
valo v podnikoch so zameraním na 
priemyselnú výrobu až 49,6 % a me-
dzi krajmi SR tvorili najvyšší 17,7 % 
podiel zamestnancov priemyselnej 
výroby. Nasledovali zamestnanci 
vo vzdelávaní s 10,6 %, vo veľko-
obchode, maloobchode a oprave 
motorových vozidiel a motocyklov 
s 7,5 % a v zdravotníctve a sociálnej 
pomoci s 7,3 %. 

Mzda zamestnanca v Trenčian-
skom kraji bola o 91 eur nižšia 
ako v SR
Priemerná nominálna mesačná 
mzda zamestnanca v podnikoch 
s 20 a viac zamestnancami v roku 
2017 dosiahla 1.004 eur. Medzi-
ročne vzrástla o 9 %, čo bol naj-
vyšší medziročný rast mzdy medzi 

krajmi Slovenska, no aj tak to bola 
štvrtá najnižšia mzda medzi krajmi. 
Z pohľadu ekonomickej činnosti 
najvyššie mzdy boli v informáciách 
a komunikácii 1.386 eur, v dodávke 
elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu 1.294 eur a v odborných 
vedeckých a technických činnos-
tiach 1.236 eur. V priemyselnej 
výrobe, v činnosti s najvyšším pri-
emerným evidenčným počtom za-
mestnancov, dosiahla 1.090 eur, čo 
bola štvrtá najnižšia mzda v uvede-
nej činnosti medzi krajmi SR. 

Zamestnanosť a priemerná mzda v Trenčianskom kraji v roku 2017

Poznámka:
Údaje o počte zamestnancov a pri-
emerných mesačných mzdách sú za 
súbor podnikov s 20 a viac zamest-
nancami (za organizácie vykoná-
vajúce finančné sprostredkovanie a 
všetky nepodnikateľské organizácie 
bez ohľadu na počet zamestnancov) 
a za podniky s počtom zamestnancov 
nižším ako 20, ktoré dosahujú ročnú 
produkciu 5 mil. eur a viac získané 
podnikovou metódou t. j. podľa sídla 
podniku.
Štatistický úrad SR, foto: pixabay

Prvý úsek cyklotrasy otvorený, ďalší bude ten z Púchova do Nimnice
Udalosť roka. Presne tak prví cyklisti, ktorí absolvovali premiérových 13,4 km Vážskej cyklotrasy v sedle 
bicykla, označili otvorenie novej cyklotrasy medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. 

Príprava výstavby, projektovania 
a majetkovoprávneho vyrovnania 
prvého z ôsmich úsekov Vážskej 
cyklotrasy zabrala takmer celé štyri 
roky. „Keď sme v roku 2014 pripra-
vovali štúdiu 100 km dlhej  Vážskej 
cyklotrasy, mali sme na výber dve 
možnosti. Buď jej trasa mohla viesť 
popri cestných komunikáciách 
alebo popri rieke Váh,“ zaspomínal 
si pôvodca myšlienky vybudovať 
takúto rozsiahlu cyklotrasu župan 
Jaroslav Baška. Dnes už je výsledok 
tohto rozhodnutia známy. Tak ako 
prvá časť Vážskej cyklotrasy, tak aj tie 
ostatné povedú v príjemnom prírod-
nom prostredí takmer v absolútnej 
segregácii od cestnej premávky po 
korune ochrannej hrádze najdlhšej 
slovenskej rieky. Vážska cyklotrasa 
povedie naprieč celým Trenčian-
skym samosprávnym krajom. Spojí 
nielen jeho južnú a severnú hranicu, 
ale aj tri kraje; Trnavský, Trenčiansky 
a Žilinský.

Po rokoch príprav výstavby cyklotra-
sy v posledný májový piatok mohla 
verejnosť okúsiť prvotné hmatateľ-
né výsledky práce Trenčianskej župy. 
Kvalitu prvých kilometrov Vážskej 
cyklotrasy medzi obcou Horná Stre-

da a Novým Mestom nad Váhom, v 
piatok 25. mája 2018 v slávnostnom 
pelotóne vyskúšala približne stovka 
cyklistov. Ďalší ľudia sa na tento cyk-
listický unikát prišli pozrieť pešo, na 
korčuliach alebo s kočíkmi a deťmi. 
„Istým spôsobom je táto cyklotrasa 
luxusná, nakoľko spĺňa aj podmien-
ku Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, aby bola prispôsobená 
aj váhe nákladných vozidiel, použí-
vaných na údržbu okolitých vodných 
tokov. Veľkou devízou cyklotrasy je 
aj jej segregovanosť od motorovej 
dopravy a teda aj bezpečnosť pre 
cyklistov. Som preto rád, že táto cy-
klotrasa bude využívaná nielen mi-
lovníkmi cyklistiky a korčuľovania, 
ale aj ľuďmi, ktorí chcú na bicykli 
dochádzať do práce,“ povedal župan 
pri odovzdávaní cyklotrasy verejnosti. 

Prvý úsek cyklotrasy prechádza kata-
strom štyroch obcí (Horná Streda, Bru-
novce, Potvorice, Považany) a mesta 
Nové Mesto nad Váhom. Dosahuje 
dĺžku 13,4 km a vo svojej priemernej 
šírke tri metre je vedená prevažne 
po korune ochrannej hrádze rieky 
Váh. Podľa informácií zhotoviteľskej 
spoločnosti Strabag, s. r. o., výstavba 
cyklotrasy prebehla bez väčších kom-

plikácií či prekážok. Celú výstavbu v 
hodnote približne 3,7 mil. € financo-
val Trenčiansky samosprávny kraj. 

„Neváhajte, sadnite na bicykel, pre-
tože deň, ktorý strávite v sedle bi-
cykla, sa nezapočítava do ľudského 
života,“ vyzval všetkých prítomných 
národný cyklokoordinátor Peter Kluč-
ka, ktorý sa odovzdania úseku cyklo-
trasy Horná Streda – Nové Mesto nad 
Váhom taktiež zúčastnil. Aby všetko 
zlé užívateľov tejto cyklotrasy obchá-
dzalo, jej otvorenie požehnal evanje-
lický i katolícky farár. 

Nakoľko má byť Vážska cyklotrasa 
hlavnou cyklistickou kostrou Tren-
čianskeho kraja, okolité mestá a obce 

by sa na ňu postupne mali napájať 
vlastnými cyklotrasami. Tak to už v 
súčasnosti krátkym úsekom urobi-
lo aj Nové Mesto nad Váhom, ktoré 
prvú jazdu cyklistického pelotónu, 
ktorý na jeho územie dobicykloval, 
využil na jej slávnostné uvedenie do 
života. „V rámci spracovanej štúdie 
sme vytvorili v Novom Meste nad 
Váhom 9 trás, na ktorých by sme 
chceli vybudovať cyklistické chod-
níky. Toto je jeden z nich, po ktorom 
sa verejnosť relatívne bezpečne do-
stane priamo k Vážskej cyklotrase,“ 
komentoval primátor Nového Mesta 
nad Váhom Jozef Trstenský. 

Zatiaľ nie je zrejmé, ako sa cyklotrasa 
bude volať. Práve v týchto dňoch o 
tom rozhoduje verejnosť na základe 
hlasovania. Vyberá sa pritom spome-
dzi návrhov, ktoré župa zbierala uply-
nulého polroka. Hlasovať je možné 
na adrese cyklotrasytsk.sk. 

K prvým trinástim kilometrom 
Vážskej cyklotrasy by podľa žu-
pana mali tento rok pribudnúť aj 
ďalšie približne štyri kilometre 
cyklotrasy, ktorú župa aktuálne 
stavia medzi Púchovom a obcou 
Nimnica. 
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Už 14 rokov si celý svet pripomí-
na počas 14. júna srdečnosť ľudí, 
ktorí sú ochotní darovať kúsok 
seba. Svetový deň darcov krvi je 
poďakovaním pre výnimočných 
dobrovoľníkov, ktorí s odvahou 
a bez nároku na odmenu pomá-
hajú tým, ktorí to najviac potre-
bujú. Počas týždňa, počas kto-
rého darcovia krvi oslavujú svoj 
deň, Trenčianska župa vyzýva na-
brať odvahu a pomôcť tam, kde je 
to veľmi potrebné.
   V poradí siedmy organizovaný 
výjazdový odber krvi v priesto-
roch Úradu TSK sa uskutoční v 
pondelok 11. júna 2018 od 8.00 
h do 10.00 h. Letná Kvapka krvi 
prebehne, tak ako zvyčajne, pod 
drobnohľadom milých a ústre-
tových zamestnancov Národnej 
transfúznej služby (NTS) so síd-
lom v Trenčíne. 
   Pre darcov, ktorí nebudú môcť 
darovať krv na župnom úrade, je 
tu možnosť využiť služby niekto-
rej z troch krajských nemocníc. 
V utorok 12. júna 2018 od 7.00 
h bude možnosť darovať krv v 
NsP Považská Bystrica. 

Zdroj: TSK

Ako sa pripraviť na odber krvi? 
Niektoré pokrmy môžu ovplyvniť zlo-
ženie krvi tak, že ju nemožno použiť 
pre liečebné účely. Z tohoto dôvodu:
• Nejedzte 14 hodín pred odberom 
žiadne tučné jedlá (maslo, mlieko, 
smotanu, syr, vajcia, mastné mäso, 
slaninu, klobásu mäsové polievky, 
smažené jedlá, čokoládu, orechy a 
pod.)!

Letná kvapka krvi 11. 6. aj v NsP Považská Bystrica

• Nie je však vhodné, aby ste hlado-
vali! Doporučujeme ľahké raňajky. 
Môžete jesť netukové pečivo, suchá-
re, chlieb s medom a zaváraninou, 
ovocie, zeleninu a pod.
• V príjme tekutín sa neobmedzujte! 

Môžete vypiť šálku čiernej kávy, čaj, 
minerálku a ovocné šťavy.
• Pred odberom nepite alkohol a ne-
fajčite!
• Doprajte si dostatok spánku.
Zdroj:  Národná transfúzna služba SR

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
rozhodol zorganizovať už v poradí siedmu kvapku krvi, ktorá ponesie prívlastok 
letná. Zamestnanci župného úradu i široká verejnosť sa pokúsia spoločne preko-
nať hranicu 150 litrov darovanej červenej tekutiny.

5. jún - sv. Bonifác, biskup a mučeník
• Dorotej - pochádza z gréckeho slo-
va Dórotheós = „dar boží“
• Fatima - arabského pôvodu s význa-
mom „od pŕs odlúčená“
• Laurencia, Loreta, Loriána, Laura - 
má latinský pôvod s významom „po-
chádzajúca z mesta Laurentum“, „lau-
rus“ je „vavrín“, prenesene „víťazstvo
6. jún - sv. Norbert, biskup; sv. Kalu-
dius, biskup
• Norbert, Norberta - má nemecký 
pôvod a jeho význam je „slávny Se-
veran“
• Norman - nemeckého pôvodu s vý-
znamom „muž zo Severu“
• Perzida - gréckeho pôvodu s význa-
mom „ pochádzajúca z Perzie“
• Romulus - meno spoluzakladkla-
dateľa Ríma, grécke slovo „rhóme“ = 
„silný“
7. jún - sv. Róbert, opát
• Borislav - slovanské meno s význa-
mom „slávny bojom“
• Dalma - pôvodne maďarské mužské 
meno, „dal“ = „pieseň“
• Oriána - latinského pôvodu s význa-
mom „pochádzajúca z mesta Oria“
• Róbert, Róberta, Robin, Robina - má 
nemecký pôvod a jeho význam je 
„slávny“
• Silver - rímske rodové meno Silverius 
pochádza zo slova „silva“ = „les, hora“
• Teodot - grécke meno Thedotos 
znamená „daný bohmi“
8. jún - sv. Medard, biskup; Najsvätej-
šie Srdce Ježišovo
• Medard - má germánsky pôvod a 
jeho význam je „mocný“, „udatný“
9. jún - sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirk-
vi; sv. Richard, biskup
• Berenika - grécke meno s význa-
mom „prinášajúca víťazstvo“
• Felicián - má latinský pôvod (Felici-
anus) a v preklade znamená „patriaci  
Félixovi“, „félix“ = „šťastný“
• Prímus - má latinský pôvod a vý-
znam „prvý, prvorodený“
• Stanislava - má slovanský pôvod a 
jeho význam je „upevni slávu“
• Vojeslav, Vojeslava - slovanské 
meno s významom „slávny vojskom“
10. jún - bl. Diana, panna; bl. Bohu-
mil, biskup
• Margaréta, Gréta - má orientálny 
pôvod a jeho význam je „perla“
11. jún - sv. Barnabáš, apoštol; bl. Jo-
lana 
• Barnabáš - hebrejského pôvodu s 
významom „predpovedaný syn“
• Dobroslava, Dobrava, Dobrota, 
Dobrotína - má slovanský pôvod a 
jeho význam je „dobrá, dobrotivá“
• Flóra - meno rímskej bohyne kve-
tov, „floreo“ = „kvitnúť“

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

Blahoželáme k meninám

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

Mládežnícka

Chmelinec

Požiarna 1291

EP Komenského 50

Požiarna 1292

Ul. 1. mája

Slovanská

Nosice

- zatvorená
- v prevádzke

Vypracovala: Mgr.V.Češková

Mgr. Rastislav Henek
V Púchove 19.04.2017 primátor mesta

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

zatvorená  v prevádzke
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Hasičský a záchranný zbor

Intenzívne zrážky neudržali v utorok  
miestne potoky v Zubáku a Lednici

Polícia informuje

V utorok 29. mája, krátko po piatej hodine popo-
ludní bolo nahlásené vybreženie miestneho potoka 

v obci Zubák, ku ktorému došlo v dôsledku výdat-
ných lokálnych zrážok. Na zásah boli vyslaní piati 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Púcho-
va s dvomi zásahovými vozidlami.

Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo 
prieskumom zistené, že 
v postihnutej obci sa na-
chádzali štyri miesta, kde 
došlo k vybreženiu poto-
ka, ktorý zasahoval až na 
vozovku, tá zostala nepre-
jazdná. Na mieste udalosti 
sa nachádzali členovia 
miestneho dobrovoľného 
hasičského zboru a obča-
nia obce, ktorí vykonávali 
záchranné práce. Starosta 
obce vyhlásil tretí stupeň 
povodňovej aktivity.

Profesionálni hasiči v 
spolupráci s dobrovoľnými 

hasičmi a obyvateľmi obce v postihnutých úsekoch 
postupne prehlbovali resp. robili nové odtokové ko-

rytá. Na kritických miestach tiež prepchávali 
mostné priepuste, ktoré boli zanesené ná-
plavami po daždi a znemožňovali plynulý 
prietok vody. Po znížení hladiny vodného 
toku bola vozovka postupne očistená od 
nánosov blata a kamenia.

