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Ako je to v skutočnosti

Podmienky prideľovania takých-
to nájomných bytov sú striktne 
upravené Zákonom č. 443/2010 
Z. z. o dotáciách na rozvoj býva-
nia a o sociálnom bývaní a VZN č. 
4/2017 o prideľovaní nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta Pú-
chov schváleného poslancami MsZ 
(predtým Zásadami prideľovania 

mestských bytov v  meste Púchov  
z 8. júna 2012).

Nájomné byty sú prenajímané za 
podmienok určených legislatívou
Pri odovzdávaní nájomných bytov 
nájomníkom v rokoch 2002 – 2008 
sa podpisovali s nájomníkmi zmlu-
vy o nájme bytu. V zmluvách pri-

V posledných dňoch 
rezonuje mestom in-
formácia o tom, ako 
súčasný primátor mes-
ta Púchov Mgr. Rasti-
slav Henek vyzýva ná-
jomníkov v  bytoch vo 
vlastníctve mesta, ktorí 
nespĺňajú legislatívou 
stanovené podmienky, 
aby uvoľnili byty po-
stavené z finančných 
prostriedkov Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

pravovaných v  tomto období sa v 
čl. III. „Osobitné podmienky nájmu“ 
hovorí, že mesto Púchov je povin-
né predmetné byty využívať iba 
na účely nájmu nájomných bytov 
za špecifických podmienok - výšky 
priemerného čistého príjmu domác-
nosti za predchádzajúci kalendárny 
rok a preukázania zdravotného po-
stihnutia podľa zoznamu uvedenom 
v legislatíve. 

Tieto podmienky boli stanovené 
vtedajšou legislatívou a sú platné 
aj v súčasnosti, to znamená, že pri 
zaraďovaní žiadateľov v evidencii 
žiadateľov o pridelenie nájomného 
bytu ako aj žiadateľov o opakované 
pridelenie nájomného bytu (opako-
vané predĺženie nájomnej zmluvy) 
je povinnosťou mesta Púchov tieto 
podmienky riadne preverovať. Ná-
jomníci, s ktorými bola uzatvorená 
nájomná zmluva, svojím podpi-
som potvrdili, že so všetkými pod- 
mienkami upravenými v nájomných 
zmluvách súhlasia. 

Mesto prenajíma 132 bytov
Mesto Púchov v súčasnosti vlastní 
132 nájomných bytov postavených 

z  prostriedkov Štátneho fondu roz-
voja bývania. Žiadateľov o mestský 
nájomný byt v  centrálnej evidencii 
žiadateľov o nájomný byt, ktorí spĺ-
ňajú všetky legislatívne podmienky, 
je v súčasnosti 74. (Pozn.: zoznam je 
transparentne zverejnený na webo-
vej stránke mesta v podkategórii 
pridelenie bytu - www.puchov.sk/
pridelenie-bytu.html). Počet ná-
jomníkov, ktorí k 31. 5. 2018 nespĺ-
ňajú podmienky v zmysle platnej 
legislatívy je v súčasnosti šesť, z toho 
traja nespĺňajú maximálny príjem 
podľa zákona a traja nespĺňajú ma-
ximálny príjem a vlastnia nehnuteľ-
nosť, čo je v rozpore s VZN č. 4/2017.

Odkúpenie nájomných bytov po-
stavených z prostriedkov Štátneho 
fondu rozvoja bývania bude mož-
né až po úplnom splatení úverov 
poskytnutých zo ŠFRB a po splnení 
zmluvných podmienok uvedených 
v zmluve so ŠFRB. V súčasnosti ne-
vieme predvídať rozhodnutia bu- 
dúceho vedenia mesta, či sa roz-
hodne tieto byty odpredať do 
súkromného vlastníctva, alebo si 
ich naďalej ponechá ako mestské 
nájomné byty.Výňatok zo zmluvy, ktorú podpisovali nájomcovia mestských nájomných bytov. 

Dával bývalý primátor mesta Púchov nájomníkom

Anonymný leták obviňujúci primátora Heneka sa šíri na internete.
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Mesto musí pri nájomných bytoch 
dodržiavať predpisy
Je v poriadku, aby o opätovné pride-
lenie bytu vo vlastníctve mesta Pú-
chov (predĺženie nájomnej zmluvy) 
žiadali nájomníci, ktorí po preverení 
podmienok, ktoré mestu Púchov 
ukladá platná legislatíva, presahovali 
triapolnásobok alebo štyriapolnáso-
bok životného minima domácnosti 
o niekoľko stoviek eur? Niektorí do-
konca viac než o tisíc eur mesačne? 
Je v poriadku, aby v nájomných by-
toch žili nájomníci niekoľko desaťro-
čí, pritom sú vlastníkmi iných bytov, 
rodinných domov, rekreačných do-
mov a naviac vlastnia aj nebytové 
priestory a dokážu si tak zabezpečiť 
vlastné ubytovanie? A čo tí ostatní 
čakatelia na mestské nájomné byty, 
ktorí spĺňajú všetky podmienky na 
pridelenie nájomného bytu? Medzi 
nimi sú často osamelé matky s deťmi 
alebo sociálne slabší občania tohto 
mesta či mladé rodiny?

Uviedol bývalý primátor nájomní-
kov mestských bytoch do omylu?
Boli nájomníci pri uzatváraní nájom-
ných zmlúv v mestských nájomných 
bytoch postavených z prostriedkov 

Primátor Henek: Nájomné byty majú pomôcť 
dočasne pri riešení kritických životných situácií
Rozhodnutia, ktoré musím občas prijať, 
nie sú vždy príjemné a populárne. Aj 
v tento týždeň som bol nútený takéto 
rozhodnutie urobiť a poslať piatim ná-
jomníkom mestských bytov výzvy na 
uvoľnenie bytu. Išlo o byty, ktorých fi-
nancovanie bolo zabezpečené zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania, kde pod-
mienky na ich čerpanie sú striktne dané. 
Verte mi, dlho som hľadal riešenie, ako 
túto záležitosť vyriešiť bezbolestne, ale 
zákony sú v tomto ohľade bezcitné a 
nekompromisné. 
Na jednej strane na meste evidujeme 
takmer stovku žiadostí o pridelenie 
mestského bytu, ktoré podávajú aj osa-
melé matky s deťmi bez pravidelného 
príjmu alebo týrané ženy s deťmi, kto-
rým mesačný príjem nedovoľuje si čer-
pať úver a ani prenajať byť na bežnom 
trhu s nehnuteľnosťami, a na druhej 
strane máme mestské byty, ktorých 
súčasní nájomcovia nespĺňajú kritéria 
pre ich pridelenie. Napr. z dôvodu, že 
vlastnia na území SR inú nehnuteľnosť 

vhodnú na bývanie alebo ich príjem 
prekračuje zákonom určenú výšku, 
neumožňujúcu prideliť takýto mestský 
byt. Bývame svedkami, kedy nájomník 
mestského bytu vlastní iný byt alebo 
dom a sám dokonca býva v inej nehnu-
teľnosti a samotný mestský byt prenají-
ma tretej osobe... 
Toto sú tie rozhodnutia, ktoré ma nao-
zaj bolia a chápem ľudí, ktorých sa to 
dotýka, že sú nahnevaní. Ja som však 
tieto zákony nevymyslel a dokonca ma 
ich plnenie ani neteší. Vždy som sa sna-
žil žiť čestne, nepodvádzať a pomáhať 
tým, ktorí to potrebujú.
Mrzí ma, že tento problém využívajú 
neprajníci, ktorí nie sú schopní sa ani 
podpísať, na šírenie klamstiev a ohová-
raní. Uvedomujem si svoju zodpoved-
nosť za plnenie zákonov i povinností, 
k čomu som sa zaviazal pri zložení sľu-
bu do funkcie primátora a nebudem 
porušovať zákon ani pod psychickým 
a emočným tlakom anonymných pi-
sateľov. Vzhľadom k silným emóciám, 

ktoré sa šíria k danej problematike, som 
chcel zatiaľ aspoň takýmto spôsobom 
vyjadriť svoj osobný názor k danej pro-
blematike. V súčasnosti, keď sa chcete 
osamostatniť a nemáte k dispozícii 
finančné prostriedky na kúpu bytu, 
musíte si vziať úver na jeho zakúpenie 
a pravidelne mesačne splácať alebo si 
prenajať na trhu s nehnuteľnosťami byt 
alebo dom a platiť mesačný zmluvne 
dohodnutý nájom. Čo však v prípade, 
ak vám váš príjem neumožňuje si taký-
to byt prenajať, resp. vám banka úver 
neposkytne, keďže nie je možné zabez-
pečiť jeho mesačné splácanie? Práve 
pre tieto prípady sú tu mestské byty, 
ktoré majú pomôcť dočasne pri riešení 
kritických životných situácií našich ob-
čanov. Možno by bolo dobré, skôr ako 
dôjde k ohováraniu a šíreniu klamstiev, 
opýtať sa a nechať si vec vysvetliť, resp. 
riadne si prečítať uzavreté zmluvy a 
neargumentovať tým, že im to niekto 
v minulosti sľúbil (a ten dotyčný to zá-
merne neuviedol v samotnej zmluve, 

keďže vedel, že je to protizákonné) a až 
potom vyrieknuť rozsudok. Nemyslíte? 
Ja takéto sľuby o porušovaní zákona 
dávať nebudem. 
Aj napriek tejto veľmi nepríjemnej situ-
ácii stále hľadáme riešenia a jedným z 
nich je aj plánovanie výstavby nových 
cca 70 mestských bytov, ktorých finan-
covanie by okrem Štátneho fondu roz-
voja bývania, kde je nutné preverova-
nie výšky príjmu, čo súčasní nájomníci 
aj podpísali pri uzavretí zmlúv, bolo 
aj výlučné financovanie z mestských 
prostriedkov, čo by znamenalo, že pod- 
mienky nájmov budú výslovne v kom-
petencii mesta.
Po prečítaní týchto slov mi snáď dáte 
za pravdu, že to nie je môj rozmar a ani 
dokazovanie si moci tak, ako som to vy-
cítil z anonymu, ktorý mal podľa môjho 
názoru dosiahnuť iba jeden cieľ: pobúriť 
psychicky a emocionálne veľké množ-
stvo čitateľov.

Zdroj: FB Rastislav Henek

s nájomnými bytmi? 
sľuby v hrubom rozpore s platnou legislatívou?

Výňatok zo zmluvy, ktorú podpisovali nájomcovia mestských nájomných bytov. 

Štátneho fondu rozvoja bývania uve-
dení do omylu, keď mohli desaťročia 
užívať mestské nájomné byty a do-
konca si na vlastné náklady upravovať 
interiér, keď je to v priamom rozpore 

so zmluvami, ktoré podpísali? Neporu-
šujú tak samotní nájomníci ustanove-
nia zakotvené v nájomných zmluvách, 
alebo konali len na základe „sľubu“, 
ktorý im „pán niekto“ dal? Prečo im 
ten „niekto“ svoje sľuby nezapracoval 
priamo do zmlúv? Asi dobre vedel, že 
by tým porušoval legislatívu aj zmluvu 
so ŠFRB. Alebo ide o vykonštruovaný 
scenár prostredníctvom psychického 
vydierania donútiť primátora porušiť 
zákon a zmluvu so ŠFRB a následne to 
použiť v  predvolebnej kampani proti 
nemu?

Primátor mesta Púchov ako aj obča-
nmi zvolení poslanci za jednotlivé 
volebné obvody sú pri nakladaní s 
majetkom mesta viazaní postupovať 
presne tak, ako im ukladá platná le-
gislatíva. Kto ponesie zodpovednosť v 
prípade, ak ich konanie bude v s ňou  
v rozpore? 