Počas zásahu profesionálnym hasičom 
asistovalo viac ako dve desiatky dobrovoľ-
ných hasičov z obcí Zubák, Horná Breznica 
a Lednické Rovne s piatimi kusmi techniky a 
viacerí miestni občania s ôsmimi pracovný-
mi strojmi. Na mieste udalosti boli prítomní 
aj pracovníci obvodného úradu životného 
prostredia, ktorí priebežne monitorovali si-
tuáciu na mieste udalosti.

Asi 40-minútový dážď spôsobil problé-
my aj v obci Lednica, kde rovnako došlo k 

vybreženiu potokov a nánosy štrku skomplikovali 
dopravu. Voda stekala z okolitých svahov a hlavný 
potok cez obec, rovnako ako menšie bočné potoky 
neboli schopné absorbovať zrážky. Za hodinu napr-
šalo 54 milimetrov zrážok.                 KR HaZZ Trenčín 

Intenzívna búrka spôsobila v utorok vybreženie potoka v Zubáku (na snímke). Búrka narobila problémy aj v Led-
nici.               FOTO: KR HaZZ Trenčín

Exprimátor Púchova Marián Michalec mal šofé-
rovať pod vplyvom alkoholu. Informáciu priniesol 
v sobotu 2. júna denník Nový Čas. Podľa infor-
mácií v denníku mali Michalca zastaviť policajti 
v sobotu 19. mája krátko pred polnocou v Čadci, 
pri dychovej skúške mal nafúkať 0,50 miligramu 
alkoholu na liter, čo je v prepočte 1,04 promile. 

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Žiline Jana Balogová napriek opakova-
ným žiadostiam odmietla pre Púchovské noviny 
poskytnúť informácie o identite osoby, ktorá sa 
podrobila pozitívnej dychovej skúške. 

Polícia podľa hovorkyne poskytuje informácie 
o skutkoch, resp. spáchaných trestných činoch 
a podozreniach z trestných činov, nie o konkrét-
nych osobách. K prípadu poslala nasledovné vy-
jadrenie: „Vodičovi (50) bolo vznesené obvinenie 
za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej 
látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona, lebo 
dňa 19. mája 2018 po jednej hodine bol hliadkou 
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čadci 
v meste Čadca zastavený a vyzvaný na vykonanie 
dychovej skúšky, ktorej sa dobrovoľne podrobil. 
Policajti vodičovi v dychu namerali 0,50 mg/l alko-
holu, čo je v prepočte 1,04 promile. Obvinenému 
mužovi hrozí v prípade preukázania viny trest od-
ňatia slobody až na jeden rok.“                                (r)

Púchovský exprimátor 
údajne šoféroval pod 
vplyvom alkoholu

Mestská polícia
Z mačky sa vykľula kuna
Hliadku mestskej polície privolali na Okružnú 

ulicu, kde podľa telefonického oznámenia mala 
byť vedľa cesty zrazená mačka. Mestskí policajti 
po príchode na miesto našli mŕtvu kunu v znač-
nom štádiu rozkladu. Následne uhynuté zviera 
vložili do vreca a z miesta ju odstránili. 

Zavadzali...
Hliadka mestskej polície zabezpečovala odstra-

ňovanie vozidiel na Moravskej ulici, kde prekážali 
pri umiestnení veľkoobjemového kontajnera a 
nádob na separovaný zber. Mestskí policajti zis-
tili majiteľov oboch vozidiel, skontaktovali sa s 
nimi a zabezpečili preparkovanie automobilov. 
Po odstránení vozidiel hliadka MsP Púchov  na 
miesto osadila kužeľové zábrany. Asi po desiatich 
minútach po odstránení automobilov umiestnili 
pracovníci Podniku technických služieb mesta 
Púchov na miesto veľkoobjemový kontajner a tri 
plastové nádoby na separovaný zber. 

Vytiekol mu olej
Napomenutím vyriešili mestskí policajti priestu-

pok, ktorého sa dopustil Púchovčan tým, že z jeho 
odparkovaného automobilu vytekal na parkovis-
ku pred panelákom na Pribinovej ulici olej. Previ-
nilec informoval, že vytečený olej z komunikácie 
odstráni.  

Sučka skončila v koterci
Hliadka prevzala od Púchovčana sučku jazve-

číka, ktorú muž našiel pri kruhovej križovatke pri 
supermarkete. Pes bol bez zranení, nebol začipo-
vaný. Mestskí policajti ho umiestnili do koterca 
v PTMS. Priestupok proti všeobecne záväznému 
nariadeniu je v riešení. 
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LETO PRIŠLO PREKVAPIVO SKORO, ALE MY
SME VYZBROJENÍ! NAVŠTÍVTE NAŠU PREDAJŇU

A ODNESTE SI OD NÁS VIETOR VO VLASOCH!

VÝPREDAJ 20%
NA VYBRANÉ SVIETIDLÁ!

 POZOR, AKCIA PLATÍ LEN
DO VYPREDANIA ZÁSOB.

POTREBUJEŠ OŽIVIŤ PRIESTOR DIZAJNOVÝM KÚSKOM? TAK SI PRÍĎ VYBRAŤ K NÁM!

PREDAJŇA:
UNI - elektroinštalačný materiál
Royova 777 (Za Púchovčanom)
020 01 Púchov
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Materská škola na Požiarnej 1292 oslávila polstoročnicu

Materská škola sa nachádza v centre 
mesta, má dobrú dostupnosť doprav-
ným prostriedkom a dostatok parko-
vacích miest. V súčasnosti ju navšte-
vuje 92 detí a výchovno–vzdelávaciu 
činnosť zabezpečuje osem pedago-
gických zamestnancov s  dlhoročnou 
praxou a sedem nepedagogických 
zamestnancov. V stredu 30. mája v Di-
vadle Púchov materská škola oslávila 
50. výročie svojho otvorenia, ktoré 
spojila s oslavou Dňa matiek. 
Zaplnenému divadlu sa najskôr priho-
vorila riaditeľka materskej školy Kata-
rína Tomanová:
„Naša škôlka a ľudia v nej pracujúci sa 
snažíme, aby sa u nás deti cítili čo naj-
lepšie. Robíme všetko preto, aby toto 
prostredie bolo pre nich bezpečné, 
príjemné, podnetné, aby mali všetky 
možnosti rozvíjať svoje schopnosti a 
vlastnosti. A pevne verím, že sa nám 
to darí. Deti sú u nás rady. No len čo sa 
otvoria dvere a zjaví sa v nich mamič-
ka, každé jedno dieťa sa s úprimnou 
radosťou k nej rozbehne. Mama je len 
jedna. Je nenahraditeľná. Mama je to 
najdôležitejšie, to najkrajšie, to naj-
drahšie, čo malý drobček má. A každý 
z nás bol takým malým drobcom, kto-
rý tú svoju mamu zbožňoval.

Preto nielen v Deň matiek, ale ke-
dykoľvek si treba pripomenúť, ako 
je mama pre dieťatko dôležitá, pre 
jeho základ do života. A každá jedná 
mama si zaslúži uznanie za to všetko, 
čo pre svoje deti robí. Byť mamou v 
dnešnej dobe vôbec nie je jednodu-
ché. To musí každý uznať. My, učiteľky 
v materskej škole sa snažíme, aby sme 

mamičkám boli nápomocné, aby 
sme im poradili a pomohli pri výcho-
ve svojho dieťatka v predškolskom 
období. 
Dňa 1. 9. 1967 sa prvýkrát otvorili 
brány našej materskej školy a vstúpili 
do nej prvé detské nôžky. Do vienka 
škôlka dostala krásne prostredie, kto-
ré sa neustále zveľaďuje a skrášľuje, 
dostala nespočetné množstvo kvalit-
ných zamestnancov (pedagogických 
i nepedagogických), aj oni prispeli k 
tomu, že naša MŠ je na vysokej a kva-
litnej úrovni. My v ich práci naďalej 
pokračujeme a túto úroveň zvyšuje-
me. Za ich prácu im patrí jedno veľké 
a úprimné ďakujeme.
Odvtedy ubehlo už 50 rokov a tých 
detských nožičiek, čo do nej vstúpili, 
bolo už neskutočne veľa. Medzi nimi 
som bola aj ja ako malé dievčatko, 
spolu so mnou škôlku navštevova-
la aj pani učiteľka Ivetka Hudecová, 
chodila tu aj pani kuchárka Zuzka 
Gabková a aj naša pani školníčka 
Janka Fedorová. A po rokoch sme sa 
tu zas všetky stretli ako zamestnan-
kyne. Nie je to úžasné? A možno prá-
ve teraz vychovávame deti, ktoré sa 
tu raz ocitnú ako nové pani učiteľky, 
kuchárky.

Naša materská škola funguje už pol 
storočia a pevne verím, že aj ďalšie 
desaťročie bude tu a budú ju navšte-
vovať ďalšie a ďalšie generácie ma-
lých detí. Tak nech sa jej darí, aspoň 
tak dobre ako doteraz. Nech sa tu deti 
cítia príjemne, bezpečne a nech s ra-
dosťou a usmiate do nej prichádzajú. 
Práve pre nich a o  nich je celá naša 

Najstaršia dodnes existujúca materská škola v mes-
te Púchov je materská škola na Požiarnej ulici 1292, 
ktorá po prvýkrát otvorila svoje brány už v roku 1967. 

materská škola. Chcem sa vo svojom 
mene poďakovať terajšiemu kolek-
tívu za ich ozaj svedomitú prácu, za 
to, že si vieme navzájom pomáhať 
a tvoriť, čoho dôkazom je aj dnešné 
vystúpenie všetkých tried, aj našej 
elokovanej MŠ na Komenského ulici.“

Po vystúpení riaditeľky materskej 
školy nasledoval blahoprajný prího-
vor primátora mesta Rastislava He-
neka a predsedkyne rodičovského 

združenia Jany Kuchtovej. V boha-
tom kultúrnom programe vystúpili 
deti všetkých ročníkov pod vedením 
svojich učiteliek. Ukázali, že vedia  
nielen recitovať, ale aj pekne spievať 
a tancovať. Vôbec sa nezľakli veľké-
ho javiska a zaplneného hľadiska, aj 
keď v ňom občas hľadali tváre svojich 
rodičov. Svojim roztomilým vystúpe-
ním si na záver vyslúžili od obecen-
stva búrlivé „standing ovations“.

S. Flimmel
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Dňa 7. 5. 2018 sa skupinka mladých 
ľudí (dvaja chlapci a trinásť dievčat) 
zo SOŠ obchodu a služieb v Púcho-
ve vydala na zážitkovo-dobrodruž-
nú cestu do Nemecka na základe 
pozvania z odbornej školy v  Gra-
fenau ku „Dňu Európy“. Cesta bola 
spočiatku nekonečná, ale čas v auto-
buse sme okrem oddychu využili aj 
na skompletizovanie a zopakovanie 
si nášho kultúrneho programu a po 
jedenástich hodinách sme sa ocitli v 
cieli, v mestečku Grafenau. 

Exkurzia vo westernovom mestečku
Naša cesta za poznaním niečoho no-
vého nás doviedla k stretnutiu s ne-
meckými študentmi. Spolu s nimi sme 
navštívili westernové mestečko Pull-
man City a prežili niekoľko nezabud-
nuteľných chvíľ. V Pullman City, ktoré 
sa nachádza v  prírodnej chránenej 
oblasti na okraji Bavorského lesa, nás 
sprevádzal samotný pán marshal. Po-
čas sprevádzania po okolí nás obozná-
mil so životom bývalých Indiánov, ako 
i zlatokopov, chovom dobytka i koní, 
ktoré boli sťahované z jedného miesta 
Ameriky na druhé kovbojmi. Dozve-
deli sme sa i novinku, že kovboji nie sú 
koltmi vyzbrojení muži, ako nám ich 
vo filmoch predstavuje Hollywood, 

ale v tých časoch šlo o  obyčajných 
chudobných mladých mužov, chovaj-
úcich dobytok a kone.

Slávnosť ku Dňu Európy
Po veľmi zaujímavej exkurzii sme sa 
zúčastnili úvodného uvítacieho cere-
moniálu našej priateľskej školy v Gra-
fenau. Úspešná spolupráca našich škôl 
trvá už od roku 2002, teda 16 rokov. 
Pán Eberle, učiteľ na tamojšej škole, 
ich opísal vo veľkých superlatívoch. 
Hneď po jeho prejave sa ujal slova 
pán Konrad Kobler, bývalý poslanec 
bavorského parlamentu. Počas jeho 
zaujímavého prejavu nám všetkým 
priblížil zmysel a úlohu EÚ. Vyzdvihol 
škálu možností terajších mladých ľudí 
a poukázal na ich dôležitú úlohu pri 
zachovaní mieru vo svete. 
Potom sme nastúpili na pódium my 
- druháci až piataci z Hotelovej akadé-
mie SOŠ OaS v Púchove. Snažili sme 
sa spríjemniť čas všetkým prítom-
ným kultúrnym programom, ktorý 
moderoval náš spolužiak Bartolomej 
Pochlopeň. Pozostával z  výkladu 
o  Slovensku a jeho hlavnom meste, 
ale aj z opisu našej školy. Bol oboha-
tený repertoárom ľudových a moder-
ných tancov a piesní ako aj zábavným 
country vystúpením. Priestor na svoje 

Deň Európy v nemeckom mestečku Grafenau

majstrovské kúsky v karate dostala aj 
naša karatistka Nika Furová. Skutočne 
excelentne predviedla svoje športové 
umenie a všetkých prítomných up-
útala svojím vystúpením.

Spoznali sme novú kultúru
Sme presvedčení, že tento zahranič-
ný projekt bol skvelou príležitosťou 
na to, aby sme aspoň trocha spoznali 
ďalšiu novú kultúru a mentalitu ľudí. 
Nemci sú naozaj veľmi priateľskí, milí 
a pohostinní. Odniesli sme si so sebou 
neuveriteľne veľa dojmov, zážitkov a 
poznatkov týkajúcich sa Európskej 
únie a školského aj mimoškolského 

života našich rovesníkov z Nemecka. 
Všetci dobre vieme, že súčasťou EÚ 
sme aj my, Slováci, a preto jedným 
z hlavných cieľov nášho projektu 
„Deň Európy“, bolo dozvedieť sa nie-
čo nové práve o nej. Veď tento deň 
predsa patril nielen nám, ale všetkým 
Európanom. Chceli by sme sa poďa-
kovať pani zástupkyni riaditeľa školy 
Mgr. Kremeňovej a pani profesorke 
Mgr. Slugeňovej, že sme sa tejto skve-
lej a nezabudnuteľnej akcie mohli zú-
častniť.

Mária Kellnerová 
a Zuzana Ďurechová, 

žiačky SOŠ OaS Púchov

LETNÉ DOVOLENKY SA RÝCHLO MÍŇAJÚ 

NENECHAJTE SI UJSŤ PRÍLEŽITOSŤ 

A VYBERTE SI U NÁS 

042/464 24 00 ca@deltas.sk Cestovná Agentúra DELTAS Športovcov 884/4, Púchov 
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Študentom gymnázia maturitné 
vysvedčenia odovzdal 25. mája v pú-
chovskom divadle primátor mesta 
Rastislav Henek. Na gymnáziu tento 
rok končilo 76 študentov v troch trie-
dach. Študentom zablahoželali okrem 
primátora aj riaditeľ školy Miroslav 
Kubičár a triedni učitelia Miriam Pagá-
čová, Miroslav Klučka a Martina Pavlí-
ková. Čestný titul Maturant roka získal 
Alexander Uhrina a titul Študent roka 
Lucia Krchňavá.

Na SOŠ Púchov pristúpilo k maturite 
76 študentov v odboroch operátor 
gumárenskej a plastikárskej výroby, 
prevádzka a ekonomika dopravy a 
styling a marketing. Medzi nimi sa 
nenašiel ani jeden žiak, ktorý by od-
bornú komisiu za zeleným stolom 
nepresvedčil, že si maturitné vysved-

čenie nezaslúži. Vysvedčenie im dňa 
31. mája spolu s triednymi učiteľmi 
Vierou Urbanovou a Jánom Haššom 
odovzdal župan Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Jaroslav Baška. 
Odchádzajúci štvrtáci pri preberaní 
maturitných vysvedčení vyzdvihli 
aj pozitívne napredovanie školy. 
Pochvalné slová adresovali pre-
dovšetkým riaditeľke školy Lenke 
Jancíkovej. Vo svojom príhovore 
žiakom odkázala: „Vnímajte veci, 
ktoré sa okolo vás dejú. Hoci to 
môže znieť ako klišé, budúcnosť je 
vo vašich rukách. Ak chcete niečo 
zmeniť, namiesto veľa rečí to rad-
šej urobte, zmeňte to. Zbytočne sa 
nesťažujte, ale konajte. Máte veľ-
kú silu, aby ste veci dokázali sku-
točne meniť.“

Zdroj: TSK, foto: S. Flimmel

V uplynulých týždňoch sa na púchovských stredných školách konali záverečné maturitné skúšky, 
po ktorých získali študenti maturitné vysvedčenie.

Po maturite si prevzali posledné vysvedčenie 

Čestný titul Maturant roka získal 
Alexander Uhrina.



školstvo 11

Poznáte púchovské ulice? Viete po 
kom sú pomenované a  kde sa na-
chádzajú?
     Žiaci 8. ročníka zo ZŠ s MŠ Slovanská 
sa pustili do pátrania a  pripravili pre 
svojich mladších i starších spolužiakov 
zaujímavé vyučovanie. ZŠ s  MŠ Slo-
vanská sa nachádza v  miestnej časti 
Horné Kočkovce, preto naše pátranie 
začalo práve tu. V  Horných Kočkov- 
ciach je veľa ulíc, ktoré sú pomenova-
né po významných dejateľoch. Možno 
ani nevieme, no denne prechádzame 
po Kukučínovej, Štúrovej či Hurbano-
vej ulici. Ôsmaci pripravili exkurziu tý-
mito ulicami, na ktorú sa vybrali všetci 
žiaci druhého stupňa.  Pod vedením 
učiteľov pracovali viac ako tri mesiace. 
Čítali, pozerali filmy, zbierali a  triedili 
informácie, ktoré následne spracova-
li do power-pointových prezentácií. 
Súčasťou prípravy bola aj beseda 
s pánom Ganátom, autorom publiká-
cie Horné Kočkovce, ktorý oboznámil 

žiakov s históriou našej miestnej čas-
ti. Práca na projekte sa nezaobišla bez 
poznatkov a  zručností z  rôznych vy-
učovacích predmetov. Na hodinách 
informatiky tvorili prezentácie, na 
hodinách výtvarnej výchovy kreslili 

portréty, hľadali historické fotografie.
     Deň „D“ nastal 9. 5. 2018. Dve sku-
piny žiakov sa postupne vystriedali na 
troch stanovištiach, kde na nich čakali 
žiaci s  pripraveným programom. Po-
stupne odhaľovali históriu Kukučíno-

Ulice slávnych (zážitkové učenie v podmienkach bežnej školy)
vej ulice a  osobnosť Martina Kukučí-
na, históriu Štúrovej ulice a osobnosť 
Ľudovíta Štúra a históriu Hurbanovej 
ulice a osobnosť Jozefa Miloslava Hu-
rbana. 
    Aj takéto aktivity sú dôkazom, že 
projektové a zážitkové vyučovanie, 
ktoré prepája viaceré predmety, rozví-
ja širokú škálu poznatkov a zručností, 
je možné realizovať v podmienkach 
bežných základných škôl. Stačia k 
tomu dobrí učitelia, pedagogické 
nadšenie a žiaci, ktorí sa dajú zapáliť 
pre spoločnú vec. 
   Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
programu e-Školy pre budúcnosť Na-
dácie Orange.
   Ďakujeme žiakom 8. ročníka a pe-
dagógom za čas, ktorý venovali to-
muto projektu. Poďakovanie patrí aj 
všetkým ochotným ľuďom, ktorí boli 
pri realizácii projektu nápomocní.

ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov

   

Na výlete v Londýne
Dňa 21. 5. sme vyrazili na školský vý-
let do Londýna. Cieľom tejto exkurzie 
bolo spoznanie Anglicka a zlepšenie 
anglického jazyka žiakov. Na cestu 
sme vyrazili o 11. hodine spred školy 
a počas cesty sme zobrali žiakov zo 
súkromnej školy v Trenčíne, ktorí túto 
cestu podnikli s nami. Cesta trvala 
dva dni autobusom so zastávkami v 
mestách Amsterdam (Holandsko) a 
Dunkerque, (Francúzsko). Do Anglicka 
sme sa preplavili cez prieplav La Man-
che pomocou trajektu. Preplávanie 
trvalo okolo 1,5 hodiny a more bolo 
počas cesty tam aj späť pomerne po-
kojné. 
Po vylodení v Anglicku sme sa zastavili 
v meste Canterbury a potom sme išli 
na priradenie do rodín, u ktorých sme 
počas výletu prenocovali. Ubytova-
nie bolo príjemné a problémov málo. 
Každé ráno nás rodiny dopravili na 
miesto stretnutia, odkiaľ sme pokra-
čovali autobusom na rôzne miesta v 
Anglicku. Počas výletu sme navštívili 

veľa známych atrakcií a pamiatok ako 
London Eye, Tower Bridge, Greenwich, 
hrad Windsor a ďalšie. V rozsiahlom 
parku Greenwich sme si mohli pozrieť 
planetárium, ale aj nultý poludník a 
pritom naraz stáť na dvoch pologu- 
liach Zeme. 
Na hrade Windsor sme si pozreli za-
ujímavý interiér a exteriér hradu a 
tiež mix rôznych historických období. 
Mohli sme vidieť, ako žili rôzne kráľov-
ské rodiny počas histórie. Previezli sme 
sa najstarším metrom Európy a tiež 
sme boli na veľmi známej ulici Oxford 
Street, kde sme mali šancu pozrieť sa 
na rušný londýnsky život. Cesta na-
späť začala po prehliadke mesta Cam-
bridge, kde sme si pozreli rozsiahle 
univerzity, ktoré absolvovali aj niektorí 
veľmi známi ľudia.  Takmer všetci sme 
sa zhodli na tom, že výlet bol vydarený 
a v mnohom nás obohatil.  

Tomáš Gubicza, 8. A, 
ZŠ J. A. Komenského

V Centre voľného času Včielka sa 
opäť po roku stretli deti pri obľúbe-
nej prehliadke detských talentov s 
názvom Talentárium 2018. Toto pra-
videlné podujatie je určené šikovným 
a talentovaným predškolákom. Do 
súťaže sa tento rok prihlásilo 24 detí 
z piatich materských škôl okresu Pú-
chov. Učiteľky zo zapojených MŠ vy-
brali najtalentovanejšie deti, ktoré sa 
na tomto podujatí nebáli prezento-
vať, vystupovať pred publikom, učili 
sa spoločne odmeniť iných potles-
kom, usmievať sa a navzájom si vy-
menili skúsenosti a inšpiráciu. Deti sa 
prezentovali v známych kategóriách 
–  ľudový a moderný tanec, spev, hra 
na hudobný nástroj, recitácia, gym-
nastika a výtvarná výchova, kde malí 
umelci pripravili svoje práce na im 
najmilšiu tému ,,Ľúbim svoju mamič-
ku a otecka“. Detské umelecké výtvo-
ry nám zdobia ešte aj dnes priestory 
CVČ Včielka. Na podujatí sme videli 

a počuli tradičné ľudové, moderné 
a detské piesne. Zaujímavými vy-
stúpeniami boli tanečné choreografie 
sólistov i skupinové tančeky, ktoré 
atmosféru poriadne rozprúdili. Pred-
stavili sa nám aj šikovné gymnastky a 
oživením bola hra na klavíri a úžasní 
recitátori. Všetky deti boli odmenené 
medailou a sladkosťami. Zúčastnené 
materské školy dostali na pamiatku 
trofeje, diplomy a drobnosti pre svoju 
činnosť. Ďakujeme všetkým deťom za 
ich výnimočné a krásne vystúpenia. 
Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám 
z MŠ Mládežnícka Púchov, MŠ Požiar-
na 1292/5 Púchov, ZŠ s MŠ Dohňany, 
a ZŠ s MŠ J. A. Komenského Lednica, 
ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, ktoré sa 
venovali deťom a rozvíjajú ich talenty. 
Tiež za ich trpezlivosť, ochotu a od-
hodlanie vo svojej práci. Do budúcna 
prajeme veľa síl a energie a tešíme sa 
na vás opäť o rok.
Mgr. Ľudmila Bučková Kvaššayová

CVČ Včielka: Talentárium 2018
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13. 6.,  (streda) 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 rezaných 
kvetov. Stačí si so sebou priniesť úsmev na 
perách, ostatné zabezpečí Pivonka. 

21. 6.  (štvrtok) o 18:00 hod.
Myšlienkovo: Zero waste domácnosť
Bezobalová, bezodpadová domácnosť či známy pojem zero waste, jednodu-
cho život bez plytvania a smetí. Čo to vlastne v reálnej domácnosti znamená? 
Každý má iný životný štýl, iné nároky, možnosti či podmienky. Každý sme iný, 
jedinečný. Skúsme sa vzájomne inšpirovať, ukázať možnosti, zdieľať tipy, čo a 
ako robiť inak, aby sme si skvalitnili a spríjemnili život s ohľadom na našu Zem 
- životné prostredie aplikovaním bezodpadovej domácnosti. 

27. 6.  (streda) o 19:00 hod.
Premietanie filmu A Plastic Ocean

     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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Odovzdávanie maturitných vysvedčení
•  Komisia vzdelávania sa zaoberala najmä seniormi
•  Gymnazisti budú mať nové športovisko
•  Deň gulášu púchovskej doliny 
•  Talentárium
•  Cykloautobusy opäť aj v Trenčianskom kraji
•  V Streženiciach oslávili Deň matiek
•  POV Dance v Dohňanoch
ŠPORT      
•  Offroad Lúky 2018
•  Na majstrovskú frofej Fortuna ligy si mohli siahnuť aj v Púchove
• Slovenské hry mládeže a Slovenský pohár
SPEKTRUM 
•  Púchovské art formácie 

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

Ešte v závere apríla sa v Ružomberku 
uskutočnil prvý ročník celoslovenskej 
súťaže v sólovej hre na klavíri pod ná-
zvom „Hviezdy hrajú srdcom“. Do sú-
ťaže sa prihlásili žiaci z 38 základných 
umeleckých škôl (ZUŠ) celého Slo-
venska. O výsledku rozhodovali dve 
trojčlenné poroty, predsedom jednej 
z nich bol známy klavírny virtuóz Ri-
chard Rikkon. Púchovskú ZUŠ repre-
zentovali štyria mladí umelci. Ako je 
už tradíciou na podobných poduja-
tiach - patrili medzi najlepších. Mi-

roslav Rábik, ktorého pedagógom 
je Mária Olšáková, získal po veľmi 
peknom výkone strieborné pásmo. 
Ďalších troch žiakov pripravoval Ju-
raj Olšák. Katarína Cekulová obsadila 
bronzové pásmo a Matiáš Guzma a 
Gabriela Paganíková po výborných 
výkonoch boli ocenení zlatým pás-
mom. Spomínaným žiakom a ich 
pedagógom ďakujeme za krásnu re-
prezentáciu školy a  mesta a do ďalšej 
práce prajeme veľa úspechov. 

ZUŠ Púchov 

Hviezdy hrali srdcom
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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 €. Die-
ťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 15. 6., 17.30 h  Sobota 16. 6., 15.30 h

LUIS A UFÓNI                                                                                                                         
Luis je pozemský chlapec, trochu samotár a vďaka otcovi na mimozemskú inteligenciu vždy veril. 
Teraz rieši hrozbu toho, že bude musieť  odísť z domova na internát, keď z okna uvidí lietajúci tanier. 
Zvláštne kľučkuje, a nakoniec to napáli do stromu. Stretáva bláznivú trojku ufónov a hneď je mu 
jasné, že s nimi bude zábava.Všetci traja sa vedia premeniť na čokoľvek. Blázniví ufóni Mog, Nag a 
Wabo sa s ľudským chlapcom Luisom dajú dohromady a spoločne rozbehnú dobrodružstvo galak-
tických rozmerov. Potrebujú získať vysnený matrac, poradiť si s riaditeľkou internátnej školy, skúsiť  
nezanechať  za sebou úplnú púšť a tiež sa nejako musia dostať zo Zeme. A všetkých nakoniec čaká 
veľké prekvapenie. 
MP – Nem. – Fórumfilm – 90´ – slovenský dabing – animovaná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 15 . 6., 19.30 h

PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ                                                                                                                     
Escobar, brutálny zločinec, bezohľadný vrah, narkobarón, vládca kokaínového impéria, a zároveň je-
den z najbohatších a najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. Pablo, otec, záchranca chudobných, 
manžel a tiež pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidieť, druhého môžete milovať. Dohromady 
Pablo Escobar, ktorému jeho rozporuplnú tvár prepožičal  Javier Bardem.
MN 15 rokov – Esp. – Bontonfilm – 123´ – titulky – triler. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 16. 6., 17.30 h  

JA, SIMON                                                                                                                                   
Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale pre Simona je to trochu zložitejšie, nikto totiž netuší, že je gay. On 
zase nevie, kto je ten neznámy spolužiak, s ktorým si tak skvele rozumie cez e-mail. Film je adaptá-
ciou rovnomenného bestselleru Becky Albertalliovej a je vtipným a otvoreným príbehom o dospie-
vaní, vzrušujúcej ceste k nájdeniu seba samého  a hlavne o hľadaní pravej lásky.
MN 12 rokov – USA – CinemArt  – 110´ – titulky – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, seni-
or nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
Streda 6. 6.   veľká sála divadla  19.00 h

TRI TVORIVÉ TVORY
Divadlo trojice Juraj “ŠOKO” Tabaček , Lukáš “PUCHO” Púchovský a Stano Staško. Impro-
vizačné predstavenie, ktoré je premiérou a derniérou zároveň. Režisérmi ste vy, diváci. 
3T si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvá-
rajú priamo pred očami divákov krátku divadelnú hru. Vstupné v predpredaji: 11 € (kres-
lá), 10 € (balkóny a prístavky). V deň predstavenia: 14 €.