Oddelenie dopravy a služieb 
Mestský úrad Púchov
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V poradí druhá sezóna jázd cykloau-
tobusov oficiálne odštartovala 2. júna 
2018. Fanúšikovia cyklistiky, turisti, ale 
i verejnosť môžu služby špeciálneho 
autobusu s vozíkom s kapacitou 24 
bicyklov využívať opäť po dobu 3 me-
siacov.
Minulý rok cykloautobus premával po 
dvoch trasách. Záujmu cestujúcich sa 
tešila najmä linka vedúca z Trenčína 
do Dubodiela. Autobus s cyklovozí-
kom po tejto trase premáva aj v aktu-
álnej sezóne, po novom však pokra-
čuje až do Bánoviec nad Bebravou. 
Kto má chuť vychutnať si výhľad z 
1042 metrov vysokého vrchu Inovec, 
môže z cykloautobusu vystúpiť v obci 
Trenčianske Jastrabie. Na trase tejto 
linky leží aj obec Trenčianske Mitice, 
známa jedným z najznámejších pra-
meňov minerálnej vody. Od konečnej 
zastávky cykloautobusu v Bánovciach 
nad Bebravou je len 7km  vzdialená 
rodná obec Slovákov Ľ. Štúra a A. Ale-
xandra Dubčeka, v ktorej okrem ich 
rodného domu môže verejnosť na-
vštíviť aj hrad Uhrovec. 
Veľkou novinkou oproti minulému 
roku je nová linka, po ktorej autobus 
s cyklovozíkom premáva. „Nová tra-
sa vedie z Trenčína cez Dubnicu nad 
Váhom, Ilavu a Valaskú Belú až do 
Nitrianskeho Rudna. Výberom tejto 
trasy chceme cyklistickej verejnosti 
sprístupniť čo najväčšie územie kraja 

a prepojiť Považie s regiónom hornej 
Nitry. Okolie vybratých miest a obcí, 
cez ktoré  cyklobus jazdí, ponúka 
krásnu prírodu, rozmanité turistické 
trasy a iné zaujímavé miesta, vhodné 
na výlet či rekreáciu,“ priblížil tren-
čiansky župan Jaroslav Baška.
Jazda novej linky cykloautobusu 
začína na autobusovej stanici pod 
hradom Matúša Čáka v Trenčíne. 
Autobus s cyklovozíkom ďalej po-
kračuje cez Trenčiansku Teplú a Novú 
Dubnicu, odkiaľ je to len na skok do 
Trenčianskych Teplíc, turisticky obľú- 
beného kúpeľného mesta. Cykloau-
tobus ďalej pokračuje do Dubnice 
nad Váhom a Ilavy, odkiaľ vedú cesty 
cez krásnu prírodu napr. do Vršatské-
ho Podhradia na hrad Vršatec, pre ne-
náročných cyklistov je jednoducho 
dostupné letisko Slávnica  či o niečo 
vzdialenejší kríž na hore Butkov. Z 
Ilavy cyklobautobus naberá smer 
Horná a Dolná Poruba, nad ktorými 
sa týči jeden z najkrajších vrcholov 
Strážovských vrchov - Vápeč. Ďal-
šou zastávkou cyklobautobusu je 
obec Valaská Belá, v ktorej blízkosti 
nájdeme rekreačnú oblasť Homôlka, 
priamo v obci je možnosť navštíviť 
Múzeum plátna, tkáčstva a výšivky. 
Cyklobus zastavuje aj v obci Temeš, 
ktorá je známa turistickou cestičkou 
na Temešskú skalu. Cez obec Lieš-
ťany jazda autobusu pokračuje do 

Nitrianskeho Rudna, kde sa nachádza 
rovnomenná vodná nádrž, vhodná na 
letné športy a relax. Práve Nitrianske 
Rudno je konečnou stanicou tejto 
linky. Cyklobusy premávajú aj opač-
ným smerom z Nitrianskeho Rudna 
do Trenčína. 
Linky cykloautobusou prevezú ve-
rejnosť až cez 4 okresy – Trenčiansky, 
Ilavský, Bánovský a Prievidzský, čím fa-
núšikom cyklistiky ponúkajú možnosť 
spoznať pestrejšiu paletu prírodných 
krás Trenčianskeho kraja. „Vďaka ini-
ciatíve Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sa môžu obyvatelia regiónu 
pohodlne prepraviť k vyhľadávaným 
turistickým cieľom. Nemusia byť pri-
tom vytrvalostní športovci, aby za je-
den deň zvládli aj stovky kilometrov s 
využitím prepravy cykloautobusom. 
Spoznávanie kraja a objavovanie krás-

Cykloautobusy v Trenčianskom kraji premávajú aj túto 
sezónu až do septembra každý letný víkend a sviatok  

nych miest zo sedadla bicykla je teraz 
dostupnejšie širšej verejnosti,“ vyjadri-
la svoj názor Eva Frývaldská, výkonná 
riaditeľka krajskej organizácie cestov-
ného ruchu Trenčín región.

Odfoť sa s cyklobusom a vyhraj ve-
cné ceny od TSK a KOCR
S obľúbeným cykloautobusom sa 
vracia aj letná súťaž o skvelé ceny „K 
vode či na hory, cyklobus ťa dopraví“. 
Trenčianska župa spoločne s krajskou 
organizáciou cestovného ruchu Tren-
čín región (KOCR) aj toto leto automa-
ticky odmení každého cestujúceho, 
ktorý sa cyklobusom odvezie, odfotí 
a pošle túto fotku do správy na face-
bookovú fanpage Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, na ktorom bude 
fotka zároveň aj zverejnená. Viac info 
na www.tsk.sk.                         (M. Plánek)

Na Trenčianskom hrade župa začína s budovaním nového vstupu so samostatnou pokladňou
Približne takto o rok si už verejnosť 
bude môcť vybrať, ktorú pokladňu pri 
vstupe na Trenčiansky hrad využije. K 
dispozícii bude mať rovno dve. Pôvod-
nú, ktorá na hrade funguje dlhodobo 
a víta turistov prichádzajúcich priamo 
z mesta, alebo novú pokladňu, ktorá 
vznikne v priestoroch južného opev-
nenia hradu. K Trenčianskemu hradu 
sa vybuduje celkom nová prístupová 
cesta, vedúca cez lesopark Brezina a 
Čerešňový sad. Všetky tieto zmeny 
čakajú hrad Matúša Čáka a jeho oko-
lie vďaka spolupráci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), krajské-
ho mesta Trenčín a cezhraničného 
partnera; mesta Bučovice. Spoločný 
projekt s názvom TreBuCHET – Tren-
čín, Bučovice, Chránime európske 
tradície, sa stal úspešný v rámci pro-
gramu spolupráce Interreg V-A SR-ČR 
2014-2020 pri žiadosti o financie zo 
zdrojov Európskej únie vo výške bez-
mála 3 milióny eur. „Úlohou projektu 
je spájať kultúrne tradície a históriu 
oboch národov, a to prostredníctvom 
štyroch pamiatok, z ktorých jednou je 

aj Trenčiansky hrad. Vďaka projektu sa 
sprístupnená plocha zväčší až takmer 
o celú jednu tretinu. Sľubujeme si 
preto zvýšenie návštevnosti hradu, 
nakoľko si ľudia budú môcť prezrieť 
ďalšie priestory, ktoré doteraz ne-
mohli. Navyše v prepojení s parkom 
Brezina tu vznikne naozaj atraktívne 
miesto na oddych pre rodiny s deťmi,“ 
komentoval župan Jaroslav Baška. Na 
Trenčiansky hrad sa po novom bude 
vchádzať cez Mlynskú vežu a nový 
most ponad hradnú priekopu. Vznik-
ne tak úplne nový návštevnícky okruh 
so samostatným vstupom cez novú 
pokladňu.
Z celkového rozpočtu projektu Tre-
BuCHET 3 milióny eur je pre TSK ur-
čených 1,45 milióna eur. Z toho pred-
stavuje 1,38 milióna eur príspevok z 
európskych fondov, zvyšok spolufi-
nancovanie TSK. Samotnému napro-
jektovaniu nového vstupu na hrad 
predchádzala spolupráca s Krajským 
pamiatkovým úradom v Trenčíne a 
niekoľko architektonických výsku-
mov, reštaurátorský i archeologický 

Do poslaneckých lavíc členovia Zastupiteľstva TSK opäť zasadnú 2. júla 2018 
o 13.00 h. Rokovanie, na ktorého programe je napríklad odpredaj prebytoč-
ného majetku či schválenie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fon-
dov Európskej únie, bude už tradične možné sledovať aj on-line na webovom 
sídle www.tsk.sk.                                                                                                                 (V. Rezáková)

Krajský parlament sa najblišie stretne začiatkom júla

výskum. Trvanie stavebných prác na 
rekonštrukcii južného opevnenia hra-
du je odhadované na 364 dní, predĺžiť 

ho môže najmä počasie v zimných 
mesiacoch, ale aj potenciálne archeo-
logické nálezy.                     (V. Rezáková)
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19. jún - Rumund, opát; Juliana Fal-
konieri
• Alfréd, Alfréda - má anglický pôvod 
a jeho význam je „múdry radca“
• Leonid, Leonídas, Leoš - Z gréckeho 
Leonidés = „syn leva“
• Ruslan - ruské meno tureckého pô-
vodu, arslan = „lev“
20. jún - bl. Margita Ebnerová, pan-
na; sv. Valéria, mučenica
• Valéria - má latinský pôvod a jeho 
význam je „silná žena“
• Florencián, Florencia, Florentín, Flo-
rentína - má latinský pôvod s význa-
mom „kvet“
• Silver - rímske rodové meno s vý-
znamom „les“
21. jún - sv. Alojz Gonzága, rehoľník
• Alojz - pochádza buď zo starej fran-
cúzštiny (Lowis) a označuje slávneho 
bojovníka alebo zo staronemeckého 
mena Alwisi = „celý biely“
• Elvis - anglická podoba staronemec-
kého mena Alwisi (Alojz)
• Lejla - perzské meno s významom 
„tmavá“
22. jún - sv. Paulín z Noly, biskup; sv. 
Ján Fišer, biskup a sv. Tomáš Morus, 
mučeník
• Achác - má grécky pôvod a význam 
„nevinný“
• Eberhard - nemecké meno s význa-
mom „silný diviak“
• Paulín, Paulína, Paula - má latin-
ský pôvod a význam mena je „malá, 
skromná“
• Rozvita - má nemecký pôvod s vý-
znamom „slávna silou“
• Zaira - nejasný pôvod - hebrejské-
ho pôvodu (malá) alebo arabského 
(hosť)
23.  jún - sv. Jozef Cafasso, kňaz; bl. 
Mária Rafaela, panna; sv. Ján Fišer, 
biskup, sv. Tomáš Mórus, mučeníci
• Sidón, Sidónia - má latinský pôvod 
a význam mena je „pochádzajúci zo 
Sidonu“
24. jún - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
• Ján, Johan - má hebrejský pôvod 
(Jochanán) s významom „Boh je mi-
lostivý“
• Janis, Jovan - juhoslovanské varian-
ty mena Ján
• Jaško - poľská podoba mena Ján
• Sean - keltská podoba mena Ján
25. jún - sv. Maxim, biskup; sv. Viliam, 
opát; sv. Olívia, panna a mučenica
• Febrónia - má grécky pôvod a vý-
znam „majster, umelec“
• Olívia, Olívius, Oliva - má latin. pô-
vod a význam je „pestovateľka olív“
• Prosper - z latinského prosperus = 
„zdatný“
• Tadeáš - má hebrejský pôvod s vý-
znamom „šikovný“, „rozumný“ alebo 
„smelý“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998)

Blahoželáme k meninámHornokočkovský kotlík 
O najchutnejší guláš súťažilo 22 tímov 
V poradí už 6. ročník súťaže vo varení 
gulášu pod názvom Hornokočkovský 
kotlík sa uskutočnil v sobotu 16. júna 
v areáli pri Váhu v Horných Kočkov-
ciach. Akcia si aj v tomto roku získala 
popularitu medzi „gulášmajstrami“, čo 
potvrdzuje účasť 22 tímov zo širšieho 
okolia a nové tváre návštevníkov, pre 
ktorých boli pripravené aj doplnkové 
športové súťaže ako hod polenom do 
trávy a zatĺkanie klinca do dreveného 
kláta.
     O konečnom umiestnení súťažných 
gulášov nakoniec rozhodla porota. 
Zlato si odniesol domáci rodinný tím 
Oďovci, striebro patrí polodomáce-
mu tímu Dos Baňderos a bronz získal 
lúčanský tím Starostovci spod orecha. 
Aj keď boli ocenenia víťazom rozdané, 
išlo hlavne o zábavu v prírode spojenú 
s uspokojením chuťových pohárikov. 
Celému podujatiu prialo príjemné 
počasie, podfarbené dobrou hudbou, 
dobrým pivom a ďalšími povolenými 
dopingovými tekutinami.
    Veľká vďaka patrí organizátorom 
podujatia: Občianskemu výboru Hor-
né Kočkovce a pohostinstvu U rybára, 
mestu Púchov, návštevníkom, porote, 
DJ-ovi a hlavne všetkým súťažiacim. 