Štvrtok 7. 6.   veľká sála divadla  17.00 h

TANEČNÝ VEČER                              
Základná umelecká škola v Púchove Vás srdečne pozýva na pestrý Tanečný večer do 
Divadla Púchov. Účinkujú žiaci tanečného odboru ZUŠ s choreografiou Marty Búšfyo-
vej. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk.

Nedeľa 17. 6.  veľká sála divadla  15.00 h

Nedeľa s rozprávkou: JANKO A MARIENKA                              
Čarovná rozprávková klasika v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti. Te-
šiť sa môžete nielen na chutnú chalúpku, zlú ježibabu, veľké bábky Janka a Marienky, 
ale aj na pesničky s prvkami terchovskej ľudovej hudby a folklórne tance. Dĺžka poduja-
tia: 45 minút.  dni kina alebo online na www.kultura.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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Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

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

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

VŠETKO ALEBO NIČ (romantická komédia)
Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby. 
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na 
ktorých sa nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Popretkávaný sarkazmom, humorom, 
hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. 
Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba... MN 15 rokov – SR/ČR – Continentalfilm 
–113´- slovenská verzia. Vstupné 2 € 
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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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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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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
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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
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Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 5. 6. 
Francúzska vývarová s mäsom, chlieb 
1. Pečené kuracie stehno a la kačka, červ. 
kapusta, knedľa 
2. Zemiakové trojhranky s bryndzovou náplňou 
a syrom

Streda: 6. 6.
Gulášová srbská, chlieb 
1. Hovädzí plátok na spôsob „Csaky“, var. 
zemiaky 
2. Zapekané rezance so šunkou a syrom, st. 
uhorka

Štvrtok: 7. 6.
Cuketová s kôprom, opek. chlieb 
1. Bravč. diabolská pochúťka, 1/2 dus. ryža, 1/2 
opek. chlieb
2. Vypráž. syr so šunkou, hranolky, tat. omáčka

Piatok: 8. 6.
Mrkvový krém so strúhaním, chlieb 
1. Zabíjačkový tanier (peč. mäso, klobása, jater-
nic. kaša, dus. kyslá kapusta,var. zemiaky) 
2. Broskyňová žemľovka 

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 5. 6. 
Špargľový krém, chlebové krutóny ň
1. Tvarohové knedličky s kúskami jahôd 
2. Diabolská pochúťka v zemiakovej placke, 
strúhaný syr 
3. India

Streda: 6. 6.
Hydinový vývar s rezancami 
1. Caesar šalát, pečivo 
2. Králičie stehno na paprike so šampiňónmi, 
maslové halušky 
3. India 

Štvrtok: 7. 6.
Zeleninová s karfiolom
1. Pastiersky syr vyprážaný, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Mexický guláš, dusená ryža 
3. India

Piatok: 8. 6.
Paradajková s drobnou cestovinou  
1. Strapačky s kyslou kapustou a slaninkou
2. Gratinovaný losos s pórom a mandľami, 
varené zemiaky, bylinkový dipp 
3. India
 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 5. 6.
Rajčinová s cestovinou
1. Mexický hovädzí guláš, ryža
2. Bravčové pliecko na smotane, varená knedľa

Streda: 6. 6.
Karotková kyslá
1. Vyprážaný kurací krčmárský špíz, opekané 
zemiaky, obedový šalát
2. Hovädzie „Chilli con carne“, ryža

Štvrtok: 7. 6.
Hrachová s párkom
1. Plnený kapustný list, zemiaková kaša, uhorka
2. Kurací rezeň „Trio“, ryža, zeleninový šalát

Piatok: 8. 6.
Čínska s rezancami
1. Kurací závitok s fazuľovými luskami, syrom a 
slaninkou, syrová omáčka, ryža
2. Pečená Tilapia s kapustovým šalátom

Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 5. 6. 
Hlivová so zeleninou a pohánkou
Frankfurtská s párkom
1. Kurací steak s oravskou slaninou a oštiepkom, 
dus. ryža 
2. Kotlíkový guláš, 3 ks chlieb
3. Pečené zemiakové plátky s kys. smotanou a 
ricottou, zakysanka 
4. Šalát s horčicovou zálievkou (hovädzie plátky, 
paradajky, jarná cibuľka, toast)

Streda: 6. 6.
Kuracia s rezancami a špargľou
Brokolicová krémová
1. Viedenská roštenka, ½ dus. ryža, ½ hranolky  
2. Kurací perkelt, maslové halušky
3. Pečené plnené šampiňóny, var. zemiaky, 
bylinkový dressing 
4. Šalát s horčicovou zálievkou (hovädzie plátky, 
paradajky, jarná cibuľka, toast)

Štvrtok: 7. 6.
Hŕstková s údeninou
Letná zeleninová s cestovinou
1. Kuracie závitky (šunka, syr), dus. ryža  
2. Mletý rezeň so syrom, zemiaková kaša, kapus-
tovo-mrkvový šalát
3. Grilovaný encián, am. zemiaky, brusnicový dip
4. Šalát s horčicovou zálievkou (hovädzie plátky, 
paradajky, jarná cibuľka, toast) 

Piatok: 8. 6.
Morčacia s mäsom, zeleninou a mrveničkou 
Paštrnáková s pažitkou
1. Kuracie slimáčiky na ihle, dus. ryža, hláv. šalát
2. Aljašská treska na grilovanej cukete, nové 
zemiaky s maslom
3. Penne ,,Quatro formaggi“
4. Šalát s horčicovou zálievkou (hovädzie plátky, 
paradajky, jarná cibuľka, toast

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 5. 6.
 Kurací vývar s bylinkovými haluškami
1. Morčací steak na grilovananej zelenine
2. Roľnícke zemiaky, kyslá uhorka
3. Cestoviny s kuriatkami a smotanou
Dezert: Jahodové rezy želatínové
                 
Streda: 6. 6.
Držková                    
1. Kurací gyros v tortille, zeleninové obloženie
2. Bravčová panenka Sous Vide s dubákovou 
omáčkou, opekané zemiaky, zeleninové oblo-
ženie (6,50 €)                                                                 
3. Pirohy so slivkovým lekvárom
Dezert: Medový krémeš

Štvrtok: 7. 6.
Zeleninová so strúhaním   
1. Kurací steak na gratinovanej brokolici, zeleni-
nové obloženie
2. Teľací perkelt, maslové halušky
3.  Vyprážaný karfiol, var. zemiaky, tatárska om.
Dezert: Kávové rezy

Piatok: 1. 6.
Tekvicová
1. Kung Pao, kari ryža, zeleninové obloženie
2. Plnená paprika s paradajkovou omáčkou, 
varená knedľa
3. Grilovaný losos na listovom šaláte, bagetka
Dezert: Punčové rezy

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 5. 6. 
Halászlé
Králičí vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Cuketovo-zemiakové placky, cesnak. dresing
2. Teľací perkelt, pažítkovo-maslové halušky
3. Bravčový Černohor, pečené zemiaky, tatárska
4. Jahňacia pljeskavica, pečená polenta, gr. šalát  

Streda: 6. 6.
Tekvicový krém Hokaido 
Králičí vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Morčacie srdcia na smotane, varená knedľa 
2. Kuracia roláda plnená mozarelou a sušenými 
paradajkami, parená letná zelenina s maslom 
3. Bravčový Černohor, pečené zemiaky, tatárska
4. Jahňacia pljeskavica, pečená polenta, gr. šalát  

Štvrtok: 7. 6.
Demikát z májovej bryndze, halušky
Králičí vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Vyprážané rybie filé, slov. zemiakový šalát 
2. Morčacie prsia na grile, šalát Caprese
3. Bravčový Černohor, pečené zemiaky, tatárska
4. Jahňacia pljeskavica, pečená polenta, gr. šalát  

Piatok: 8. 6.
Gaspačo - podávané za studena  
 Králičí vývar, mäsový knedlíček, zelenina
1. Rest. kur. pečeň, ryža s hráškom, kyslá uhorka
2. Tagliatelle s lososom a parmezán. omáčkou  
3. Bravčový Černohor, pečené zemiaky, tatárska
4. Jahňacia pljeskavica, pečená polenta, gr. šalát  

 

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 5. 6. 
Minestrone, strúhaný syr   
Slepačí vývar s rezancami a zeleninou   
1. Kurací steak na dubákovej omáčke, dusená 
ryža, zeleninová obloha
2. Bačovský bravčový rezeň, pučené zemiaky, 
čalamáda   
3. Zapekané tvarohové palacinky    

Streda: 6. 6.
Dubákový krém so slaninkou     
Hovädzí vývar s fridátovými rezancami      
1. Vyprážaný Gordon Blue, zemiakové pyré, 
kyslá uhorka     
2. Pečená brav. roláda, dus. kapusta, knedľa   
3. Grilovaný hermelín na lístkovom šaláte 
s brusnicami      

Štvrtok: 7. 6.
Pórová so šunkou, chlebové krutóny     
Zverinový vývar „RISI- BISI“ 
1. Vykostené kuracie stehno na grile, dusená 
ryža, zeleninová obloha   
2. Divinový kotlíkový guláš, chlieb (5,90 €)  
3. Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb  

Piatok: 8. 6.
Zeleninová krémová  
Slepačí vývar s mäsom a rezancami 
1. Kurací perkelt, varená cestovina
2. Brav. rebierko „Partizán“, strapačky   
3. Zemiaková baba, kyslé mlieko      

autorizovaný predaj
a servis vozidiel 

POŽIADAVKY:  
komunikatívnosť, profesionálne vystupovanie, 
prehľad v automobilizme, konkurencii a technike 
vozidiel, min. SŠ vzdelanie, administratíva, AJ/NJ 
výhodou

PREDAJCU VOZIDIEL

Bližšie info na:                                t. č. 0911 942 799

MZDA:  650 € + odmeny

Životopis s fotkou a motivačným listom môžete 
zaslať na manager@kiapuchov.sk

MIESTO VÝKONU PR ÁCE:  
Nimnická cesta 1674, 020 01 Púchov

prijme NA TPP
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OD DRUŽBA, SNP 750/42 Nová Dubnica, tel. 042/44 31 077, 0911 955 192
OD ASTRA, Nám. Matice Slovenskej 4263, Dubnica nad Váhom, tel. 042/24 02 010, 0948 955 192

Hollého 1925/18, Púchov, tel. 042/43 84 317, 0948 955 191
www.nabytoknika.sk

160 x 200cm
s polohovateľným roštom a UP 

330 x 270 x 175cm
rozklad a UP

3 rozklad +1+1 Slovenské
a České
výrobky

od
189€

V E Ľ K Ý
výber poťahov

/ v cene prikrývka
a matrace /

969€
809€

160 x 200cm

699€899€

1 129€

240€

108 x 89 x 87cm

1+1
zdarma 729€

569€

A K C I A

/ v cene prikrývka
a matrace /

s polohovateľným
roštom a UP

Cenné úspechy púchovských plavcov
Multinations young swimming meet 2018
V dňoch 5. a 6. mája 2018 sa v českej Plzni usku-
točnili medzinárodné plavecké preteky mlad-
ších juniorov za účasti 4 krajín (Česko, Poľsko, 
Maďarsko a Slovensko), pričom každá krajina 
môže postaviť na každú plaveckú disciplínu len 
jedného pretekára ročník narodenia 2003 a jed-
ného 2004.
  Na svoj prvý reprezentačný štart bola nomi-
novaná aj púchovská plavkyňa – 14-ročná Lea 
Kmošenová, ktorá v silnej konkurencii plavec-
kých špičiek dosiahla vynikajúce výsledky. Vo 
svojich hlavnýc h krauliarskych disciplínach ob-
sadila šieste miesta v osobných rekordoch (50 
VS 0:27,85 a 100 VS 1:00,75). Lea štartovala aj v 
štafete 4 x 100 m voľný spôsob, kde plávala tretí 
úsek (1:00,33) a dievčatá získali bronzové me-
daily (slovenská štafeta v zložení Marušáková 
Emma, Krátka Juliana, Kmošenová Lea, Cibul-
ková Martina), pričom striebro im uniklo len o 7 
stotín sekundy.
    Lei Kmošenovej patrí veľká gratulácia za 
úspešnú a vzornú reprezentáciu nášho plavec-
kého klubu, mesta Púchov a Slovenska!

Majstrovstvá Slovenska juniorov v plávaní
Posledný májový víkend (25. - 27. 5.) sa v 50-met-
rovom bazéne v Žiline predstavilo sedem púchov-
ských plavcov – Nina Hlubíková, Lea Kmošenová, 
Martina Vetešková, Samuel Jancík, Martin Matušík, 
Adam Kačík a Lukáš Obšivan na podujatí majstrov-

stvá Slovenskej republiky juniorov za účasti 266 
pretekárov zo 45 klubov. Plávalo sa v kategóriách: 
mladšie juniorky (14 – 15 r.), staršie juniorky (16 – 
17 r.), mladší juniori (15 – 16 r.) a starší juniori (17 
– 18 r.), pričom takmer každá disciplína mala roz-
plavby, z ktorých do finále postupovalo 8 najlep-
ších starších juniorov a 8 mladších juniorov.
Najúspešnejšou púchovskou plavkyňou bola 
podľa očakávania Lea Kmošenová, ktorá aj napriek 
tomu, že štartovala s o rok staršími dievčatami, zo 
všetkých šiestich štartov si vyplávala nielen osob-
né rekordy, ale aj finále. V krauliarskej stovke v 
napínavom súboji sa časom 1:00,66 umiestnila na 
fantastickom 3. mieste. Dvakrát jej tesne ušli me-
dailové pozície na 50 m voľný spôsob (27,57 s) a 
200 m voľný spôsob (2:14,00), kde skončila na štvr-
tých miestach. Šieste miesto obsadila na 200 m po-
lohové preteky (2:34,95) a dvakrát 7. miesto (100 m 
motýlik (1:09,74) a 50 m motýlik (30,50). V tejto ka-
tegórii sa do finále prebojovala aj Nina Hlubíková v 
disciplíne 100 m znak v osobnom rekorde 1:14,39 
a skončila ôsma. V priamom súboji na 800 m voľný 
spôsob si vyplávala vynikajúce 5. miesto. 

V silnej konkurencii mladších juniorov sa nestratili 
ani chlapci. Do finále s osobákom 2:26,50 na 200 
m motýlik postúpil Samuel Jancík, kde skončil na 
krásnom 5. mieste. V ďalšej disciplíne 400 m polo-
hové preteky (5:17,66) priamo na čas bol ôsmy a 
desiate miesto mu patrí na 800 m voľný spôsob. 
Deviatou priečkou na Slovensku sa môže pochváliť 

Martin Matušík na 200 m motýlik a taktiež parád-
nym zlepšením sa na najdlhšej trati 1 500 m voľný 
spôsob časom 19:51,79. Zo starších juniorov si finá-
le vyplávali a ako ôsmy s v osobnom rekorde skon-
čil Lukáš Obšivan na 200 m motýlik. Siedme miesto 
priamo na čas v disciplíne 400 m polohové preteky 
zaplával Adam Kačík a Martina Vetešková pekné 
finálové 6. miesto, taktiež v osobnom rekorde na 
motýlikárskej dvestovke.
Všetkým plavcom patrí veľká gratulácia a uznanie 
za poctivo odtrénované naplávané kilometre po-
čas tréningov a sústredenia.