Cyril Crkoň
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Hasičský a záchranný zbor

Ilustračná snímka KR HaZZ Trenčín 

Mestská polícia

Opakované pokusy o finančný podvod

Polícia informuje

Vodič pod vplyvom alkoholu narazil v Streženiciach 
do múriku, v dychu mal 1,04 promile alkoholu 

Zvládla to bez pomoci...
Krátko po ôsmej hodine večer prijali na odde-

lenie mestskej polície telefonické oznámenie o 
pravdepodobne opitej žene sediacej na lavičke 
na Ulici obrancov mieru, ktorá ťažko komunikova-
la. Hliadka na mieste našla ženu z Púchova, kto-
rá javila známky požitia alkoholických nápojov. 
Zdravotné ošetrenie, ako aj pomoc mestských 
policajtov odmietla. Informovala, že si chvíľu po-
sedí na lavičke a pôjde domov. Zhruba o hodinu 
mestskí policajti miesto skontrolovali, žena tam 
už nebola.

Psík skončil v koterci
Muž z Lednických Rovní oznámil na oddelení 

mestskej polície, že odchytil na Ulici Ferka Urbán-
ka v Púchove túlavého psa stredného vzrastu a 
nezistenej rasy. Mestskí policajti vykonali kont-
rolu čipovania s negatívnym výsledkom. Mestskí 
policajti psa umiestnili do koterca v areáli Podni-
ku technických služieb mesta Púchov. Priestupok 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta je 
v riešení. 

Horela strecha rodinného domu
Hliadka mestskej polície preverovala krátko 

pred polnocou telefonické oznámenie, podľa kto-
rého sa zo strechy rodinného domu za mostom 
smerom na Nosice silno dymí. Hliadka informáciu 
preverila a zistila, že ide o požiar rodinného domu 
na Trenčianskej ulici, kde zasahovali štyri posádky 
Hasičského a záchranného zboru. Mestskí policaj-
ti počas hasiacich prác zabezpečovali premávku v 
mieste požiaru. 

Pretiahli záverečnú...
Hliadka mestskej polície zasahovala o pol tretej 

ráno na základe telefonického oznámenia v bare 
na Ulici F. Urbánka, kde podľa oznámenia došlo k 
nedodržaniu zatváracích hodín a k rušeniu noč-
ného pokoja. Mestskí policajti zistili porušenie 
všeobecného nariadenia mesta, prevádzkarke 
nariadili bar zatvoriť, priestupok vyriešili napo-
menutím. 

Bratia si zavarili
Púchovskí mestskí policajti zasahovali na Ulici 1. 

mája, kde sa mali biť dvaja bratia. Po príchode hli-
adky pokračovali bratia v bitke a neprestali ani po 
výzve polície. Naopak, hliadku mestskej polície 
napadli. Mestskí policajti proti ním použili donu-
covacie prostriedky - hmaty a chvaty a v putách 
ich v spolupráci so štátnymi policajtmi eskorto-
vali na Obvodné oddelenie Policajného zboru v 
Púchove.  Pri zásahu nedošlo k zraneniu žiadnej 
osoby. Obaja môžu čeliť aj obvineniu z útoku na 
veršejného činiteľa. 

Zranený cyklista pri Rožáku
Krátko pred treťou hodinou ráno požiadali hli-

adku mestskej polície o súčinnosť z integrované-
ho záchranného systému. Na kruhovej križovatke 
pri Rožáku došlo k zraneniu cyklistu. Muža z Pú-
chova, ktorý utrpel zranenie hlavy, odviezli zdra-
votní záchranári na vyšetrenie do považskobyst-
rickej nemocnice. Mestskí policajti previezli jeho 
bicykel na oddelenie mestskej polície, kde si ho 
po návrate z nemocnice mal vyzdvihnúť.  

Spadol na cestu
Hliadka mestskej polície preverovala telefonic-

ké oznámenie, podľa ktorého na Dvoroch spadol 
neznámy muž na cestu. Mestskí policajti na mies-
te zistili, že ide o Púchovčana z Moravskej ulice. 
Muž bol evidentne pod vplyvom alkoholu a krvá-
cal v oblasti tváre. Privolaná posádka rýchlej zá-
chrannej pomoci previezla muža na ošetrenie do 
nemocnice v Považskej Bystrici.   

Na cestách Púchovského okresu sa v 23. kalendár-
nom týždni stala jediná dopravná nehoda. Nikto pri 
nej neprišiel o život ani neutrpel ťažké či ľahké zra-
nenie. 

K dopravnej nehode došlo v piatok 8. júna krátko 
pred 15.00 hodinou v obci Streženie. Vodič osobné-
ho motorového vozidla značky Dacia Sandero išiel 
po ceste II/507 v smere z Púchova na Lednické Rov-
ne. Pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa do-
statočne situácie v cestnej premávke zišiel vozidlom 
mimo cestu kde narazil do oporného betónového 
múriku. Odtiaľ automobil odrazilo na druhú stranu 
cesty, kde zostalo stáť. Pri nehode sa nikto nezranil, 
vodičovi však pri dychovej skúške namerali v dychu 
1,04 promile alkoholu, opakovaná skúška po dvadsi-
atich minútach ukázala 0,92 promile. Vodič čelí obvi-

neniu z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. 
Tragickejšia bilancia dopravnej nehodovosti je v 

tomto roku na cestách Trenčianskeho kraja. Od zači-
atku roka sa na nich stalo viac ako 540 dopravných 
nehôd, pri ktorých prišlo o život už 14 ľudí. Počet 
obetí dopravných nehôd na cestách Trenčianskeho 
kraja je spolu so Žilinským krajom najvyšší na celom 
Slovensku. V posledných niekoľkých rokoch patril 
Trenčiansky kraj v dopravnej nehodovosti k najlep-
ším na Slovensku, tentokrát je na opačnom póle po-
myslenej tabuľky.  

Na cestách Slovenskej republiky sa od začiatku 
roka stalo 5644 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 
už 89 ľudí, čo je o päť menej, ako v rovnakom období 
roku 2017. 

(r)

V mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. 
došlo v poslednom období k niekoľkým pokusom o 
vylákanie finančnej hotovosti podvodným emailom.
V marci 2018 to bola čiastka 54.460 eur, ktorú pod-
vodník žiadal zaplatiť na účet Halifax banky Norfolk 
vo Veľkej Británii. V máji tohto roku podvodník žiadal 
v mene manažérky Divadla Púchov Miky Vargovej 
24.000 eur a naposledy v júni požiadal o zaplatenie 
45.800 eur bankovým prevodom na účet HSBC ban-

ky Birmingham vo Veľkej Británii. Posledný podvodný 
email bol napísaný v mene konateľa spoločnosti Ing. 
Miloša Svobodu a tváril sa akoby bol zaslaný z jeho 
mobilného telefónu. Ekonómka spoločnosti, ktorej 
boli určené požiadavky na prevod finančnej hoto-
vosti, vždy ihneď kontaktovala konateľa M. Svobodu 
a pokusy o podvod odhalili. Tieto prípady by mali byť 
varovaním pre všetky ekonómky, aby sa nespoliehali 
na pravdivosť internetovej komunikácie.                   (r)

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Ha-
sičskej stanice v Púchove absolvovali v minulom 
týždni štyri zásahy. Zasahovali pri dvoch dopravných 
nehodách a pri dvoch požiaroch. 

V piatok 8. júna odstraňovali hasiči z Púchova ná-
sledky hneď dvoch dopravných nehôd. Prvýkrát 
zasahovali krátko po 10.00 hodine pri dopravnej 
nehode v Púchove, kde následky nehody odstraňo-
vali traja príslušníci s jedným kusom techniky. Ďalšia 

dopravná nehoda sa stala krátko po 15:00 hodine v 
Streženiciach kde zasahovali rovnako traja púchovskí 
hasiči. O deň neskôr krátko pred polnocou zasahova-
li púchovskí hasiči spolu s kolegami z Považskej Byst-
rice pri požiari rodinného domu na Trenčianskej ulici 
v Púchove.  K ďalšiemu požiaru vyrážali príslušníci 
HaZZ z Púchova v piatok 15. júna do Nimnice. Požiar 
vo vonkajšom prostredí hasiči štyria hasiči na dvoch 
kusoch techniky.                                     KR HaZZ Trenčín  

Hasiči zashovali pri požiaroch a nehodách
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Dr. h. c. Ing. ŠTEFAN ROSINA:  
Zakladateľ Fakulty priemyselných technológií v Púchove,
zakladateľ Nadácie na podporu nadaných študentov,
podporovateľ vedy a vzdelávania v púchovskom regióne
Meno Ing. Štefana Rosinu je veľmi 
dobre známe. Neodmysliteľne sa spája 
s gumárenským výrobným podnikom 
Matador a. s. v Púchove, v súčasnosti 
Continental Matador, s. r. o. Púchov. 
Každému, kto žije v púchovskom regi-
óne, a nielen v ňom, ale kdekoľvek na 
Slovensku, sú známe vynikajúce ma-
nažérske úspechy rodiny Rosinovcov, 
ktorá vybudovala prosperujúcu firmu, 
dlhodobo prinášajúcu prospech širo-
kému okruhu zákazníkov a  zamest-
nancov. Pán  Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina 
však zasvätil svoj život nielen podniku 
Matador, ale i podpore a rozvoju aka-
demického prostredia. A práve o tých-
to aktivitách pána Rosinu by som sa 
chcel zmieniť v   súvislosti s Fakultou 
priemyselných technológií v  Púcho-
ve Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v  Trenčíne, ktorá v  októbri 
2018 dovŕši 22 rokov od svojho zalo-
ženia. V roku 1996 pôvodne vznikla 
ako jedna z fakúlt Žilinskej univerzity. 
Až o rok neskôr - 1. júla 1997, v rám-
ci delimitácie krajov, sa fakulta stala 
súčasťou novozaloženej Trenčianskej 
univerzity v Trenčíne. V  súčasnosti je 
fakulta jednou zo štyroch fakúlt Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka v  Trenčíne a svojím zameraním 
dopĺňa profil univerzity orientovaný 
na rozvoj interdisciplinárneho tech-
nického vzdelávania.

Prvý bezprostredný impulz zriadenia 
Fakulty priemyselných technológií 
v  Púchove nastal po rozdelení ČSFR, 
keď nový štát a  jeho ekonomika po-
trebovali zintenzívniť prípravu odbor-

níkov pre gumárenský, textilný a sklár-
sky priemysel. Matador a. s. Púchov 
a firmy regiónu, ktoré sa úspešne pre-
sadili na zahraničných trhoch, poci-
ťovali nedostatok odborníkov schop-
ných riešiť ekologické aspekty výroby, 
znižovanie surovinovej a energetickej 
náročnosti, využívanie domácich  su-
rovín a materiálov, zvyšovanie kvality 
výrobkov. Záujem o  zriadenie takto 
orientovanej fakulty bol jasne dekla-
rovaný vrcholovým manažmentom 
firmy Matador, a. s. Púchov, a  najmä 
osobným angažovaním sa jej vtedaj-
šieho prezidenta Ing. Štefana Rosinu,  
ktorý sa tak stal hlavným iniciátorom a 
zakladateľom fakulty. 

S osobou pána Dr. h. c. Ing. Rosinu sa 
od tých čias neodmysliteľne spájajú 
všetky významné podujatia a  pokro-
ky FPT v  Púchove. S veľkou vďakou 
a úctou sa priazni tohto vzácneho 
človeka môže fakulta tešiť dodnes. 
Pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina fakultu 
všestranne podporoval od prvých dní 
jej existencie a v súčasnosti sa naďalej 
intenzívne zaujíma o jej rozvoj. 

Veľkú pozornosť venuje tiež podpo-
re mladých ľudí, ktorí majú záujem 
o  kvalitné štúdium. V týchto dňoch 
preto založil pod svojim menom Na-
dáciu  na podporu nadaných študen-
tov na Fakulte priemyselných techno-
lógií v Púchove, s finančným vkladom 
10000 Eur. Nadácia bude slúžiť na 
podporu a rozvoj talentu nadaných 
študentov s  vynikajúcimi výsledkami 
štúdia na fakulte.