Dana Strelčíková, trénerka

Lea Kmošenová 
má za sebou prvý  

reprezentačný štart.
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Reprezentačné družstvo mužov Slovenského rybár-
skeho zväzu a jeho sekcie lovu rýb  udicou kategória 
prívlač „ulovilo“ ďalší medailový úspech na vrchol-
nom svetovom podujatí. Na 16. majstrovstvách sveta 
v love rýb udicou na prívlač konaných v dňoch 26. 
- 27. mája v Bosne a Hercegovine obsadili prvé mies-
to v súťaži družstiev a stali sa tak po dvoch rokoch a 
minuloročnom treťom mieste opäť majstrami sveta 
v tejto disciplíne. Pred dvomi rokmi Slováci vyhrali 
majstrovstvá sveta na domácej rieke Poprad vo Svite. 
Družstvo našich prívlačiarov zvíťazilo v Bosne a Her-
cegovine v súťaži družstiev spomedzi rekordných 19 
družstiev a reprezentant Lukáš Hollý získal titul majs-
tra sveta aj v súťaži jednotlivcov, keď triumfoval v 
konkurencii 85 pretekárov. Na medailovom úspechu 
slovenskej reprezentácie je opäť aj podpis púchov-
ských prívlačiarov. Juraj Smatana skončil ako druhý 
najlepší Slovák v elitnej desiatke, keď si vybojoval 
skvelú šiestu priečku. Súčasťou slovenskej výpravy 
bol ako člen podporného tímu aj ďalší Púchovčan 
Juraj Václavík. 

Družstvo prívlačiarov je najúspešnejším reprezen-
tačným družstvom v histórii športového rybolovu 
na Slovensku a tohtoročným piatym titulom majstra 
sveta sa Slováci zaradili na čelo historických tabuliek 
i aktuálneho svetového rebríčka v súťaži družstiev v 
prívlačovej disciplíne. 

Slovensko na rieke Željeznica v Sarajeve repre-
zentovali pretekári Lukáš Holý, Juraj Smatana, Peter 
Horňák, Marek Rojtáš a Peter Marcin. Trénerom bol 
Vladimír Těšický, kapitánom družstva bol Jaroslav 
Sámela a manažérom Pavol Horňák. Podporný tím 
tvorili Ladislav Mlynarovič, David Havlíček, Miroslav 
Palúch, Branislav Ďuďák, Lukáš Svetlík, Juraj Václavík, 
Rastislav Hollý, Zuzana Hollá, Miroslav Hulvan, Janka 
Hulvanová, Jakub Hulvan, Peter Augustín, Peter Kles-
niak, Róbert Novotný, Peter Klimovský, Pavol Franc, 
Peter Hirjak. 

Sponzormi slovenských prívlačiarov je Slovenský 
rybársky zväz, spoločnosť Daiwa a Nástrahy.cz. 

Celkové poradie národov na 16. majstrovstvách 
sveta v LRU – prívlač: 1. Slovenská republika – súčet 
umiestnení 35,0), 2. Taliansko – 41, 3. Rusko – 42, 4. 
Poľsko – 46, 5. Česká republika – 58, 6. Chorvátsko 

– 58, 7. Ukrajina – 59, 8. Bulharsko – 63, 9. Rumunsko 
– 77, 10. Bosna a Hercegovina – 83, 11. Moldavsko 
– 86, 12. Srbsko – 87, 13. Nemecko – 100, 14. Ma-
cedónsko – 103, 15. Lotyšsko – 105, 16. Írsko – 107, 
17. Francúzsko – 108, 18. Portugalsko – 118, 19. Ma-
ďarsko – 144

Celkové poradie jednotlivcov na 16. majstrovst-
vách sveta v LRU – prívlač: 1. Lukáš Hollý (Sloven-
sko), 2. Arno Herrmann (Taliansko), 3. Sebastian Ma-
zur (Poľsko), 4. Alexandr Voroblev (Rusko), 5. Tomasz 
Podkul (Poľsko), 6. Juraj Smatana (Slovensko), ... 11. 
Peter Hornák (Slovensko), 71. Marek Rojtáš, 78. Peter 
Marcin.

Historické výsledky reprezentačných družstiev 
Slovenska v LRU - prívlač

3. MS národov, Portugalsko, 26. - 30. 5. 2005
10 zúčastnených družstiev, 8. miesto.
4. MS národov, Portugalsko, 15. - 16. 9. 2006
10 zúčastnených družstiev, 6. miesto.
5. MS národov, Slovensko, 21. - 27. 5. 2007
10 zúčastnených družstiev, 3. miesto.
6. MS národov, Bulharsko, 23. - 25. 5. 2008
12 zúčastnených družstiev, 2. miesto.
7.  MS národov, Andorra, 25. - 27. 9. 2009
13 zúčastnených družstiev, 9. miesto.
8.  MS národov, Chorvátsko, 29. - 30. 5. 2010
13 zúčastnených krajín, 1. miesto.
9.  MS národov, Taliansko, 28. 8. - 4. 9. 2011
16 zúčastnených družstiev, 3. miesto.
10.  MS národov, Poľsko – 22. - 27. 5. 2012
16 zúčastnených družstiev, 2. miesto.
11.  MS národov, Česko – 18. - 19. 5. 2013
16 zúčastnených družstiev, 1. miesto .
12. MS národov, Bulharsko, 15. - 18. 5. 2014
17 zúčastnených družstiev, 1. miesto.
13. MS národov, Írsko, 22. - 24. 5. 2015
10 zúčastnených družstiev, 2. miesto.
14. MS národov, Slovensko, 27. - 30. 5. 2016
17 zúčastnených družstiev, 1. miesto.
15. MS národov, Taliansko, 2. - 4. 6. 2017
16 zúčastnených družstiev, 3. miesto.
16. MS národov, Bosna a Hercegovina
19 zúčastnených družstiev, 1. miesto.

 (r)

MAJSTROVSTVÁ SVETA V LOVE RÝB UDICOU - PRÍVLAČ, SARAJEVO

Piate svetové prvenstvo slovenských 
prívlačiarov opäť s púchovskou pečaťou 

Dobojované! Slováci sú piatykrát majstrami sveta národov v love rýb udicou na prívlač. 

Radosť z titulu bola obrovská! Slováci v Sarajeve pre-
pisovali históriu. 

Púchovčan Juraj Smatana je stálicou slovenskej re-
prezentácie. Nechýbal ani v Sarajeve, kde skončil ako 
druhý najlepší Slovák na skvelom šiestom mieste. 

Slováci na piedestále... 

Porada slovenskej výpravy pred pretekmi... 
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A ako si spomína súčasný obranca Spartaka na svo-
je futbalové začiatky v Púchove? „Začal som hrávať 
asi v piatich rokoch na ZŠ J. A. Komenského, kde 
ma trénoval tréner Ondrička. Potom som išiel 
hrať za mladších žiakov, kde sme boli fantastický 
kolektív. Na svoje začiatky v Púchove si budem 
pamätať navždy.“ Aký je to pocit získať titul maj-
stra Slovenska práve v Trnave? „Dovolím si tvrdiť, 
že je to úplne iné, ako získať titul v Žiline alebo na 
Slovane, kde sa z nich tešia každé dva - tri roky. V 
Trnave na titul čakali fanúšikovia veľmi dlho a my 
sme to dokázali najmä kvôli nim,“ povedal čerstvý 
majster Slovenska.
Ako hodnotí akciu manažér MŠK Lukáš Ranik? „My-
slím si, že sa nám táto akcia vydarila. Aj napriek 

Odchovanec MŠK Púchov Andrej Kadlec priniesol 
domov majstrovský pohár futbalovej Fortuna ligy
V utorok 29. mája bol v Púchove futbalový sviatok. 
Odchovanec púchovského MŠK Andrej Kadlec 
priniesol do Púchova majstrovský pohár Fortuna 
Ligy, ktorý získal ako hráč trnavského Spartaka. 

Andrej Kadlec začínal s futbalom ako sedemroč-
ný, prešiel všetkými futbalovými prípravkami MŠK, 
hrával za MŠK Púchov aj žiacke majstrovské súťaže. 
V  pätnástich rokoch prestúpil do MŠK Žilina, kde 
hrával dorasteneckú súťaž. Za mužov MŠK Žilina 
hral tri majstrovské sezóny. Minulý rok sa stal hrá-
čom Spartaka Trnava a hneď vo svojej prvej sezóne 
za Spartak získal titul majstra Slovenska. 
Mladého športovca čakalo najskôr oficiálne prijatie 
u primátora Púchova Rastislava Heneka a zápis do 
kroniky mesta. Následne sa presunul na štadión 
MŠK Púchov, kde na Andreja čakalo množstvo fanú-
šikov a detí, ktorí si mohli poťažkať majstrovský po-
hár, majstrovskú medailu, či spraviť si na pamiatku 
fotku s Andrejom Kadlecom. 

búrke sme privítanie slovenského majstra Aďa 
Kadleca zrealizovali v priestoroch VIP na futba-
lovom štadióne MŠK. Množstvo detí, fanúšikov a 
rodičov nás príjemne prekvapila. Je fantastické, 
že naše decká majú takýto pozitívny púchovský 
športový vzor. Andrej Kadlec je hrdý Púchovčan a 
sme radi, že sa o svoj úspech prišiel s nami pode-
liť. Naše deti v MŠK mohli na vlastné oči vidieť, že 
aj z nášho MŠK sa môžu vypracovať na špičkovú 
úroveň a raz sa stať majstrami Slovenska. Keď sme 
videli šťastné pohľady detí po získanom autogra-
me či spoločnej fotke s Aďom, bola to pre nás jasná 
spätná väzba, že sa nám akcia podarila na jednot-
ku s hviezdičkou,“ vyjadril sa pre Púchovské noviny.

-sf-

Mladí hasiči na východe dva dni bojovali o body do ligy

A. Kadlec  s pohárom na tribúne 
medzi futbalovými nádejami MŠK Púchov.

DHZ Púchov reprezentoval iba jediný pretekár Alexander Rídzik. 
Tesne pred súťažou nás privítal lejak, ktorý však po chvíli ustal. Na 
pretekárov sa usmialo slniečko a súťaž mohla začať. Náš pretekár 
štartoval v kategórii mladších žiakov, v ktorej bola silná konkuren-
cia - štartovali v nej i českí pretekári. Alexander Rídzik po prvom 
pokuse zabehol svoj osobný rekord. Aj do druhého pokusu šiel so 
zámerom, že sa dosiahnutý čas oprobuje vylepšiť. To sa aj poda-
rilo a to hneď prelomením hranice 16 sekúnd a novým vylepše-
ním osobného rekordu. I keď tesne o dve stotiny skončil za tretím 
miestom, zanechal veľmi dobrý dojem. 
Na druhý deň v nedeľu súťaže pokračovali vo výstupe na cvičnú 
vežu a beh na 100 metrov cez prekážky. V oboch disciplínach sa 
predstavil Tomáš Kucej. Dopoludnia začínal vežou na hasičskej 
stanici. V prvom pokuse sa mu však nepodaril nástup, čo sa odra-
zilo na výsledku. V druhom pokuse zvolil istotu, čo sa mu vyplatilo, 
i keď mal na viac. Poobede sa pretekári presunuli opäť na tartan 

Poslednú májovú sobotu (26. 5.) sa uskutočnil 
hasičský deň v Spišskej Novej Vsi v areáli miest-
nej ZŠ Lipová. Na tartanovej dráhe prebiehala 
medzinárodná súťaž kolektívov v CTIF a ligová 
súťaž v hasičských 60–kach v behu cez prekážky. 

do areálu ZŠ Lipová. Beh na 100 metrov cez prekážky mohol začať. Tomáš Kucej aj tu dokázal, 
že je bojovník a s pekným časom 21,27 sekundy skončil na 2. mieste. Zároveň ho jeho dobrý 
výkon posunul v dvojboji taktiež na druhé miesto.                    Jozef Rídzik
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SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 1. KOLO, KRÁSNO

Na úvod triumfy minuloročných víťazov - 
mužov Podhoria a žien Dežeríc

Víťazi predchádzajúceho ročníka Slovensko-mo-
ravskej hasičskej ligy – muži Podhoria a ženy Dežeríc 

triumfovali 
v úvodnom 
kole 16.roč-
níka nad-
n á r o d n e j 
súťaže dob-
rovoľných 
hasičských 

zborov v obci Krásno v okrese Partizánske. Podho-
rania zvíťazili pred Stupným, milým prekvapením 
je bronzová priečka Lednických Rovní. Medzi desať 
najlepších družstiev sa v Krásne prebojovalo hneď 
päť dobrovoľných hasičských zborov z Púchovského 
okresu. Na piatom mieste skončili hasiči zo Zbory, 
ôsmi boli Ihrišťania a deviatu priečku prekvapujúco 
vybojovali hasiči z Dohnian, ktorí sa v minulej sezóne 
väčšinou motali sa v spodnej polovici výsledkových 
listín. Prekvapením je diskvalifikácia vlani druhého
Brumova B. 

V ženskej súťaži si Dežeričanky vybojovali prven-
stvo pred Dulovom, tretie skončili dievčatá z Ihrišťa. 
Nosičanky obsadili piatu 
priečku, keď sa pred nich do-
stali aj dievčatá z Kvašova. 

Výsledky 1. kola: 
Muži: 1. Podhorie – vý-

sledný čas 13,64 s, 2. Stupné 
– 13,94 s, 3. Lednické Rovne  
- 14,23 s, 4. Svinná – 14,64 
s, 5. Zbora – 14,68 s, 6. Pod-
lužany – 15,13 s, 7. Lehota 
pod Vtáčnikom – 15,76 s, 8. 
Ihrište – 16,04 s, 9. Dohňany 
– 16,43 s, 10. Valašské Příkazy 
– 16,44 s, 11. Nedašova Lhota 
– 16,72 s, 12. Ďurďové – 19,27 
s, 13. Ruskovce – 20,92 s, 14. 
Nosice – 21,25 s, 15. Hoštiná 
– 21,35 s, 16. Francova Lhota 
– 23,15 s, 17. Krásno – 24,70 
s, 18. Visolaje – 33,93 s, 19. 

Tŕstie – 35,92, Brumov B diskvalifikovali
Ženy: 1. Dežerice – 16,77 s, 2. Dulov – 17,15 s, 3. 