Fakulta sa vždy snažila robiť česť svo-
jim zakladateľom na čele s  pánom 
Dr. h. c. Ing. Štefanom Rosinom. Za 
22 rokov svojej existencie vychovala 
1923 absolventov, z toho 710 baka-
lárov, 1115 inžinierov a 98 absolven-
tov doktorandského štúdia. Na FPT 
v Púchove habilitovalo 20 docen-
tov a  inaugurovalo 8 profesorov vo 
vednom odbore 5.2.26. materiály. 
Titul Dr. h. c. fakulta navrhla štyrom 
významným odborníkom z praxe 
a školstva, ktorí sa mimoriadne za-
slúžili o  jej rozvoj. V  súlade s  poči-
atočnou víziou pri jej založení, FPT 
v Púchove je zameraná na výchovu 
odborníkov v oblastiach technicky 
významných materiálov - kovov, po-

lymérnych materiálov, silikátových 
materiálov a textilu, v kombinácií so 
zameraním na výpočtové modelo-
vanie a simuláciu, environmentálne 
inžinierstvo a priemyselný dizajn. 
Fakulta je výnimočná predovšetkým 
priamou väzbou na priemyselnú 
prax a rozvoj úzkej spolupráce s pri-
emyselnými partnermi bol vždy jej 
prioritou. V súlade s  aktuálnymi po-
žiadavkami praxe fakulta pripravuje 
absolventov v rámci perspektívnych 
študijných programov vo všetkých 
troch stupňoch vysokoškolského 
štúdia. Má stabilné postavenie v rám-
ci vysokého školstva na Slovensku a 
dosiahla aj významný medzinárodný 
kredit. V procese Komplexnej akreditá-

Začiatok II. etapy výstavby „Vzdelávacieho areálu Kolonka“. 
21. 11. 1997 sa začala realizovať výstavba budovy laboratórií FPT v Púchove 

s rozpočtovým nákladom 70 mil. slovenských korún.

Stretnutie s Tomášom Baťom v apríli 2008, spolu so synom 
doc. Ing. Štefanom Rosinom, PhD., 
prezidentom Matador holding, a. s.

Súčasná budova laboratórií Fakulty 
priemyselných technológií v Púchove.
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Ako dopadli púchovské školy 
v testovaní deviatakov?

Za prípravu a metodické riadenie 
priebehu testovania zodpovedal 
Národný ústav certifikovaných me-
raní vzdelávania (NÚCEM). NÚCEM 
je štátnou rozpočtovou organizáci-
ou s právnou subjektivitou, zriade-
nou Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej re-
publiky. Vznikol 1. septembra 2008 
ako súčasť zmien vo vzdelávacom 
systéme, ktoré zaviedol nový škol-
ský zákon na Slovensku. Základným 
účelom činnosti NÚCEM je usku- 
točňovanie certifikovaných meraní 

vzdelávania a hodnotenie kvality 
výchovy a vzdelávania na školách na 
úrovni štátnych vzdelávacích progra-
mov.
Najlepšie výsledky dosiahla 
Cirkevná ZŠ sv. Margity
Kontrolu objektivity testovania vyko-
návali zamestnanci štátnej inšpekcie 
(ŠŠI). S cieľom zvýšiť objektivitu prie-
behu testovania riaditelia základ-
ných a stredných škôl poverili úlohou 
externého dozoru pedagogických 
zamestnancov na iných základných 
školách, ktorí nemajú aprobáciu na 
testované predmety. 

Výsledky Testovania 9-2018 zverejnil 
NÚCEM v minulých dňoch. Z desia-
tich výsledkov púchovských škôl sú 
len dva pod celoslovenským prie-
merom - ZŠ s MŠ Slovanská získala 
0,6 % pod slovenský priemer testo-
vania zo slovenského jazyka a lite-
ratúry a ZŠ J. A. Komenského získala 
0,1 % pod slovenský priemer testo-
vania z matematiky. Najlepšie z pú-
chovských škôl v testovaní dopadla 
Cirkevná základná škola sv. Margity - 
v testovaní matematiky získala viac o 
18,5 % a v testovaní slovenského ja-
zyka a literatúry dosiahla viac o 13,6 
% oproti celoslovenskému priemeru.

-r-, Zdroj: nucem.sk

cie za roky 2008 - 2013 v oblasti výsku-
mu 11. metalurgické a montánne 
vedy dosiahla fakulta hodnotenie A– a 
získala akreditácie vo všetkých troch 
stupňoch vysokoškolského štúdia, o 
ktoré požiadala (Bc., Ing., PhD.). Naviac 
má právo uskutočňovať habilitačné 
konania a konania na vymenúvanie 
profesorov v študijnom odbore 5.2.26 
materiály. V súčasnosti má fakulta vy-
budovanú kvalitnú vedecko-výskum-
nú základňu v experimentálnej dia-
gnostike materiálov. V roku 2016 bolo 
na fakulte otvorené Centrum pre tes-
tovanie kvality a diagnostiku materiá-
lov s moderným a unikátnym prístro-
jovým vybavením. Neodmysliteľnou 
súčasťou výskumnej infraštruktúry sú 
tiež novo dobudované laboratóriá pre 
numerickú analýzu a simuláciu tech-
nologických procesov. Po dvadsiatich 
dvoch rokoch si dovolím konštatovať, 
že Fakulta priemyselných technológií 

v Púchove je inštitúciou, ktorá veľkou 
mierou prispieva k rozvoju mesta a re-
gionálneho priemyslu a pozitívne ich 
zviditeľňuje nielen v rámci Slovenska 
ale i v zahraničí.

Vážený pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina, 
ďakujeme Vám za Vašu všestrannú 
podporu a  významný prínos pri roz-
voji Fakulty priemyselných technoló-
gií v Púchove.
Na záver si dovolíme uviesť jednu  
z  inšpiratívnych myšlienok múdrej 
podnikateľskej filozofie pána Dr. h. c. 
Ing. Rosinu: „Firma, ktorá chce byť 
dlhodobo úspešná, musí mať vzde-
laných ľudí“. On sám je absolventom 
„Baťovej školy práce“ v  rokoch 1947 
– 1954.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
prodekan FTP v Púchove

Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne

Promócia Ing. Štefana Rosinu prvého doktora honoris causa na FTP v Púchove 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Založenie Nadácie na podporu nadaných študentov Fakulty priemyselných 
technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

s vkladom 10 000 eur od pána Dr. h. c. Ing. Štefana Rosinu.
(7. júla 2018 pán Rosina oslávi krásne 86. narodeniny. Gratulujeme!)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných 
škôl  pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 
2017/2018 uskutočnilo už 21. marca z predmetov mate-
matika a slovenský jazyk a literatúra. 

Púchovská kultúra, s. r. o. ďakuje Nadácii Matador 

za finančnú podporu kultúry a aktivít v Župnom dome.
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Je dobrým zvykom, že na konci škol-
ského roka otec biskup Mons. Tomáš 
Galis oceňuje najlepších žiakov cir-
kevných škôl Žilinskej diecézy. 

Toto ocenenie je nielen za výborný 
prospech a reprezentáciu školy, no 
i za svedectvo kresťanského života. 
Zvyčajne sa ocenenými žiakmi stá-
vajú žiaci deviateho ročníka. Naša tri-
eda sa však tohto udeľovania zúčast-
nila už minulý rok, keď bol ako ôsmak 
ocenený náš spolužiak Filip Chromek. 
Tento rok sme 29. mája cestovali do 
Žiliny už ako deviataci a ako „fanklub“ 
pre naše dve spolužiačky - Ninu Ku-
tejovú a Zuzanu Loduhovú. Po svätej 
omši si dievčatá prevzali ocenenie a 
spolu s rodičmi, pani riaditeľkou a pá-
nom učiteľom triednym absolvovali 
slávnostný obed s otcom biskupom v 
diecéznom centre. 

Ocenenie by si však zaslúžili viacerí. A 
možno aj všetci, pretože naša trieda 
bola výnimočná už od prvého roční-
ka. Už ako malí prváci sme mali vlast-
né ambície a ciele, ktoré sme chceli 
dosiahnuť. V našej triede sa stretli 
žiaci so všestrannými záujmami, ktorí 
sa nevyhýbali príležitostiam využiť 
svoje schopnosti v rôznych súťažiach. 
V hre na hudobné nástroje sa nám 
podarilo získať zlaté pásma, niektoré 
z našich spolužiačok sa v tanečných 
skupinách pretancovali až na prvé 

Ocenenie deviatakov CZŠ sv. Margity 

Spol. GOMS s r. o. prijme do zamestnania absolventov na prácu 
 údržba strojných zariadení

• hrubá mzda od 3,70 € /hod. • dovolenkový + vianočný príplatok 
• ranná zmena • nadštandardné úrazové poistenie na pracovisku aj mimo 
neho (24 h denne) • možnosť získania oprávnení na prácu vo výškach, viazač 
bremien, vodič VZV, zvárač, ...

kontakt: 0908 787 135, 0905 444 642

miesta celoeurópskych súťaží. K ďal-
ším športovým úspechom patrili vý-
borné európske umiestnenia nášho 
spolužiaka v karate, ale aj prvé miesta 
v atletických olympiádach. 

Niekoľkokrát sme sa dostali medzi 
najlepších žiakov v celoslovenských 
vedomostných súťažiach ako naprí-
klad Expert Geniality Show a v tes-
tovaní Komparo. Naši spolužiaci boli 
na technickej olympiáde na prvých 
miestach už stálicami. Záujem o prí-
rodné vedy priniesol zaslúžené úspe-
chy na okresných i krajských kolách 
matematickej a fyzikálnej olympiády. 
Nezaobišli sa bez nás ani jazykové, či 
recitačné olympiády a literárne súťa-
že. Využili sme každú možnosť zlepšiť 
sa, vyskúšať svoje schopnosti a popa-
sovať sa so žiakmi ostatných škôl. Veľa 
z nás svoj voľný čas venovalo aj službe 
blížnym a často sme sa stretávali ako 
dobrovoľní animátori pre deti v Ro-
dinkove, v Belušských slatinách. 

Sme vďační, že rozhodnutím našej 
školy testovať svojich žiakov v ka-
ždom ročníku sme boli pripravení 
odolať strachu a stresu pri dôležitom 
národnom testovaní v deviatom 
ročníku. V tomto testovaní sme do-
siahli vynikajúce výsledky a boli sme 
najlepší v okrese. V matematike sme 
boli až o 18,5 % lepší oproti celoslo-
venskému priemeru a v slovenskom 

jazyku a literatúre o 13,6 %. Na mate-
matiku nás systematicky pripravoval 
pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a sloven-
ský jazyk a literatúru Mgr. Katarína 
Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, 
že sme neboli trieda zameraná ani na 
matematiku a ani na slovenský jazyk 
a literatúru. 

Pri rozhodovaní sa kam ďalej, nám 
naše dosiahnuté úspechy otvorili veľa 
možností. Na prijímacích skúškach 
sme sa presvedčili o tom, že vedieť 
sa oplatí. A tak sme sa všetci mohli 
radovať z úspešne zvládnutých skú-
šok a dobrých umiestnení. Na štyroch 
školách sme sa umiestnili na 1. mies-
te, na ďalšej na 2.mieste, a na inej na 3. 
mieste. Ďalší dvaja naši spolužiaci boli 
prijatí bez prijímacích skúšok. 

Za deväť rokov sme toho na základ-
nej škole zažili naozaj veľa. Bolo to 
vysoko podnetné prostredie, kde 
sme sa mohli realizovať a uplatniť 
svoje talenty. Sme škole vďační za 
množstvo formačných akcií, ktoré 
nám dali veľa poučenia do života. 
Chceme sa preto poďakovať všet-
kým, ktorí nás sprevádzali počas 
týchto deviatich rokov, pani riaditeľ-
ke, pánovi učiteľovi triednemu Ing. 
Jánovi Lukáčovi, pani vychovávateľ-
kám, všetkým pani učiteľkám a pá-
nom učiteľom, ktorí nás nenechali 
zaháľať, ale neochvejne nás viedli 
a povzbudzovali v prekonávaní na-
šich hraníc a pri dosahovaní našich 
cieľov. 

Žiaci 9. A CZŠ sv. Margity

Primáni vo Viedni
7. júna sa žiaci triedy Príma zúčastnili na hudob-
nej exkurzii vo Viedni, spolu s p. učiteľkou hu-
dobnej výchovy  Mgr. Marmanovou a triednou 
učiteľkou  PhDr. Galánkovou Komorovou.
Exkurzia bola zameraná na spoznávanie historic-
kých pamiatok Viedne, predovšetkým tých, ktoré 
sú spojené s hudobným umením a históriou Ra- 
kúsko-Uhorska (napr. múzeum Haus der Musik v 
centre Viedne, ktoré patrí medzi najlepšie v Eu-
rópe, prehliadka Kapucínskej krypty, kde sú po-
chovaní panovníci z rodu Habsburgovcov, Dóm 
Sv. Štefana, Augustínsky kostol, kde mala svadbu 
cisárovná Sissi, kostol sv. Michala pri Hofburgu,  
a ďalšie  kultúrne pamiatky - Burgtor, Nový Ho-
fburg a oddych v krásnych historických parkoch 
- Volksgarten, Burggarten, prechádzka  po histo-
rických uliciach Kohlmarkt, Graben, Kartner a iné.

Jana Galánková Komorová, Gymnázium Púchov
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Na jeseň, za pomoci pracovníkov 
Záhradníctva Kozový, boli zhoto-
vené štyri vyvýšené záhony. Pri ich 
montáži a napĺňaní zeminou radi 
využili svoje zručnosti žiaci 8. a 9. 
ročníka. Cez zimu sme so žiakmi 
plánovali, čo posadíme, aby chut-
nú úrodu mohli deti konzumovať 
už pred ukončením školského roka. 
Učili sme sa, ako sa vybrané druhy 
zeleniny sadia, aké potrebujú pod-
mienky pre svoj rast, ktoré časti ras-
tlinky sa konzumujú, čo všetko sa z 
nej dá pripraviť, aké vitamíny obsa-
hujú... 
Konečne prišla jar, s ňou pekné po-
časie a žiaci začali prinášať semienka 
a priesady. Žiaci 5. - 7. ročníka si zá-
hony rozdelili na úseky, na ktorých 
siali mrkvu, petržlen, cibuľku, reď-
kovku, špenát, hrášok, rôzne druhy 
šalátu, sadili priesady papriky, rajči-
ny, uhorky a pod. Na každej hodine 
technickej výchovy sme sa spoločne 
chodili pozerať, či nám už niečo „ne-
vykúka“ zo zeme, starostlivo sme 

záhradku polievali, odburiňovali, 
pretŕhali. Snaha sa žiakom vyplatila. 
Už sme zobrali prvú úrodu. Zo špe-
nátových a šalátových lístkov, reď-
kovky a cibuľky sme si na hodinách 
pripravili chutný a zdravý šalát. De-
ťom chutil o to viac, že si do neho 
všetko samy dopestovali. Už teraz 
sa spoločne tešíme na jeseň, keď 
nám dozrejú ďalšie druhy zeleniny a 
budeme si môcť na nich pochutnať. 
Radosť nám robia krásne sa roz-
rastajúce tekvice, z ktorých bude-
me určite zhotovovať na hodinách 
techniky svetlonosov a skrášlime si 
interiér našej školy. Žiakom sa práca 
tak zapáčila, že si záhradku doplnili 
bylinkami z domu, z ktorých sme si 
už navarili chutný a zdravý čaj. Sme 
veľmi radi, že sa nám naša snaha 
vyplatila a odmenou pre nás je, že 
fyzická práca v záhradke žiakom pri-
náša radosť a potešenie.

Mgr. Dagmar Babincová, 
Ing. Eva Šimšálková

ZŠ Gorazdova

Naša prvá úroda zo „Záhradky chutí, vôní a vitamínov“
V tomto školskom roku ZŠ Gorazdova získala z Grantového programu pre rozvoj environmentálnych 
projektov Trenčianskej župy Zelené oči grant vo výške 2000 eur na projekt Záhradka chutí, vôní a vita-
mínov, ktorá je súčasťou učebne v prírode.

Romana Halušková 
- Talent Trenčianskeho kraja 2018
Romana sa dňa 12. júna 2018 zú-
častnila na tejto mimoriadne peknej 
a vzácnej akcii v priestoroch Tren-
čianskeho hradu. Žiačka počas celej 
školskej dochádzky úspešne repre-
zentovala školu takmer vo všetkých 
športových súťažiach. Aj vďaka nej 
škola dosahovala a dosahuje výbor-
né výsledky a umiestnenia na kraj-
skej, celoslovenskej aj medzinárodnej 
úrovni. V školskom roku 2017/2018 
získala 2. miesto v krajskom kole súťa-
že Gymnastický štvorboj, 3.miesto v 
krajskom kole vo florbale a 1. miesto 
na Majstrovstvách Slovenska Mamut 
Cup v hokejbale. 
Dlhodobo sa venuje mažoretkovému 
športu. Je dvojnásobnou majsterkou 
sveta, trojnásobnou majsterkou Eu-
rópy a osemnásobnou majsterkou 
Slovenskej republiky v sólovej formá-
cii. V roku 2018 získala na Majstrov-
stvách Slovenska viaceré medailové 
umiestnenia v tímových formáciách 
PomPom: 1. miesto Veľká formácia, 2. 
miesto Miniformácia, 2. miesto Defilé 
junior a 2. miesto Trio senior. 
Od štyroch rokov trénuje hokej. Je dr-

žiteľkou ocenenia Najlepšia hráčka 
celosvetového turnaja. Je hráčkou 
ženskej reprezentácie Slovenska 
do 18 rokov, ktoré v tomto roku zís-
kalo 2. miesto na Majstrovstvách 
sveta IIHF. Každoročne dosahuje 
mimoriadne úspechy v hokeji na ce-
loslovenskej až celosvetovej úrovni. 

Romanka je veľmi dobrá žiačka, cha-
rizmatická osobnosť, s pozitívnym 
prístupom a duchom pravej špor-
tovkyne. Vedenie školy sa teší, že 
naša žiačka pocítila ocenenie svojho 
talentu aj na úrovni XXII. ročníka Ta-
lent Trenčianskeho kraja 2018. 
M. Lapšová, ZŠ  J. A. Komenského

Deviatačka ZŠ J. A. Komenského Milka 
Blahová, ktorú pripravovala pani učiteľ-
ka Jurenková, získala na celoslovenskej 
olympiáde z biológie (kat. E), ktorá sa 
uskutočnila 13. - 14. júna v Košiciach,  
nádherné prvé miesto. Reprezentova-
la najlepšie ako sa dalo. Tešíme sa z jej 
veľkého úspechu, ktorý je výnimočný, 
no nie ojedinelý. Výborne reprezento-
vala školu počas tohto školského roka 
v  geografickej, biblickej a botanickej 
olympiáde. Jej všestrannosť potvrdzu-
je, že aj v malom futbale získala so spo-
luhráčkami 2. miesto v regióne. Milka 
je všestranne nadaná, milá, pracovitá a 
výborná žiačka. Blahoželáme.   -zskom-

Najlepšia v biológii na Slovensku
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20. 6.  (streda) o 17:00 hod.
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, jednoducho ži-
vot bez plytvania a smetí. Čo to vlastne v 
reálnej domácnost           i znamená? Každý 
má iný životný štýl, iné nároky, možnosti či 
podmienky. Skúsme sa vzájomne inšpiro-
vať, 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 Plastic Ocean
Príďte na naše premietanie filmu A Plastic 
Ocean (s titulkami) pod záštitou Greenpea-
ce ČR a ponorte sa do hlbín oceána. Súčas-
ťou premietania bude aj krátka prednáška o 
alarmujúcom znečistení oceánov plastmi.

     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

Počasie organizátorom z občianske-
ho združenia Podivný barón prialo. 
Koncert, na ktorý bol aj vďaka pod-
pore mesta Púchov vstup voľný, 
prišlo približne sto fanúšikov dob-
rej muziky. Za občianske združenie 
Podivný barón ich privítala Petra 
Pobežalová a za Župný dom jeho 
manažér a zástupca primátora Ro-
man Hvizdák. 

Skupinu Živé kvety založili v roku 
1994 Lucia Piussi a Peter Bálik, ktorí 
sa časom vypracovali na tvorivý tan-
dem. Kapela je známa aj vďaka spolu-
práci s legendárnym divadlom Stoka. 
Živé kvety v súčasnosti tvoria okrem 
menovaných aj Agnes Lovecká (bicie, 

husle), Jakub Kratochvíl (gitara, klavír, 
spev) a Juraj Mironov (basgitara, kla-
vír, akordeón). Skupina vydala celkom 
10 albumov, posledné CD v roku 2016 
s názvom Nové poschodia. Z tohto al-
bumu pochádza aj pieseň „To, čo nás 
spája“ venovaná zosnulému noviná-

Druhé narodeniny Podivného baróna oslávili koncertom legendárnej kapely  

rovi Jurajovi Kušnierikovi. Na koncerte 
odznela aj staršia pieseň „Sloboda“ z 
rovnomenného albumu z roku 2005:

Za usmievavou maskou  
Ktosi ťa stráži železnou rukou  
Si človek plný predsudkov 
Pletieš si zmysel pre poriadok s láskou
Možno máš tridsať  
Ale v skutočnosti máš asi stopäťdesiat 
rokov  
Dotiahneš to ďaleko  
V žilách ti prúdi krv našich predkov
A sloboda je to, čo ťa najviac irituje  
Sloboda je to, čo ťa uráža a rozčuľuje 
Sloboda je to, čomu tvoja duša nero-
zumie  
Je ako žena čo ťa nemiluje
Niekto sa tu smeje 
Niekto sa smeje a ty nevieš na čom 
Za urážku na cti 
Budú padať tresty ako rany bičom

Si iba služobníkom  
Iných väčších pánov, naveky amen! 

-r-, Zdroj: zivekvety.sk

Do Púchova zavítala bratislavská skupina Živé kvety. „To, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás delí,“ 
zaspievala v piatok 15. júna večer na úvod svojho koncertu v mestskom parku pri Župnom dome. 



13púchovská kultúra

Piatok  22. 6., 17.30 h Nedeľa 24. 6., 17.30 h

LÁSKA BEZ BARIÉR                                                                                                                                                                                                                                             
Jocelyn (Franck Dubosc) predstavuje prototyp muža, ktorý sa snaží oklamať a uloviť každú ženu, 
ktorá okolo neho prejde a stojí za hriech. Využíva základné postupy: vyťahuje sa, pretvaruje sa a 
predovšetkým stále klame. A keď ho náhodou pristihne nová suseda Julie (Caroline Anglade) v situ-
ácii, keď práve sedí na invalidnom vozíku po matke a chce sa začať o neho starať, jeho srdce zaplesá. 
Repertoár postupov profesionálneho zvodcu si práve rozšíril o nový trik a navyše sa vďaka nemu 
zoznámil s krásnou ženou... 
MN 12  rokov – Fr. – CinemArt – 107´ – titulky  – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok  22. 6., 19.30 h  Sobota  23.  19.30 h   Streda 27. 6., 19.30 h – 3 D! 

JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE 
Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta sú v ohro-
zení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. Pred štyrmi rokmi 
nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný 
park Jurský svet, až dovtedy kým sa samotným exponátom nepodarilo utiecť. ..
MN 12 rokov – USA, Šp. –  CinemArt - 130´-  slovenský dabing – sci-fi, akčný, dobrodružný. 
Vstupné 2D verzia: 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.  
3D verzia: 6 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 5 €.  