Ihrište – 17,43 s, 4. Kvašov – 17,72 s, 5. Nosice – 17,79 
s, 6. Nedašova Lhota – 18,08 s, 7. Kocurany – 18,65 s, 
8. Horná Poruba – 22,79 s

Poradie po 1. kole
Muži: 1. Podhorie – 20 bodov, 2. Stupné – 17 bo-

dov, 3. Lednické Rovne – 15 bodov, 4. Svinná – 13 
bodov, 5. Zbora – 11 bodov, 6. Podlužany – 9 bodov, 
7.Lehota pod Vtáčnikom – 8 bodov, 8. Ihrište – 7 bo-
dov, 9. Dohňany – 6 bodov, 10. Valašské Příkazy – 5 
bodov, 11. Nedašova Lhota – 4 body, 12. Ďurďové – 3 
body, 13. – 19. Ruskovce, Nosice, Hoštiná, Francova 
Lhota, Krásno, Visolaje a Tŕstie – po 2 body, 20. Bru-
mov B – 1 bod

Ženy: 1. Dežerice – 10 bodov, 2. Dulov – 8 bodov, 
3. Ihrište – 6 bodov, 4. Kvašov – 4 body, 5. – 8. Nosi-
ce, Nedašova Lhota, Kocurany a Horná Poruba – po 
2 body. 

Druhé kolo Slovensko-moravskej hasičskej ligy je 
po týždňovej prestávke na programe v sobotu 16. 
júna na futbalovom ihrisku v Lehote pod Vtáčnikom.

 (pok) 

Dobrovoľní hasiči z Podhoria vykročili úspešne za obhajobou minuloročného prvenstva v Slovensko-moravskej 
hasičskej lige. V úvodnom podujatí v Krásne zvíťazili a usadili sa na čele.                  FOTO: Archív SMHL

Kvašovčanky obsadili v sobotu v Krásne štvrtú priečku. 

32. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 7:3 (5:1), Olutanji 
3, Baláž 2, Kratochvíl, Zeleník – Pupiš, Vápeník, 
Klučka, Skalica – Nové Zámky 8:0, Malacky – Zlaté 
Moravce/Vráble 1:3, Prievidza – Bánovce nad Bebra-
vou 3:1, Lokomotíva Trnava – Považská Bystrica 2:0, 
Komárno – Devínska Nová Ves 5:1, Topoľčany – Karlo-
va Ves Bratislava 0:5, Myjava – Petržalka 0:0, Dubnica 
– Gabčíkovo 7:0
1. Skalica 32 29 1 2 124:20 88
2. Dubnica 32 28 3 1 122:16 87
3. Zl. Moravce 32 21 1 10 79:41 64
4. Trnava 32 19 5 8 59:38 62
5. Karlova Ves 32 18 7 7 82:50 61
6. Myjava 32 19 3 10 72:32 60
7. Inter 32 18 5 9 94:47 59
8. Petržalka 32 15 9 8 84:44 54
9. Gabčíkovo 32 15 3 14 68:58 48
10. MŠK Púchov 32 11 8 13 57:77 41
11. Malacky 32 12 3 17 45:59 39
12. Prievidza 32 11 3 18 38:66 36
13. Komárno 32 11 3 18 50:80 36
14. N. Zámky 32 7 4 21 31:92 25
15. Topoľčany 32 7 3 22 36:89 24
16. P. Bystrica 32 6 3 23 44:86 21
17. Bánovce 32 5 0 27 29:124 15
18. Dev. N. Ves 32 4 0 28 25:120 12
Program 33. kola: 
 MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava (9. júna o 
10.00), Dubnica –Malacky, Gabčíkovo – Skalica, Nové 
Zámky – Topoľčany, Považská Bystrica – Myjava, Petr-
žalka – Prievidza, Karlova Ves – Komárno, Devínska 
Nová Ves – Inter Bratislava, Bánovce nad Bebravou 
– Zlaté Moravce/Vráble

II. liga starší dorast - U 19

II. liga mladší dorast - U 17

Program 33. kola: 
 MŠK Púchov – Lokomotíva Trnava (9. júna o 
12.30), Dubnica –Malacky, Gabčíkovo – Skalica, Nové 
Zámky – Topoľčany, Považská Bystrica – Myjava, Petr-
žalka – Prievidza, Karlova Ves – Komárno, Devínska 
Nová Ves – Inter Bratislava, Bánovce nad Bebravou 
– Zlaté Moravce/Vráble

32. kolo: 
Inter Bratislava – MŠK Púchov 2:2 (2:1), Repčák, 
Kučerka – Dundyk, Michalik, Skalica – Nové Zám-
ky 4:0, Malacky –Zlaté Moravce/Vráble 1:3, Prievidza 
– Bánovce nad Bebravou 0:1, Lokomotíva Trnava – 
Považská Bystrica 1:1, Komárno – Devínska Nová ves 
0:0, Topoľčany – Karlova Ves Bratislava 0:4, Dubnica  
– Gabčíkovo 4:0
1. Dubnica 32 28 2 2 123:20 86
2. Petržalka 31 23 3 5 95:25 72
3. Myjava 31 22 4 5 86:20 70
4. Inter 32 21 6 5 104:42 69
5. Zl. Moravce 32 20 4 8 98:40 64
6. Skalica 32 18 3 11 62:43 57
7. Trnava 32 17 5 10 62:29 56
8. Komárno 32 16 4 12 60:57 52
9. Gabčíkovo 32 16 2 14 64:67 50
10. MŠK Púchov 32 13 6 13 57:63 45
11. Karlova Ves 32 12 5 15 48:53 41
12. Malacky 32 11 6 15 60:83 39
13. P. Bystrica 32 11 6 15 44:83 39
14. Prievidza 32 6 2 24 27:77 20
15. N. Zámky 32 4 8 20 33:84 20
16. Bánovce 32 4 6 22 27:90 18
17. Dev. N. Ves 32 2 7 23 28:105 13
18. Topoľčany 32 2 3 27 25:122 9 

FUTBAL
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32. kolo

MŠK Púchov – D. Streda B 3:2 (2:2)
Futbalisti MŠK Púchov ovenčení cenným víťaz-

stvom na trávniku nitrianskej rezervy už potrebovali 
v piatkovej predohrávke aj pred domácimi fanúšikmi 
potvrdiť, že futbal vedia hrať nielen za púchovským 
chotárom. Začali ako z partesu a svojho súpera do-
konale zaskočili už v úvodnej štvrťhodine. Už v piatej 
minúte sa tešili z úvodného gólu Gajdošíka – 1:0. Ne-
prešlo ani desať minút a kanonier Gajdošík sa zapísal 
do streleckej listiny opäť a zveľadil domáce vedenie 
na 2:0. Púchovčania však potom akoby stratili kon-
centráciu a technicky vyspelým Dunajskostredča-
nom dovolili ešte v prvom polčase vyrovnať. V 25. 
minúte vsietil kontaktný gól Zsidek a päť minút pred 
koncom polčasu Iván vyrovnal – 2:2. 

V druhom polčase akoby vyrovnanie až príliš doľah-
lo na Púchovčanov. Z ich hry sa vytratila ľahkosť, v 
strede poľa nedokázali zakombinovať a nakopávané 
lopty buď spoľahlivo zbierali zadáci Dunajskej Stredy, 
alebo po nepresných pasoch končili za postrannou 
čiarou. Hostia boli prakticky počas celého druhého 
polčasu aktívnejším mužstvom a ich rýchle kombi-
načné akcie robili domácej zálohe a obrane nemalé 
problémy. Hostia však nedokázali územnú prevahu 
využiť, väčšinou zlyhali v koncovke, alebo spoľahli-
vo zasiahol domáci brankár P. Pilný. Púchovčania sa 
pokúšali prekonať hosťujúcu obranu najmä po ľavom 
krídle, niekoľko náznakov šancí buď zlikvidovali za-
dáci Dunajskej Stredy, alebo ako v prípade Kvaššaya 

a Gajdošíka, zlyhali Púchovčania v koncovke. 
Domáci sa dočkali vytúženého gólu až desať minút 

pred koncom stretnutia, kedy sa po prvom rohovom 
kope v druhom polčase lopta odrazila smerom ku Va-
nákovi, ktorý nádhernou strelou z viac ako dvadsia-
tich metrov mieril do horného rohu hosťujúcej brán-
ky – 3:2. Púchovčania sa po góle stiahli azda až príliš 
dozadu, za čo mohli pykať. Janček a Trajkovský však 
nemali presnú mušku, a keďže Púchovčania „prežili“ 
aj rohovoý kop v nastavenom čase, tešili sa z dôleži-
tého víťazstva. Z posledných piatich zápasov získali 

III. LIGA MUŽI

Púchovčania natiahli sériu bez prehry na päť zápasov

Púchovčania 13 bodov za štyri výhry a jednu remí-
zu. V budúcom kole sa v sobotu predstavia futbalisti 
MŠK Púchov v Považskej Bystrici proti Borčiciam.  Dve 

kolá pred koncom sa definitívne roz-
hodlo o postupe Dubnice nad Váhom 
do druhej ligy.  V otázke zostupu ešte 
jasno nie je 

Góly: 5. Gajdošík, 14. Gajdošík, 81. 
Vanák – 25. Zsidek, 40. Iván

Žlté karty: Riška (MŠK Púchov), roz-
hodovali Gašparovič, Obertová, Bla-
háč, 200 divákov

Zostava MŠK Púchov: P. Pilný – Riš-
ka, Gajdošík, Kopiš, Lipták (59. D. Pil-
ný), Pilát, Sibanda, Valašík (89. Haviar), 
Kvaššay (70. Hrnko), Vanák, Brezničan, 
tréner Eduard Pagáč

Zostava Dunajskej Stredy B: M. 
Slíž – Kozel, Naeem, Chabreček, Iván, 
Viola (87. G. Slíž), Tešlár, Ke-
lemen, Zsidek (70. Magyar), 
Janček, Trajkovský, tréner 
Branislav Fodrek

Program 33. kola: 
Iskra Borčice – MŠK Pú-

chov (v Považskej Bystrici, 
9. júna o 17.00), Nemšová 
– Beluša, Dubnica – Bánov-
ce nad Bebravou, Prievidza 
– Veľké Ludince, Galanta – 
Zlaté Moravce/Vráble B, Ni-

tra B – Trnava B, Dunajská Streda B – Nové 
Zámky, Šaľa – Gabčíkovo, Topoľčany – Led-
nické Rovne 
Ostatné výsledky 32. kola: 
Beluša – Prievidza 1:5 (0:2), Mišák – D. Krčík 
2, Lazár, A. Krčík, Šlajbar,  Nemšová –Dub-
nica 1:2 (0:1), Vlado, Čurik, Klemens, Bá-
novce nad Bebravou – Lednické Rovne 1:3 
(0:2), Mrocek – Pišta, Detko, Krištof, Nové 
Zámky – Nitra B 2:0, Spartak Trnava B – Ga-
lanta 0:4, Zlaté Moravce/Vráble B – Šaľa 4:3, 

Veľké Ludince – Borčice 2:1
1. Dubnica 32 25 5 2 75:10 80
2. Borčice 32 22 4 6 77:31 70
3. Nové Zámky 32 21 4 7 55:29 67
4. L. Rovne 32 19 3 10 52:33 60
5. Galanta 32 14 8 10 53:38 50
6. D. Streda B 32 15 5 12 49:36 50
7. Trnava B 32 16 1 15 57:43 49
8. Zl. Moravce B 32 13 10 9 57:47 49
9. Nitra B 32 13 6 13 54:43 45
10. MŠK Púchov 32 13 5 14 61:46 44
11. Šaľa 32 13 3 16 47:61 42
12. V. Ludince 32 12 5 15 46:56 41
13. Gabčíkovo 31 11 7 13 47:45 40
14. Nemšová 32 12 3 17 43:57 39
15. Beluša 32 10 8 14 49:57 38
16. Prievidza 32 7 4 21 34:68 25
17. Bánovce 32 4 5 23 19:83 17
18. Topoľčany 31 4 0 27 24:115 12

Nasadenie Púchovčanom (v červených dresoch) v domácom stretnutí s Dunajskou Stredou nechýbalo. Odmenou 
im bol plný bodový zisk.             FOTO: Milan Podmaník 

Futbalisti MŠk Púchov mali v druhom polčase nemalé problémy odolá-
vať hosťujúcemu tlaku. V tomto prípade Dunajskostredčan Chabreček (v 
žlto-modrom) cez Púchovčana Valašíka neprešiel. 

Trojbodovú radosť zariadil Púchovčanom desať minút pred kon-
com Vanák (v červenom drese). Na jeho nádhernú strelu nemal hos-
ťujúci gólman šancu. 
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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
7. kolo: 
Ilava – Beluša 4:0 (1:0), Š. Ondrašík 2, Bodzan, J. On-
drášik, Dubnica B – Horovce 2:2 (2:1), Bagín, Dohňan-
ský – Janíček, Karas, MŠK Púchov – Praznov 6:2 (2:0), 
Satinmová 3, Cabúková 2, Mišúnová, Šebešťanová 
– Domaniža 0:1 (0:0), Špánik, Mikušovce – Považská 
Bystrica B 10:0 (5:0), Škuta 4, Baláži 2, Matejička 2, 
Dobiasová, Pagáč
15. kolo: 
Beluša – Ilava 0:5 (0:2), Ondrášik 2, Suchánek 2, Hol-
bus, Horovce – Dubnica B 0:4 (0:1), Bagín 2, Ďatko, 
Jančovič, Praznov – MŠK Púchov 0:18 (0:10), Ofúkaná 
6, Cabúková 5, Mišúnová 3, Satinová 2, Janíčková 2, 
Domaniža – Šebešťanová 0:1 (0:1), Paulen, Považská 
Bystrica B – Mikušovce 0:8 (0:1), Škuta 3, Vaculík 2, 
Solík, Pagáč, Baláži
1. MŠK Púchov 16 13 1 2 84:23 40
2. Domaniža 16 12 1 3 79:14 37
3. Ilava 16 12 1 3 89:32 37
4. Dubnica B 16 9 4 3 99:34 31
5. Šebešťanová 16 9 2 5 40:35 29
6. Horovce 16 7 1 8 35:33 22
7. Beluša 16 4 2 10 38:52 14
8. Mikušovce 16 3 0 13 35:76 9
9. Praznov 16 2 2 12 32:101 8
10. P. Bystrica B 16 1 2 13 10:141 5

7. kolo: 
Borčice –Kvašov 5:0 (0:0), Habšuda 2, Holíček 2, 
Kňažek, Streženice – Sverepec 8:0 (4:0), Václavík 5, 
Medňanský 2, Suder, Ladce – Prečín 2:0 (0:0), Král, Če-
chutý, Dolná Mariková – Plevník-Drienové 0:2 (0:2), 
Slaninka, Chovančík
15. kolo: 
Kvašov – Borčice 0:5 (0:3), Holíček 3, Kňažek, Habšu-
da, Sverepec – Streženice 3:11 (0:6), Križanová, Filí-
pek, Hoferica – Václavík 8, Lang, Rídzik, Kupčík, Prečín 
– Ladce 3:6 (1:2), Kostelanský 2, Klúčik – Král 2, Če-
chutý 2, Zúbek 2, Plevník-Drienové – Dolná Mariková 
4:1 (3:0), Chovančík 2, Tomaník, Slaninka – Piaček
1. Borčice 16 14 0 2 63:7 42
2. Kolačín 14 13 0 1 83:12 39
3. Streženice 16 10 2 4 50:29 32
4. Ladce 16 9 1 6 44:37 28
5. FC Púchov 12 7 1 4 24:20 22
6. Prečín 16 6 1 9 29:58 19
7. Plevník 16 5 1 10 26:45 16
8. Kvašov 14 2 3 9 18:45 9
9. Sverepec 16 2 2 12 18:69 8
10. D. Mariková 16 2 1 13 18:51 7