Sobota 23. 6., 17.30 h  Nedeľa 24. 6., 15.30 h

PAT A MAT ZNOVU V AKCII 
Presťahovali sa do nových domov, kde na nich čakajú nové kutilské výzvy a príhody. Pre Pata a Mata 
nie je nič problém, či sa už jedná o boj s rojom včiel, opravu elektrickej kosačky, upchaný odpad, boj 
s krtkom alebo stavbu novej skalky. Pre týchto dvoch kutilov nie je žiadna komplikácia prekážkou 
a žiadna výzva dostatočne veľká, Vyčistiť komín? Postaviť nový plot? Pat a Mat si dokážu poradiť s 
každým problémom. Kutilstvo je pre nich zábava a dokážu si ho patrične užiť. Našej známej dvojici 
vôbec nie je cudzie ani moderné riešenie a tak sa stanú odborníkmi vo využívaní solárnej energie 
alebo inštalácii bezpečnostných kamier. 
MP – ČR – Continentalfilm – 75´ – slovenský dabing – animovaný, rodinný .Vstupné 5 €. Dieťa, 
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 29. 6., 17.30 h Sobota 30. 6., 15.30 h

JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LOKOMOTÍVA EMA
Jima Gombičku, strojvodcu Lukáša a lokomotívu Emu čaká pozoruhodné dobrodružstvo. Jim je 
obyčajný chlapček s tak trochu neobyčajným príbehom. Ako malý sa ocitol v Jasmánii, malom ost-
rovnom kráľovstve. Jeho najlepším kamarátom je strojvodca Lukáš, hrdý majiteľ parnej lokomotívy 
Emy. Táto trojica jedného dňa počúvne vábenie diaľok  a pustia sa do sveta. Cesta ich zavedie do 
Mandaly. Čaká ich ešte  veľa skúšok, nebezpečných prekážok a tajuplných hádaniek... 
MN 7  rokov – Nem. – Magicbox Slovakia – 105´ – slovenský dabing – dobrodružný, fantazijný. 
Vstupné 5 €. Dieťa, študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 29. 6., 19.30 h Nedeľa 1. 7., 19.45 h

SICARIO 2: SOLDADO                                                                                                
V pokračovaní thrilleru eskaluje vojna drogových kartelov, v ktorej neplatia žiadne pravidlá. Potom, 
ako narkomafia rozšíri svoje pole pôsobnosti a začne prevádzať cez americko-mexickú hranicu hľa-
daných teroristov, rozhodne sa federálny agent Matt Graver (Josh Brolin) kontaktovať záhadného 
Alejandra (Benicio Del Toro), ktorý v neľútostnom boji s miestnym bossom prišiel o celú rodinu. 
Jeho metódy boja so zločincami nie sú v medziach zákona, ale v istých situáciách nemá ani vláda 
USA iné riešenie. Keď však Alejandro unesie dcéru miestneho bossa, prekročí hranicu, spoza ktorej 
niet návratu. Bol by naozaj ochotný  obetovať život dieťaťa v záujme nejakého vyššieho cieľa a spo-
chybniť tým všetko, pre čo doteraz bojoval?
MN 15  rokov – USA – Fórumfilm – 122´ – titulky – akčný thriller. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Sobota 30. 6., 17.30 h Nedeľa 1.7., 17.30 h 

SOM SEXY                                                                                                                                                                                                                            
René je obyčajná žena s ľahkou kolísavou nadváhou a s ťažko kolísavým sebavedomím. Má kamoš-
ky, má prácu, občas i priateľa, občas i na dlhšiu dobu, ale keď sa pozrie do zrkadla, vidí iba to najhor-
šie. Raz vo fitku spadne a udrie sa do hlavy. Keď sa preberie, zistí, že kúzla a spravodlivosť predsa len 
existujú. Stala sa z nej neodolateľná krásavica, vyzerá ako božská supermodelka. Celý život sa od zá-
kladu zmení. Má to však jeden háčik. V skutočnosti sa nič nezmenilo, špeky sú presne tam, kde boli, 
a ona je jediná, kto sa ako luxusná kosť vidí. Ale to vôbec nevadí, Renee sa cíti sexy, je božská a život 
naberá na obrátkach. A každý, kto ju stretne, sa nestačí diviť. Nebojí sa byť ľahko vyzývavá voči šéfo-
vi a vôbec, celý svet jej zrazu leží pri nohách. Nebojí sa súťaže krásy v plavkách a nebojí sa zamilovať. 
MN 12 rokov – USA – Bontonfilm – 120´ – titulky –  komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

WWW.KULTURA.PUCHOV.SKWWW. KINO.PUCHOV.SK
do 31. 8.   vestibul divadla  18.00 h

MEDZISVETY
Výstava autoriek Vlasty Števkovej a Slavomíry Šlesarovej. V Divadle Púchov sa spo-
ločne stretávajú po druhýkrát. Tentokrát sa Vlasta zamerala na štylizované stvárnenia 
jej staronového námetu koní. Kone prepracováva nielen v kresbách, ale aj do skla ako 
vzdušného a priehľadného materiálu. Slávka sa vrátila vo svojej tvorbe po dlhšej pauze 
k abstraktnej maľbe. Jej maľby majú podtitulok „chlieb náš každodenný“. Abstraktné 
obrazy autorky vyjadrujú aj to snové, nadpozemské a duchovné v nás, rovnako ako i to 
pozemské každodenné a konečné v nás. Vstup voľný. Výstava potrvá do konca augusta.

Nedeľa, 1. 7.   pešia zóna   18.00 h

OTVORENIE PÚCHOVSKÉHO KUTÚRNEHO LETA
Kultúrne leto otvoríme vylosovaním víťazov súťaže „Byť šikovným v Púchove sa oplatí!“ 
O hudobný program sa postará speváčka Karin Riljaková, malých tanečníkov z Smajlíku 
a Bystríka s bandom.  

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

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... 

Piatok 22. 6.       tanečná sála       9.30 h

KLUB MAMIČIEK: ERGONOMICKÝ NOSIČ
Testovanie ergonomického nosiča, určeného na nosenie detí. Nosič je možné nosiť vpredu, vza-
du na chrbáte alebo na boku.

Utorok 26. 6.       kinosála         16.00 h

KLUB ŽIEN: HUDBA AKO DAR
Viete  si predstaviť svet bez hudby? Bez upokojujúcich uspávaniek, bez romantických serenád, 
bez strhujúcich symfónií, bez inšpiratívnych skladieb? Je to tak preto, lebo hudba pôsobí na celé 
spektrum ľudských emócií. Hudba nás upokojuje,  burcuje, povznáša, inšpiruje, i dojíma k slzám. 
Keďže sa prihovára priamo nášmu srdcu, má na nás silný vplyv... Pozývame členky Klubu žien na 
stretnutie na záver školského roka. Teší sa na Vás Milka.

Streda 27. 6.  kinosála        10.00 h

STRETNUTIE SENIOROV PRI FILME 
„STRATENÝ V DŽUNGLI“
Na spestrenie voľného času v kruhu priateľov a známych DENNÉ CENTRUM SENIOROV MESTA 
Púchov pozýva seniorov za zvýhodnené vstupné 2 € do kina v Púchove. NOVINKA pre seniorov 
bude pravidelne jedenkrát v mesiaci – vždy poslednú stredu! Traja z najaktívnejších budú odme-
není každé tri mesiace. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0949 225 189. Info i na osobitných 
plagátoch v informačnej tabuli Denného centra.

KURZY A KLUBY

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK

       

PROGRAM

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ZDRAVIA

NOVINKA

KINO
Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Streda  1.   19.30 h

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

Piatok 3.    17.30 h     Nedeľa  5.  19.30 h

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

Piatok 3.    19.45 h     Sobota 4.   19.30 h

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

Sobota 4.   17.30 h     Nedeľa  5.  17.30 h

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

Streda  8.   19.30 h

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

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

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

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

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

Streda 15.    19.30 h

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

Piatok   17.  17.30 h     Sobota  18.  20.00 h

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

Piatok   17.  19.30 h    Nedeľa  19.  20.00 h

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

Sobota  18.  17.30 h    Nedeľa  19. 17.30 h

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

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

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

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

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

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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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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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

V Púchovskom magazíne uvidíte aj tieto reportáže:
•  Mestské kúpalisko otvoria koncom júna
•  100. výročie vzniku Československa
•  Obyvatelia sa konečne dočkali
•  Deň parkov a záhrad 
•  Zveľaďovanie mestského prostredia
•  Komisia výstavby riešila občianske podnety 
•  60 rokov vodného diela Nosice
ŠPORT      
•  Futbalisti sa so sezónou sa rozlúčili vysokou výhrou 
•  Olympijský festival CVČ
•  Domáci florbalisti zdolali Trnavu 
SPEKTRUM  •  Hudobný večer 

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

       

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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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
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premietaním. Informácie denne  aj  u informátora DK. Možnosť platby kartou a rezervácie časti vstupe-
niek aj online na www.dkpuchov.sk

Piatok 10.     veľká sála     17.00-20.00 hod.

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

Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

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

Štvrtok 16.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

Štvrtok 23.     veľká sála     17.00 hod.

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

Štvrtok 23.     učebňa č. 1      18.00 hod.

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

Nedeľa 26.     veľká sála     15.00-18.00 hod.

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

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

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

Utorok 28.       kinosála     16.00 hod.

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

Streda 1.     tanečná sála     18.00 hod.

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

Štvrtok 2.      učebňa č.2      18.00 hod.

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

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

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

Piatok 3.     veľká sála     16.30 hod., 19.30 h  

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

Sobota 4.     veľká sála      14.00-19.00 hod.

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

Pondelok 6.     tanečná sála     19.30 hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 1      16.00  hod.

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

Štvrtok 9.     učebňa č. 2      18.00 hod.

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

Streda  22.   17.30 h

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

Piatok 24.    17.30 h     Sobota 25.   17.30 h

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

Piatok 24.   19.30 h     Nedeľa  26.  17.30 h

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

Sobota 25.   19.30 h    Nedeľa  26.  19.30 h

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

Streda  1. 3.   19.30 h

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

KULTÚRA

Štvrtok 2.      kinosála     8.45 hod.

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

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

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

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

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

Pondelok 6.     kinosála     8.00 hod.

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

Štvrtok 9.     kinosála     8.30 hod.

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

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

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

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

PRIPRAVUJEME:

KLUB MAMIČIEK
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Viva reštaurácia 
a kaviareň (predtým rešt. Váh)
Cena menu od 3,90 Є  
Utorok: 19. 6.
Čínska kuracia s karí 
Paradajková 
1. Pečené brav. rebrá s medom a čili, pučené  
zemiaky, kys. uhorka, bar. rohy
2. Kuracinka s ryžovými rezancami a čínskou 
kapustou
3. Vegetariánske fašírky na gréc. šaláte s tzatziky
4. Cestovinový šalát s vyprážanými kuracími 
rezníkmi v sezame  
 
Streda: 20. 6.
Fazuľová ostrá
Cuketová s perličkami 
1. Americké kurča (volské oko, kečup, slanina), 
pečené zemiaky
2. Domáce zemiakové knedle plnené úd. 
mäsom, dus. kyslá kapusta
3. Zeleninové rizoto zo sloven. ryže, mrk. šalát  
4. Cestovinový šalát s vyprážanými kuracími 
rezníkmi v sezame  

Štvrtok: 21. 6.
Slepačia s rezancami 
Dubáková krémová
1. Vypr. kuracie trio (šunkové, syrové, bryndz.
cestíčko), zemiaky, rajčinový šalát 
2. Bravčové plátky na zelenej fazuľke, dus. ryža  
3. Plnené špaldové palacinky s tvarohom a 
malinovou omáčkou
4. Cestovinový šalát s vyprážanými kuracími 
rezníkmi v sezame  

Piatok: 22. 6.
Polievka z hlávkovej kapusty s klobásou
Syrová smotanová s rascovými tyčinkami 1. 
Cestoviny ,,Linguine,, s kráľov. krevetami, čili, 
parmezánom a ligurčekom

2. Kurací steak s mätou, bazalkou a cícerovou 
kašou
3. Plnené tatranské zemiaky (bryndza)  so/bez 
slaninky (výber), zakysanka 
4. Cestovinový šalát s vyprážanými kuracími 
rezníkmi v sezame   

Alexandra 
Šport Hotel 
Cena menu 4,90 Є 
Utorok: 19. 6.
Dubáková krémová, chlieb   
Slepačí vývar so špenátovými haluškami     
1. Kuracie soté s ananásom, varená cestovina    
2. Živánska pochúťka v alobale (bravčové mäso, 
klobáska, slaninka, zemiaky, cibuľa) 
3. Bryndzové halušky so slaninkou, zakysanka     

Streda: 20. 6.
Kulajda, chlieb
Hovädzí vývar Risi - Bisi  
1. Morčací steak, volské oko, americké zemiaky, 
zeleninová obloha 
2. Hovädzí španielsky vtáčik (vajíčko, uhorka, 
slaninka, klobása), dusená ryža, červená repa     
3. Domáce šúľance s makom    

Štvrtok: 21. 6.
Šošovicová s párkom, chlieb       
Zverinový vývar s pečeň. haluškami a zeleninou       
1. Kurací rezník v syrovom cestíčku, pučené 
zemiaky so slaninkou, kyslá uhorka      
2. Jelenie ragú so sušenými slivkami a dusenými 
dubákmi, maslové halušky  (5,90 €)  
3. Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tatárska     

Piatok: 22. 6.
Zemiakový krém so slaninkou, chlebové krutóny      
Slepačí vývar s mäskom a rezancami    
1. Pečené kačacie stehno, dusená kapusta, 2 x 
lokša, 2 x domáca knedľa    

2. Údená krkovička, zemiakový šalát s cibuľkou 
3. Lasagne „Bolognese“      

Reštaurácia
Hradisko 
Cena menu 4,00 Є
Utorok: 19. 6.
Kelová so zemiakmi, chlieb 
1. Kurací plátok, syrová omáčka, dusená ryža 
2. Lasagne zapekané so syrom a baklažánom

Streda: 20. 6.
Richtárska cesnaková s mäsom, chlieb 
1. Bravč. výpečky, dus. kapusta, kysnutá knedľa 
2. Sójové kocky so zeleninou, slov. ryža

Štvrtok: 21. 6.
Fazuľová domáca s haluškami, chlieb
1. Vyprážané rebierko, zemiak. šalát slovenský 
2. Zapekaná brokolica, varené zemiaky

Piatok: 22. 6.
Cibuľová s nivou, chlieb 
1. Hov. dusené na korení, tarhoňa, miešaný šalát
Rezance s makom 

Reštaurácia U Jakuba
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 12. 6.
Špenátový krém s vajíčkom 
1. Šampiňóny vyprážané, varené zemiaky, 
tatárska omáčka 
2. Pečené kuracie stehno, plnka, dusená ryža, 
ovocný kompót 

Streda: 13. 6.
Francúzska cibuľačka so syrovou bagetkou 
1. Bryndzové halušky, slaninka
2. Morčací špíz s pestrou zeleninou, opekané 
zemiaky, jogurtový dresing

Štvrtok: 14. 6.
Hŕstková polievka, chlieb
1. Grécky šalát s Feta syrom 
2. Zalievané kuracie rezne, zemiakovo-hráškové 
pyré, paradajkový šalát 

Piatok: 15. 6.
Gulášová so zemiakmi, chlieb
1. Zeleninové lasagne so syrom, cvikla
2. Br. panenka v slanine, hubová omáčka,½ ryža, 
½ hranolky, zeleninová príloha 

Púchovčan
Cena menu od 3,50 Є
Utorok: 12. 6.
Kurací vývar s peč. haluškami
1. Pečená bravčová krkovička, kapusta, knedľa
2. Kurací závitok s nivou a hruškou, ryža/krokety, 
kompót

Streda: 13. 6.
Držková
1. Zapekaný „hrbatý“ bravčový rezeň s rožkovou 
plnkou, dusená ryža
2. Vypráž. kuracie krídelká, zem. pyré, uhorka

Štvrtok: 14. 6.
Kapustová 
1. Kuracie soté na karí s pórkom a kukuricou v 
zemiakovej placke
2. Dubnický bravčový rezeň, dusená ryža, 
obedový šalát

Piatok: 15. 6.
Cesnačka s opekaným chlebom
1. Mäso dvoch farieb (kuracie, bravčové), ryža

2. Hovädzie mäso v keli, varené zemiaky

Alexandra 
Business Hotel 
Cena menu 1, 2: 5,70 €
Cena menu 3: 5,20 €
Utorok: 12. 6.
Špargľová
1. Kuracie stehno s dubákovou plnkou, dusená 
ryža, kompót
2. Čevabčiči, varené zemiaky, čalamáda
3. Kapustové fliačky so slaninkou
Dezert: Limetkové rezy
                 
Streda: 13. 6.
Gulášová, chlieb                   
1. Kurací steak s maslovou špargľou, holanská 
omáčka, dusená ryža
2. Divinový guláš, chlieb (6,50 €)                                                                 
3.  Zapekané palacinky s tvarohom
Dezert: Tvarohová kocka so želatínou

Štvrtok: 14. 6.
Brokolicová so syrovými knedličkami   
1. Morčací špíz, zemiakovo-mrkvové pyré,  
uhorkový šalát
2. Zabíjačkový tanier, varené zemiaky
3. Gril. hermelín s brusnicami, anglická zelenina
Dezert: Medové rezy

Piatok: 15. 6.
Paradajková so syrom
1. Kuracie prsia na šampiňónovej omáčke, ze- 
miakové hranolky, dusená ryža, obloženie
2. Hovädzí stroganov, tarhoňa
3. Pstruh na bylinkách, zem. pyré, miešaný šalát
Dezert: Banánové rezy pod snehom

Marczibányi 
Cena menu od 3,90 Є
Utorok: 12. 6.
Krúpková s bavorským kolenom a zeleninou  
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina 
1. Segedínsky guláš, varená knedľa 
2. Pečené kuracie krídelká v sezame, polníčkový 
šalát s avokádom
3. Panenka v slanin. kabátiku v úprave sous vide, 
šalát z červenej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

Streda: 13. 6.
Šošovicová na sladko kyslo
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina
1. Palacinky s marhuľ. coulis, tvaroh, karamel 
2. Čínske krájané kur. rezníky, zemiaky, čalamáda
3. Panenka v slanin. kabátiku v úprave sous vide, 
šalát z červenej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

Štvrtok: 14. 6.
Gulášová hovädzia
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina 
1. Vegetariánske lasagne s cuketou, baklažánom 
a mozarelou
2. Bravčový steak na grile, dubákové krupoto, 
rukolový šalát
3. Panenka v slanin. kabátiku v úprave sous vide, 
šalát z červenej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

Piatok: 15. 6.
Kuriatková so zeleninou a mrveničkou 
Slepačí vývar, mäso, rezance, zelenina
1. Katov šľah - pikantné bravčové v zem. placke
2. Vypráž. hermelín, peč. zemiaky, tatárska 
3. Panenka v slaninovom kabátiku, šalát z červe-
nej šošovice so zeleninou a rukolou
4. Chrumkavé kačacie prsia, pražené čínske 
rezance so zeleninou

NOVOOTVORENÁ
PREDAJŇA V PÚCHOVE
Nájdete nás:
Moravská 628/3 GM centrum (bývalý Whirlpool)

Best products J&M
a Bolex Bolešov

Pre mamičky a deti:          100% ovocné šťavy
             ovocné pyré
             ovocné sušené rolky
Predaj ovocných a hroznových vín
(čapovaných aj fľaškových)

Potreby pre farmárov (ohradníky, napájadlá a pod.)

V sezóne predaj slovenského ovocia, aj na kvas!
Možnosť vylisovania vášho ovocia
aj s pasterizáciou!

predaj@farmarik.sk
0948 346 305
0949 833 503

KONTAKT

Predaj domácich zákuskov, tôrt, rôznych bonbo-
niér a cukroviniek. 
Darčekové predmety
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Priateľská tanečná nepostupová sú-
ťaž bola určená len pre amatérov a 
neprofesionálnych tanečníkov zo zá-
kladných škôl okresu Púchov. Prihlásiť 
sa mohli tanečné skupiny v počte 8 až 
25 tanečníkov, pričom z jednej školy 
mohlo súťažiť aj viac družstiev. Súťaži-
aci súperili v kategóriách 1. – 4. ročník 
(kategória A), 5. – 7. ročník (kategória 
B), 8. - 9. ročník (kategória C). Zvoliť si 
mohli ľubovoľný tanečný štýl, prípad-
ne aj ich kombináciu (show dance, 
hip-hop, break dance, folklór, spolo-
čenské tance...). Využívať mohli rôz-
ne doplnky a rekvizity, choreografie 
mohli mať aj svoj námet alebo tému. 
Do súťaže sa zapojili štyri základné 
školy: ZŠ Záriečie, ZŠ Slovanská, ZŠ 

Beluša a ZŠ Gorazdova, ktoré sa o 
priazeň divákov aj poroty uchádzali 
hneď s dvomi družstvami. Odborná 
porota v zložení Mária Lukajková, 
DiS. art., Bc. Katarína Denešová, Mgr. 
Mika Vargová, PaedDr. Alena Strýč-
ková a Taťjana Brozáková hodnotila 
kreativitu, pestrosť choreografie, vy-
užitie priestoru a útvarov, pohybovú 
techniku, nápad a celkový estetický 
dojem vystúpení. V každej kategórii 
vyhlásila víťazov a v rámci úvodného 
nultého ročníka boli odmenení všetci 
súťažiaci. 
V kategórii A zvíťazila tanečná cho-
reografia Cestovateľky v podaní ZŠ 
Beluša, ktorá tiež obsadila druhú 
priečku s choreografiou Zima, zima. 

Tretie miesto získala ZŠ Gorazdova s 
vystúpením pod názvom Bambuľka. 
Víťazstvo v kategórii B si vytancovala 
ZŠ Záriečie s témou Ratatouille a dru-
há skončila ZŠ Gorazdova s tanečným 
predstavením Pom-pom gym. Kate-
góriu C zastúpila ZŠ Slovanská, kto-
rej žiaci nacvičili spoločenský tanec 
a zvíťazili so súťažnou choreografiou 
Valčík. 
Všetky tanečné vystúpenia si zaslúžili 

Prvá školská tanečná liga

veľkú pochvalu a potlesk prítomného 
publika. Zúčastnení si odniesli okrem 
odmien aj krásny zážitok a dobrý po-
cit z príjemne prežitého kultúrneho 
dopoludnia. Ďakujeme za spoluprácu 
Púchovskej kultúre, s. r. o., všetkým zú-
častneným školám za úsilie, ktoré vy-
naložili na nácvik a prípravu a už teraz 
sa tešíme na prvý ročník v budúcom 
školskom roku.

Centrum voľného času Včielka

V posledný májový deň odštartovalo Centrum 
voľného času Včielka Púchov v spolupráci s Pú-
chovskou kultúrou nultý ročník projektu s názvom 
Prvá školská tanečná liga. 

Vo štvrtok 14. júna v špor-
tovej hale STC Aréna v 
Púchove predviedli svo-
ju šikovnosť deti, ktoré v 
školskom roku 2017/2018 
navštevovali záujmové 
útvary v  CVČ Včielka. Po 
úvodných prejavoch pri-
mátora mesta Rastislava 
Heneka a riaditeľky CVČ 
Včielka Aleny Strýčkovej 
nasledovala prehliadka vy-
stúpení jednotlivých det-
ských súborov. V takmer 
trojhodinovom programe 
vystúpili deti z tanečných 
skupín Nellynky, Nelly deti, 
Nelly maminy, FS Šúpolien-
ka, deti, ktoré navštevovali 
ZÚ Gymnastika, Hra na gi-
taru. V programe vystúpili 
okrem tanečných krúžkov 
aj krúžky angličtina Baby, 
Pupils English a automode-
lári. Báseň zarecitoval Rad-
ko Kurej zo ZÚ Hniezdočko 
a program bol zavŕšený 
spoločnou choreografiou 
detí i dospelých. Tešíme 
sa na všetkých v novom 
školskom roku, prihlásiť sa 
môžete počas Dní otvore-
ných dverí v CVČ Včielka, 
ktoré budú 5. - 6. septem-
bra. 2018.

CVČ Včielka Púchov

Galaprogram „Včielka vás baví“Správny chlapec, správne dievča 2018

V chlapčenskej kategórii súťažilo 9 
chlapcov a 10 dievčat. Šikovní pr-
váci a prváčky si merali „sily“ v troch 
súťažných disciplínach. Po krátkom 
originálnom rozprávaní o sebe plnili 
úlohy zamerané na ich zručnosť a 
šikovnosť. Svoj talent a schopnosti, v 
ktorých vynikajú, ukázali v tretej - zá-
verečnej - voľnej disciplíne.
Celá súťaž sa niesla v duchu veľmi vy-
rovnaných výkonov, súťažiaci sa na-
vzájom povzbudzovali a podporova-
li. Napriek tomu, že všetci súťažiaci si 
zaslúžili byť tým NAJ, víťazné miesta 
boli len dve. Správnym chlapcom pre 
rok 2018 sa stal Matej Jancík a správ-
nym dievčaťom Natália Masariková.