4. kolo: 
Brvnište – Visolaje 2:2 (1:1), Čukan, Bednár – Chleban, 
vlastný, Visolaje – Brvnište 1:8 (0:3), Chleban – Bednár 
3, Čukan, Garabík, Nosáľ, Hroško, Balušík, Podmanín 
– Košeca 0:9 (0:3), Brtáň 2, Pikna 2, Mikloš 2, Marek, 
Gajdoš, Kutej, Košeca – Podmanín 5:0 (4:0), Pikna 3, 
Brtáň, Kutej, Dulov – Horná Poruba 2:2 (1:1), Ďurčík, 
Zachar – M. Puček 2, Horná poruba – Dulov 5:2 (3:2), 
Marcišin 2, Zacko, M. Puček, S. Staňo – Provazník, Ma-
zán
1. Košeca 6 6 0 0 34:4 18
2. H. Poruba 8 4 1 3 23:13 13
3. Brvnište 8 3 2 3 24:21 11
4. Dulov  8 3 2 3 17:23 11
5. Visolaje 6 3 1 2 17:17 10
6. Podmanín 8 0 0 8 2:39 0

25. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Bratislava 0:5 (0:2), Zámeč-
ník 2, Murcko, Tvrdík, Kazimír, Karlova Ves Bratisla-
va – Trnava 1:5, Inter Bratislava – Senica 3:3, Petržalka 
– Trenčín 1:5, Skalica - Domino 1:3, Levice – Dunajská 
Streda 1:7
1. Slovan 25 22 2 1 127:13 68
2. Trenčín 25 20 2 3 110:26 62
3. Trnava 25 20 2 3 87:23 62
4. D. Streda 25 15 3 7 67:41 48
5. Nitra 24 14 5 5 61:26 47
6. Zl. Moravce 24 12 2 10 39:34 38
7. Petržalka 25 11 2 12 45:63 35
8. Senica 25 9 7 9 42:54 34
9. Skalica 25 10 3 12 53:56 33
10. MŠK Púchov 25 5 3 17 24:83 18
11. Karlova Ves 25 4 5 16 32:81 17
12. Levice 25 4 3 18 15:64 15
13. Domino 25 5 0 20 27:97 15
14. Inter 25 3 1 21 24:92 10

25. kolo: 
MŠK Púchov – Slovan Bratislava 1:3 (1:1), Lacko 
– Riznič 2, Nagy, Karlova Ves Bratislava – Trnava 0:2, 
Petržalka – Trenčín 0:2, Inter Bratislava – Senica 1:1, 
Skalica – Domino 2:0, Levice – Dunajská Streda 1:3, 
Zlaté Moravce/Vráble – Nitra – odložené
1. Slovan 25 23 2 0 113:13 71
2. Trenčín 25 20 3 2 115:13 63
3. Nitra 24 16 3 5 78:19 51
4. Trnava 25 15 5 5 72:27 50
5. Senica 25 13 5 7 66:44 44
6. Inter 25 13 2 10 51:56 41
7. D. Streda 25 12 3 10 44:32 39
8. Petržalka 25 12 0 13 55:58 36
9. Zl. Moravce 24 11 1 12 40:40 34
10. Karlova Ves 25 6 4 15 22:48 22
11. MŠK Púchov 25 4 5 16 20:71 17
12. Skalica 25 4 2 19 16:112 14
13. Levice 25 3 2 20 18:99 11
14. Domino 25 3 1 21 14:92 10

18. kolo: Jasenica – Pružina 1:0 (1:0), Raček, Plev-
ník-Drienové – Sverepec 1:8 (1:3), Kopecký – Biel 3, 
Zvak 2, Stacho, Richtárik, Prečín – Dolné Kočkovce 2:1 
(2:1), Špánik, Chudý – Vráblik, Papradno – Udiča 3:4 
(0:2), Jandúch, Říčka, Martincová – Buday 4
1. Udiča 18 16 2 0 87:11 50
2. Sverepec 18 14 1 3 72:28 43
3. Domaniža 17 13 2 2 111:22 41
4. Papradno 18 10 1 7 64:51 31
5. D. Mariková 17 7 3 7 44:39 24
6. Jasenica 18 5 2 11 34:56 17
7. Pružina 18 5 1 12 25:53 16
8. D. Kočkovce 18 4 4 10 36:71 16
9. Plevník 18 4 0 14 30:81 12
10. Prečín 18 3 0 15 27:118 9

18. kolo: Ladce – Borčice 5:4 (2:1), Jesenský 3, Kováč, 
Bielik – Ďuriš 2, Vratko Holiček, Viliam Holiček, Ilava 
– Horná Poruba 3:4 (2:2), Srnec 2, Ondrašík – T. Staňo 
2, Roháč, Hradčan Lednica – Košeca 4:1 (1:1), Martin 
Matúš, Majerko, Mário Matúš, Herák – Palček, Lazy 
pod Makytou – Nová Dubnica 4:0 (0:0), Janíček 3, 
Bubeník
1. Lednica 18 16 2 0 151:12 50
2. Košeca 18 14 2 2 83:22 44
3. Beluša 17 11 2 4 101:24 35
4. Lazy 18 11 1 6 85:41 34
5. Ilava 18 9 0 9 90:67 27
6. N. Dubnica 18 8 2 8 66:49 26
7. H. Poruba 18 8 1 9 68:49 25
8. Ladce 18 4 0 14 37:168 12
9. Borčice 18 3 0 15 29:145 9
10. Dohňany 17 0 0 17 8:141 0

14. kolo: Praznov – Ilava 3:2 (1:1), Šaradín 2, Pivarči 
– Zemaník, Bagín, Fan Club Púchov – Lysá pod Maky-
tou 2:0 (1:0), Ježovic, Cabúková, Kolačín mal voľno
1. Kolačín 11 10 0 1 59:3 30
2. Ilava 12 6 1 5 50:30 19
3. FC Púchov 10 6 1 3 38:27 19
4. Praznov 11 3 0 8 20:53 9
5. Lysá 10 1 0 9 8:62 3

24. kolo: 
MŠK Púchov – Nitra 6:0 (2:0), Mišík 2, Šurian 2, Er-
nek, Mišúr, Levice – Trenčín 1:6, Karlova Ves Bratisla-
va – Skalica 0:0, Zlaté Moravce/Vráble – Domino 3:3, 
Petržalka – Senica 1:0, Trnava – Dunajská Streda 3:1, 
Inter Bratislava – Slovan Bratislava 2:6
1. Slovan 24 22 0 2 123:24 66
2. Trenčín 24 21 0 3 156:33 63
3. Trnava 24 16 2 6 71:43 50
4. Nitra 24 16 1 7 91:40 49
5. Inter 24 13 6 5 46:30 45
6. MŠK Púchov 24 11 6 7 47:42 39
7. Petržalka 24 11 5 8 47:37 38
8. D. Streda 24 11 1 12 47:47 34
9. Domino 24 4 8 12 23:72 20
10. Skalica 24 5 3 16 38:61 18
11. Senica 24 5 2 17 27:101 17
12. Levice 24 5 1 18 31:91 16
13. Karlova Ves 24 4 3 17 22:78 15
14. Zl. Moravce 24 4 2 18 25:95 14

24. kolo: 
MŠK Púchov – FC Nitra 8:13 (5:7), Chleban 3, Va-
vrík 2, Kušík 2, Staňo – Psota 3, Ševce 2, Kluka 2, 
Kodhaj 2, Ležák, Ozorovský, Šajter, Levice – trenčín 
4:32, Zlaté Moravce/Vráble – Domino 3:8, Petržalka 
– Senica 10:3, Trnava – Dunajská Streda 3:4, Karlova 
Ves Bratislava – Skalica 9:1, Inter Bratislava – Slovan 
Bratislava 4:7
1. Slovan 23 20 1 2 321:62 61
2. AS Trenčín 24 20 1 3 352:110 61
3. FC Nitra 23 19 0 4 377:88 57
4. Inter 23 15 2 6 229:114 47
5. Trnava 24 15 2 7 230:135 47
6. D. Streda 24 15 1 8 202:179 46
7. Petržalka 24 14 1 9 250:155 43
8. Domino 24 10 3 11 183:190 33
9. Karlova Ves 24 9 1 14 137:207 28
10. Zl. Moravce 24 8 2 14 127:197 26
11. MŠK Púchov 24 5 2 17 180:283 17
12. Skalica 24 4 0 20 77:425 12
13. Senica 24 3 0 21 109:310 9
14. Levice 24 0 0 24 76:415 0
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6. liga dorast

OBLASTNÉ FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Streženice iba remizovali s posledným Dulovom 

7. liga muži

6. liga muži

8. liga muži

DELEGAČNÁ LISTINA OBFZ NA 10. JÚNA
6. liga muži – 25. kolo o 17.00
Streženice – Košecké Podhradie (Škrovánek, J. Pe-

cuš), Dulov – Podmanín (O. Komorník, Kováčik), Koše-
ca – Papradno (Folučka, Balušík), Lysá pod Makytou – 
Dolné Kočkovce (Milčík, Hriadel), Bolešov – Tuchyňa 
(M. Pecuš, Jandušík), Jasenica – Kvašov (Brundza, 
Sklenár), Horná Poruba – Udiča (Koleno, Kapila)

7. liga muži – 25. kolo o 17.00
Dolná Breznica – Podvažie (Meluch), Dohňany 

– Praznov (Rojko), Dolná Mariková – Fan Club Púchov 
(M. Mihálik, B. Mihálik), Sverepec – Pruské (R), Pruži-
na – Lazy pod Makytou (Migát, Ďuriš), Šebešťanová 
– Mikušovce (Pastorek), Kolačín – Visolaje (R)

8. liga muži – 17. kolo o 17.00
Tŕstie – Hradčan Lednica (Zvak), Kameničany 

– Dynamo Orlové (D. Komorník), Vrchteplá – Prejta 
(Mako), Červený Kameň – Bodiná (Lamžo), Lumax 
Horovce majú voľno

6. liga dorast – 17. kolo o 14.15
Streženice- Dolné Kočkovce (J. Pecuš, Škrovánek), 

Dohňany – Plevník-Drienové (v sobotu o 17.00 – Mil-
čík, Proč), Pružina – Lumax Horovce (Ďiruš, Migát), 
Jasenica – Bolešov (Sklenár, Brundza), Tuchyňa má 
voľno

4. liga mladší žiaci – 15. kolo o 10.30
Kolačín – Fan Club Púchov (D. Komorník), Lysá pod 

Makytou – Praznov (o 14.30 – Rojko, Mrocek), Ilava 
má voľno

Prípravky MIX U11
O 1. – 10. miesto o 10.00 a 11.00

Domaniža – Dubnica B (Folučka), Praznov – Šebeš-
ťanová (o 18.00 a 19.00- Janek), Beluša – Mikušovce 
(Meluch), Tatran Horovce – Ilava (o 14.00 a 15.00 – Mi-
gát), Považská Bystrica B – MŠK Púchov (v nedeľu o 
14.00 a 15.00 – Janek)

O 11. – 20. miesto o 10.00 a 11.00
Plevník-Drienové – Borčice (Balušík), Prečín – Dolná 

Mariková (B. Mihálik), Sverepec – Ladce (Zvak), Kva-
šov –Kolačín (v Dulove – M. Pecuš), Fan Club Púchov 
– Streženice (v Lúkach o 14.00 a 15.00 – Ďuriš)

O 21. – 26. miesto o 10.00 a 11.00
Horná poruba – Brvnište (Juríček), Košeca – Dulov 

(v stredu o 16.30 a 17.30 – Hriadel), Visolaje – Pod-
manín (Rojko)

   V dňoch 25. - 27. 5. sa v Starej Ľubovni konali MSR 
vo volejbale kadetov, kde malo naše mladé družstvo 
nováčikovskú premiéru. O prekvapenie sa postaralo 
už v základnej časti, keď  postúpilo na MSR na úkor 
družstva VK Nové Mesto nad Váhom, ktoré malo v 
kádri niekoľko reprezentantov. 

V prvý hrací deň sme v úvodnom dôležitom zápa-
se zvíťazili nad družstvom VK Prievidza 3:0 (17, 21, 
17) a  v druhom podľahli favorizovanej a neskôr aj 
majstrovskej TJ Slávia Svidník 0:3 (17, 13, 15), keď sa 
na ihrisku prejavila herná vyspelosť a kvalita hráčov 
súpera.

   Druhý hrací deň sme opäť začali víťazstvom, ten-
tokrát nad družstvom ŠVK Tatran Banská Bystrica 3:0 
(16, 21, 15) a neskôr podľahli striebornému VKM Sta-
rá Ľubovňa 0:3 (9, 25, 20), keď nás v úžasnej atmo-
sfére súper v prvom sete doslova rozstrieľal a nám sa 
následne nepodaril v druhom sete pokus o zvrat.

   V tretí hrací deň sme v boji o medailu podľahli tes-
ne zlúčenému družstvu VKP-SPU 3:0 (23, 20, 19) a žiaľ 
sa zopakovala situácia z MSR starších žiakov, kde nás 
o medailu obralo zlúčené družstvo Myjavy a Nového 
Mesta nad Váhom. V tomto prípade išlo o družstvá 
VK Bystrina SPU Nitra a VKP Bratislava, ktoré sme v 
základnej časti dokázali poraziť a takmer sme zvíťa-
zili aj nad družstvom zlúčeným. Pevne verím, že sa 
tento trend zlučovania nebude prenášať do ďalších 
rokov, keďže neprospieva ani športu a nám umožní 
dosiahnuť lepšie umiestnenie a medailu pre MŠK a 
naše mesto Púchov.

Na záver by som chcel vyzdvihnúť výkon našich 
chlapcov a hlavne Maťa Kováčika, ktorý ašpiroval na 
najlepšieho hráča turnaja a podľa môjho názoru ním 
aj bol a tiež poďakovať za podporu mestu Púchov, 
ale aj našim ostatným priaznivcom. 

Ivan Štefko

VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KADETOV - STARÁ ĽUBOVŇA

Kadetom ušiel bronz o povestný vlások

16. kolo: 
Dolné Kočkovce- Bolešov 3:4 (2:0), Hrušík 2, Kučmín 
– Petrušek, Pagáč, Čorbai, Rác, Lumax Horovce – Ja-
senica 1:2 (0:1), Zuzík – I. Pavlík, A. Pavlík, Streženice 
– Dohňany 2:1 (2:1), Pojezdal, Šlesár – T. Hanes, Plev-
ník-Drienové mal voľno
1. Plevník 14 11 2 1 62:16 35
2. Dohňany 14 11 2 1 49:12 35
3. Pružina 13 7 2 4 27:23 23
4. Horovce 15 7 0 8 33:27 21
5. Streženice 14 7 0 7 42:37 21
6. Bolešov 14 5 1 8 28:49 16
7. Jasenica 14 4 1 9 33:38 13
8. D. Kočkovce 14 4 1 9 38:47 13
9. Tuchyňa 14 2 1 11 25:88 7

24. kolo: 
Kvašov – Horná Poruba 8:0 (5:0)
Rozbehnutí Kvašovčania si aj proti Hornej Porube 
schuti zastrieľali a o svojom víťazstve rozhodli už v 
prvom polčase. Do vedenia išli v 17. minúte po góle 
Amricha, na 2:0 zvyšoval o dve minúty neskôr Žiaček. 
V 26. minúte zvyšoval Gorelka na 3:0, o deväť min-
út svojim druhým gólom Amrich na 4:0 a polčasové 
skóre uzavrel dve minúty pred prestávkou Bielik  - 
5:0. V druhom polčase pokračovala domáca kanoná-
da, v 50. minúte zvýšil Amrich na 6:0, o desať minút 
neskôr Beňo na 7:0 a na konečných 8:0 spečatil v 66. 
minúte Kmošena.
Dolné Kočkovce – Bolešov 2:1 (0:0)
Domáci zlomili odpor Bolešova až v druhom polčase, 
keď v 50. minúte Mišík otvoril skóre – 1:0. O štvrť ho-
dinu nepremenil Pšenák pokutový kop, no z dorážky 
sa nemýlil 2:0. Hostia skorigovali až v 71. minúte gó-
lom Veselého, vyrovnať sa im už nepodarilo.   
Streženice – Dulov 1:1 (0:0)
Góly: Trník - Kojtal 
Papradno – Lysá 2:2 (2:0)
Góly: Kozáčik, Lokšík – Kováč, Zlocha
Košecké Podhradie – Udiča 1:4 (0:1)
Góly: Marušinec – Melicherík 2, Habáň, Drblík (pk) 

Tuchyňa – Jasenica 1:0 (0:0)
Gól: Baroš
Podmanín – Košeca 3:0 (2:0)
Góly: Peter Gardian 2, Juraj Sovík
1. Podmanín 24 19 2 3 64:23 59
2. Košeca 24 16 2 6 73:18 50
3. Kvašov 24 16 2 6 74:33 50
4. Jasenica 24 14 2 8 49:29 44
5. H. Poruba 24 12 5 7 57:40 41
6. Bolešov 24 12 2 10 35:30 38
7. D. Kočkovce 24 11 3 10 44:53 36
8. Tuchyňa 24 9 4 11 48:54 31
9. Streženice 24 8 6 10 36:38 30
10. K. Podhradie 24 9 2 13 43:57 29
11. Papradno 24 8 3 13 44:45 27
12. Udiča 23 5 5 14 27:63 20
13. Lysá 24 3 6 15 30:76 15
14. Dulov 24 3 2 19 30:95 11

24. kolo:
Praznov – Dolná Mariková 2:0 (2:0), P. Kostelanský, 
Galát, Podvažie – Visolaje 2:1 (1:1), Majerčík 2 – Kršík, 
Mikušovce – Kolačín 4:0 (1:0), Gašpárek, Mallo, Ilav-
ský, Kristín, Pruské – Pružina 7:0 (4:0), Lukáč 3, Kubo 
2, Branický, Mikuš, Fan Club Púchov – Sverepec 2:2 
(1:0), Ďurovec 2 – Kasman 2, Lazy pod Makytou – Še-

bešťanová 3:0 (2:0), Palider 2, Koncový  
1. Pruské 24 18 1 5 88:39 55
2. D. Mariková 24 17 3 4 67:35 54
3. Mikušovce 24 17 1 6 74:30 52
4. Lazy 24 15 1 8 61:42 46
5. Šebešťanová 24 14 2 8 53:36 44
6. Visolaje 24 13 3 8 71:47 42
7. Sverepec 24 9 6 9 44:41 33
8. Podvažie 24 8 3 13 40:48 27
9. Praznov 24 8 2 14 55:75 26
10. Dohňany 23 7 4 12 46:57 25
11. Kolačín 24 7 4 13 53:79 25
12. FC Púchov 24 6 4 14 41:74 22
13. Pružina 24 6 2 16 32:73 20
14. D. Breznica 23 2 4 17 29:78 10

16. kolo: 
Horovce – Bodiná 0:4 (0:2), Kopáč 2, Uhlárik, Krabáč, 
Prejta – Červený Kameň 1:0 (1:0), Koťan, Hradčan Led-
nica – Kameničany 3:1 (1:0), Osrman, Bezák – Noska, 
Orlové – Vrchteplá 1:5 (0:1), Mrišo – Kuriš 4, Tamáši, 
Tŕstie malo voľno
1. Kameničany 14 11 2 1 40:17 35
2. Bodiná 14 9 1 4 46:14 28
3. Lednica 15 9 1 5 31:20 28
4. Prejta 14 7 3 4 28:24 24
5. Vrchteplá 14 6 3 5 44:24 21
6. Tŕstie 14 5 3 6 28:35 18
7. Horovce 15 5 1 9 27:44 16
8. Orlové 14 3 1 10 20:50 10
9. Č. Kameň 14 1 1 12 8:44 4

Vybuduje Slovak Telekom optickú komunikačnú sieť Pod Lachovcom?
V minulom čísle PN som informoval oby-
vateľov rodinných domov v časti Pod La-
chovcom o príprave stavby optickej siete, v 
rámci ktorého dostali do poštových schránok 
tlačivá od firmy Slovak Telekom „Súhlas k 
umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej 
elektronickej komunikačnej siete“. Dňa 31. 5. 
začalo územné konanie o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby verejnej siete pre elektro-
nické komunikácie. 
Výhody a benefity z pripojenia sú podrobne 
popísané v tlačive, ktoré ste obdržali a tie 
jednoznačne hovoria v prospech akceptá-

cie tejto ponuky. Z rokovania s investorom 
vyplynulo, že kľúčovým parametrom, na zá-
klade ktorého sa investor bude rozhodovať, 
či v danej ulici optickú sieť zrealizuje, je súhlas 
nadpolovičnej väčšiny majiteľov rodinných 
domov. Ku dňu 31. 5. je stav odsúhlasenia 
nasledovný: Ulica J. A. Komenského - súhlas 
dalo 10 z 18 domov, J. Kráľa - 44 zo 76, Vodá-
renská - 7 z 10, Podjavorinskej - 9 z 25 (chý-
bajú min. 4), Sládkovičova - 16 z 36 (chýbajú 
min. 3), Kuzmányho - 7 z 12, Za cintorínom - 3 
z 3, Pod Lachovcom - 18 zo 42 (chýbajú min. 
4) a Hoštinská - 3 zo 4. 

Väčšina našich ulíc tento kľúčový parameter 
ako tak spĺňa. Spamätať a rozhýbať sa však 
musia obyvatelia ulíc Podjavorinskej, Sládko-
vičovej a Pod Lachovcom, alebo môžu o op-
tickej sieti „snívať“ ďalšie desaťročia... V tom-
to týždni rozbehnem osobné rokovania so 
správcami bytových domov, SVB, s firmami 
a organizáciami pôsobiacimi v našej mest-
skej časti. V týchto dňoch je teda ešte možné 
doručiť tlačivo „Súhlas...“ mne osobne alebo 
do mojej poštovej schránky na ul. J. Kráľa a 
nielen z ulíc, ktoré sú k 31. 5. zatiaľ „mimo hry“. 
Záverečné vety platia aj pre ostatné mestské 

časti, v ktorých investor rozdal tlačivá a odo-
zva zo strany obyvateľov je takmer nulová.  
V dobe, keď informácie a rýchlosť ich do-
stupnosti sa stávajú jednoznačne najvýhod-
nejším artiklom úspešnosti v rozhodovaní, či 
podnikaní sú optické siete nevyhnutnosťou, 
ako pre človeka funkčný krvný obeh. Nevyu-
žiť ponuku Telekomu zadarmo doviesť toto 
nosné médium budúcnosti k vašim dve-
rám, je nezodpovedné voči sebe samému a 
trestuhodné hlavne voči generáciám, ktoré 
prídu po nás.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ
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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 
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PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem podzemnú garáž na pešej zóne pod 
bytovkou č. 1909. Cena dohodou. Tel. 0948 526 405.
• Prenajmem 4-izbový byt na Okružnej ul. v Púcho-
ve. Byt je kompletne zariadený, voľný od 1. 7. 2018.  
Cena 500 € aj s energiami. Kontakt: 0915 624 215.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach pri 
pumpách Slovnaft. Voľný ihneď. Cena 200 €/mes. + 
energie. Tel. 0908 238 945.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám garáž na Sedlišti. Tel. 0918 477 501.
• 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.  

KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Kúpim stavebný POZEMOK alebo RD v PU  
alebo okolí. Tel. 0940 108 301.

PREDAJ AUTO-MOTO
• Predám nové letné pneumatiky 155/80 R13. Cena 
dohodou. Tel. 0911 296 133.

PREDAJ RÔZNE
• Predám kvalitné seno. Tel. 0915 384 104. 
• 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, svadby 
a iné na 9-miestny Volkswagen Transporter, Púchov 
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.

RÔZNE
• Požičiam veľký vozík - prepravník. Tel. 0905299364.

PRÁCU PONÚKA
• Poľnohospodárske družstvo Mestečko prijme do 
pracovného pomeru vodičov nákladných vozidiel. 
Mzdové podmienky podľa výkonu až 1000 eur. 
Kontakt: p. Gášek 0916 842 232, email: autodopra-
va@pdmestecko.sk.
• Predajňa Mazda a Kia prijme upratovačku na DVP, 
3 dni v týždni po cca 2 hod. Mzda: 3,60 €/hod. Bližšie 
info: 0911 942 899.
• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. 
mája 1264, Púchov ponúka voľné pracovné miesto 
na pozíciu učiteľa informatiky s nástupom od 1. 9. 
2018. Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vz-
delanie 2. stupňa učiteľského alebo technického 
zamerania. Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania 
spolu so životopisom očakávame do 20. 6. 2018 na 
adresu: riaditel@sosospu.sk, tel. č. 042/46 31 360.
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info na 
0902 432 911.

OZNAMY
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom, že 30. 
6. 2018 organizuje zájazd na termálne kúpalisko do 
Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude o 6.00 
hod. spoza starého kultúrneho domu. Cena zá-
jazdu 18 eur (cesta, vstupné). Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť do 25. 6. 2018 u Jána Petra, Obrancov mie-
ru 1152/5, tel. 0948 093 551.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
v srdciach zostávajú. 
Tí, čo Ťa mali radi, 
stále spomínajú. 
Dňa 7. 6. 2018 uply-
nie 13 rokov od úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca, dedka 
a  pradedka Františka 
FILIAČA. 

S láskou spomína manželka, 
dvaja synovia a dcéra s rodinou.

SPOMIENKA
Stíchlo Tvoje srdce a hlas, 
spomienky na Teba 
zostanú stále v nás. 
Dňa 8. 6. 2018 si pripo-
míname prvé. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec a  dedko 
Ján BABIŠ. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

BLAHOŽELANIE
Kto spoznal prírodu - 
nezablúdi. 
Dňa 4. júna 2018 sa dožila 
krásnych 70 rokov naša 
mama, babka, učiteľka 
a vychovávateľka 
Mgr. Anna BLAHOVÁ – 
DANDULOVÁ. 
Všetko najlepšie jej praje 
syn, dcéra, vnuk a vnučka.              
                               Ďakujeme.

SPOMIENKA
Dňa 9. 6. si pripomína-
me 20. výročie, čo nás 
navždy opustila milova-
ná mama, babka 
Mária JAKUBÍKOVÁ. 

S láskou spomínajú 
manžel a synovia.

SPOMIENKA
„Kto bol milovaný, 
nebude zabudnutý“
Dňa 13. 6. 2018 by sa 
náš drahý manžel, otec 
a dedko Leonard BÍLIK 
dožil 65 rokov. 
S láskou spomínajú 
manželka Viera, synovia 
Peter a Roman s rodina-
mi a sestra Eva s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 7. 6. 2018 si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia nášho drahého 
manžela a otca 
Miroslava MARTÁKA 
z Mostišťa. 
Odišiel si tak rýchlo, ne-
čakane ako vietor v búrke 
stromy láme. Pustý zostal 
dom i dvor, keď Ty, ocko, nie si v ňom. 
Veľká bolesť v srdci zabolí, no pekná 
spomienka ako večný plameň zahorí. 

S láskou spomína manželka Anna 
a dcéry Adriána a Erika s rodinami. 

BLAHOŽELANIE
Dňa 11. 6. oslávi naša 
mama, babka, prababka 
p. Mária BOĎOVÁ z Nosíc 
krásnych 90 rokov. 

Prajeme Ti všetko 
najlepšie, hlavne zdravie. 

Syn Jozef s priateľkou 
Ankou a ostatná rodina.
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• 6. ročník vo varení guášu  „HORNOKOČKOVSKÝ 
KOTLÍK“ sa uskutoční v sobotu 16. 6. 2018 v areáli pri 
Váhu v Horných Kočkovciach (kde býva každoročne 
vatra). Podujatie organizuje Občiansky výbor č. 7 
Horné Kočkovce s partnervom Hostinec U rybára. 
Súťažia družstvá s neobmedzeným počtom členov, 
každé má svoj názov a kapitána. Doba varenia je ur-
čená na päť hodín od 12.00 do 17.00. Varí sa ľubovoľ-
ný kotlíkový guláš (hovädzí, jelení, baraní...). V prípa-
de záujmu, môžete svoje družstvo prihlásiť aj vopred 
v Hostinci U rybára alebo na tel. 0907 707 103.

FUTBALOVÝ KEMP – sTC

s účasťou 

Miroslava Karhana 

1.R O Č N Í K

FUTBALOVÝ KEMP – sTC
s účasťou 

s účasťou 

Škrtela a Velického

1.R O Č N Í K

od 22.7-27.7.’18

od 8.7.-13.7.’18

PRE DETI od 8 do15 rokov
V cene kempu je zahrnuté:
- Ubytovanie hotelového typu v areáli sTC
- 5 krát denne strava, pitný režim.
- Futbalové tréningy 
- Analýzy tréningového procesu

- Regenerácia
- Fitness
- Tréningy pod vedením Martina Škrtela, 
  Stanislava Velického a Miroslava Karhana
- Autogramiáda
- Zábavné voľnočasové aktivity
- Certi�kát o účasti na kempe

Cena kempov   380 €

Rezervácia a informácie: 
Peter Čvirik, +421 918 660 319, 
peter.cvirik@alexandracomplex.com

ADVENT  - POHREBNÁ SLUŽBA
KVETINÁRSTVO - živé a umelé kytice, vence

0903 42 42 42
(NONSTOP v prípade úmrtia)

Royova 789 (oproti Sociálnej poisťovni)

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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