Správni chlapci:
1. Matej Jancík, ZŠ Mládežnícka
2. Matej Pšenák, ZŠ Gorazdova
3. Marek Štrbáň, ZŠ J. A. Komenského
Cena divadla: 
Samuel Valach, ZŠ Slovanská
Cena CVČ: 
Jakub Kubirita, CZŠ sv. Margity
Správne dievčatá:
1. Natália Masariková, ZŠ Mládežníc-
ka
2. Petra Kuchtová, ZŠ J. A. Komenské-
ho
3. Barbora Belobradová, ZŠ Mládež.
Cena divadla: 
Karolína Rosinová, ZŠ Gorazdova

CVČ Včielka

V utorok 12. júna sa v Divadle Púchov uskutočnil už 23. 
ročník obľúbenej prváckej súťaže o titul „Správny chlapec“ 
a „Správne dievča“. 
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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 

PLAVECKÝ
KURZPLAVECKÝ
KURZ

od 5 rokov

pre deti

letný

Termíny :  
1. kurz : 02. 07. – 06. 07. 2018

2. kurz : 09. 07. – 13. 07. 2018 

Miesto kurzu: krytá plaváreň Púchov

Čas: 15.00 – 17.00 

Počet hodín: 10

Prihlásiť sa treba záväzne

na t. č. 0905 348 909

Kontaktná osoba: Gabriela Podobenová 

Metodika plávania je 

pripravená tak, aby sa

predchádzalo stresujú-

cim situáciám zo stra-

chu z vody. Cieľom 

kurzu je zvládnuť zá-

kladné plavecké návy-

ky potrebné k bezpeč-

nému pohybu vo vode.

V päťdesiatmetrovom bazéne sa 
predstavilo aj osem púchovských 
plavcov – Mário Hanták (nar. 2004), 
Adriana Cenigová (2005), Daniela 
Galková (2005), Ina Jurgová (2005), 
Elizabet Marmanová (2005), Petronela 
Maráčková (2005), Karin Šmigurová 
(2006) a Katarína Hlaváčková (2006). 
Do prvej desiatky sa v individuálnych 
disciplínach dostali traja púchovskí 
pretekári. Petronela Maráčková ob-
sadila vynikajúce 4. miesto na 200 
metrov motýlik, dvakrát 6. miesto a to 
na 400 m polohové preteky a 800 m 
voľný spôsob, ôsma skončila na polo-
vičnej trati 400 m voľný spôsob a de-

siata na stovke motýlik. S piatimi oso-
bákmi zo šiestich štartov a zároveň 8. 
miestom na 200 m prsia a 9. miestom 
na 200 m motýlik sa v kategórii ročník 
narodenia 2006 môže pochváliť Karin 
Šmigurová. Jediným púchovským zá-
stupcom medzi chlapcami ročník na-
rodenia 2004 bol Mário Hanták, ktorý 
v silnej konkurencii na 200 m motýlik 
doplával na 8. pozícii a 10. miesto ob-
sadil na 400 m polohové preteky v 
osobnom rekorde 5.45,87 s.
Veľkú radosť mali dievčatá po doplá-
vaní štafety 4 x 100 m voľný spôsob v 
zložení Ina Jurgová, Eli Marmanová, 
Petra Maráčková a Andrea Cenigová, 

keď si vyplávali vynikajúce 7. 
miesto a v rovnakom zložení 
sa predstavili aj v druhej šta-
fete 4 x 100 m polohové pre-
teky (úsek znak Marmanová, 
prsia Jurgová, motýlik Ma-
ráčková a kraul Cenigová) a 
opäť skončili v prvej desiatke 
v konkurencii silných sloven-
ských klubov na 8. mieste.
Všetkým patrí 
veľká gratulácia!
Dana Strelčíková, trénerka

Plavci obstáli v konkurencii silných klubov 
Košice privítali od 8. do 10. júna 280 účastníkov z 50 klu-
bov na letných majstrovstvách SR v plávaní starších žiakov
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Púchov sa stal v sobotu 16. júna dejiskom desiateho ročníka Turnaja volej-
balových nádejí (mladšie žiačky). Hráčky Púchova sa umiestnili na druhom a 
čštvrtom mieste z piatich zúčastnených družstiev.
Výsledné poradie:

Vyhodnotenie najlepších hráčok družstiev: Natália Krajčírová (Levice),  
Veronika Borkaová (Bratislava), Lívia Vaššová (Piešťany), Ingrid Benče-
ková (Púchov A), Nina Chovancová (Púchov B).                                           -ms-

10. ročník Turnaja volejbalových nádejíPiano znelo v modernom rytme
Dňa 24. 5. 2018 sa v Bojniciach konal 
už 12. ročník populárnej celosloven-
skej súťaže v sólovej a aj štvorručnej 
hre na klavíri pod názvom Piano v 
modernom rytme. Táto súťaž je me-
dzi deťmi veľmi obľúbená, pretože 
sa tu nehrajú skladby klasického cha-
rakteru, ale jazz, filmová hudba, pop 
music i vlastná tvorba.
     V Bojniciach sa zišlo 115 sólistov a 26 
štvorručných párov z celého Sloven-
ska. Naša Základná umelecká škola v 
Púchove vyslala do „boja“ o prestížne 
umiestnenia 13 žiakov. Ema Michal-
cová, Barbora Zieglerová, Michaela 

Šúriová a Kristína Potáčová skončili 
v sólovej hre v striebornom pásme. 
Adela Čviriková s Michaelou Šúrio-
vou v štvorručnej hre v bronzovom 
pásme a Kristína Potáčová s Gabikou 
Paganíkovou tiež vo štvorručnej hre 
po výbornom výkone vo svojej ka-
tegórii zvíťazili. Menovaných žiakov 
pripravovala pani učiteľka Daniela 
Sadloňová.
    Z triedy pani učiteľky Márie Olšá-
kovej sa súťaže zúčastnili Alžbeta 
Bašková a Miroslav Rábik, ktorí získali 
bronzové pásmo a Noemi Faboko-
vá s Lilianou Drábovou po peknom 
výkone strieborné pásmo. Noemi s 
Lilianou získali strieborné pásmo i vo 
štorručnej hre.
    Pedagóg školy Juraj Olšák prihlásil 
do súťaže Katku Cekulovú a Gabiku 
Paganíkovú, ktoré skončili v strie-
bornom pásme a Matiáša Guzmu a 
Máriu Annu Špačkovú, ktorí po vý-
bornom výkone získali zlaté pásmo.
    Všetkým menovaným blahoželáme 
a dúfame že v budúcom školskom 
roku budú školu a celé mesto Púchov 
reprezentovať tak skvelo, ako v tom-
to roku.

Mária Olšáková, ZUŠ Púchov

Noemi Faboková a Liliana Drábová
si z Bojníc odniesli strieborné pásma.
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VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ SR ŠKÔL V MINI VOLEJBALE, TRENČÍN

ZŠ Gorazdova tesne pod stupienkom
   V Trenčíne sa v stredu 13. júna uskutočnili školské 

majstrovstvá Slovenskej republiky v MINI volejbale 
mladších žiakov. Mesto Púchov malo na vrcholnom 
slovenskom školskom volejbalovom fóre hneď dvoch 
zástupcov. Okrem Základnej školy Gorazdova, ktorá 
sa pravidelne zúčastňuje volejbalových MSR vo všet-
kých kategóriách, tentokrát pribudlo ešte aj družstvo 
zo Základnej školy Komenského.

   V skupine sme sa ŽS Gorazdova stretla so žiakmi 
ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča, ZŠ Dargovských 
hrdinov Humenné a ZŠ J. Dérera Malacky. Po víťaz-
stvách nad družstvami z Malaciek a Humenného 
zhodne 2:0 a po 
prehre s družstvom 
zo Slovenskej Ľup-
če 2:0 sme postúpili 
do skupiny o 1. – 4. 
mieto. V semifinálo-
vom zápase proti ži-
akom zo ZŠ 8. mája 
Svidník, podľahli 
Púchovčania 0:2, 
keď sa prejavila nie- 
len výšková preva-
ha, ale aj celková 
vyhratosť chlapcov 
zo Svidníka, ktorí 
neskôr získali titul 
po jednoznačných 

víťazstvách vo všetkých zápasoch. V zápase o me-
dailu ťahali chlapci ZŠ Gorazdova za kratší koniec a 
podľahli družstvu z Prešova 0:2, čím sme tento rok 
už tretíkrát obsadili nepopulárne štvrté miesto. Dru-
hý púchovský zástupca, ZŠ Komenského nakoniec 
skončili na 11. mieste.

Pre niekoľkých žiakov ZŠ Gorazdova, ktorí trénujú 
prvý rok, to však bol nepochybne zážitok a cenná 
skúsenosť, keďže sa v tejto vekovej kategórii na roz-
diel od súperov na majstrovstvách Slovenskej repub-
liky v MINI volejbale mladších žiakov zúčastnia ešte aj 
minimálne na budúci rok.                             Ivan Štefko

Kvarteto najlepších z majstrovstiev Slovenska škôl v Mini volejbale mladších žiakov v Trenčín. Púchovčania napo-
kon na medailu nesiahli, skončili štvrtí.                               FOTO: Radovan Stoklasa

II. liga starší dorast - U 19

II. liga mladší dorast - U 17

34. kolo:
Spartak Myjava – MŠK Púchov 1:2 (0:1), Zmeko – 
Pupiš, Klučka, Lokomotíva Trnava – Devínska Nová 
Ves 12:0, Inter Bratislava – Karlova Ves Bratislava 0:2, 
Prievidza – Považská Bystrica 1:0, Komárno – Nové 
Zámky 2:0, Zlaté Moravce – Petržalka 3:3, Topoľča-
ny – Gabčíkovo 13:3, Malacky – Bánovce 6:0, Skalica 
– Dubnica 0:5
1. Dubnica 34 30 3 1 131:16 93
2. Skalica 34 30 1 3 126:25 91
3. Trnava 34 21 5 8 74:39 68
4. Zl. Moravce 34 22 2 10 90:44 68
5. Karlova Ves 34 20 7 7 89:51 67
6. Inter 34 19 5 10 98:50 62
7. Myjava 34 19 3 12 73:35 60
8. Petržalka 34 16 10 8 92:47 58
9. Gabčíkovo 34 15 3 16 71:73 48
10. MŠK Púchov 34 12 8 14 60:81 44
11. Malacky 34 13 3 18 51:63 42
12. Komárno 34 12 3 19 53:85 39
13. Prievidza 34 12 3 19 39:71 39
14. Topoľčany 34 9 3 22 53:92 30
15. Nové Zámky 34 7 4 23 31:98 25
16. P. Bystrica 34 7 3 24 45:87 24
17. Bánovce 34 5 0 29 29:138 15
18. D. N. Ves 34 4 0 30 26:136 12

34. kolo:  Spartak Myjava – MŠK Púchov 5:2 (3:1), 
Líška 2, Osuský, Nálepa, Kováč – Dundyk, Micha-
lik, Lokomotíva Trnava – Devínska Nová Ves 5:0, Inter 
Bratislava – Karlova Ves 2:1, Prievidza – Považská Bys-
trica 0:1, Komárno – Nové Zámky 3:1, Zlaté Morav-
ce/Vráble – Petržalka 3:1, Topoľčany – Gabčíkovo 4:0, 
Malacky – Bánovce 3:1, Skalica – Dubnica 1:0
1. Dubnica 34 29 2 3 130:22 89
2. Petržalka 34 24 4 6 99:30 76
3. Myjava 34 23 6 5 94:25 75
4. Inter 34 22 6 6 106:44 72
5. Zl. Moravce 34 22 4 8 106:41 70
6. Skalica 34 19 3 12 65:46 60
7. Trnava 34 18 5 11 68:31 59
8. Komárno 34 17 4 13 64:63 55
9. Gabčíkovo 34 17 2 15 67:73 53
10. MŠK Púchov 34 14 6 14 61:69 48
11. Karlova Ves 34 13 5 16 54:56 44
12. P. Bystrica 34 12 7 15 46:84 43
13. Malacky 34 12 6 16 64:91 42
14. N. Zámky 34 5 8 21 39:89 23
15. Prievidza 34 6 2 26 27:79 20
16. Bánovce 34 4 6 24 28:98 18
17. D. N. Ves 34 3 7 24 29:110 16
18. Topoľčany 34 3 3 28 31:127 12

I. liga mladší žiaci - U13
26. kolo: MŠK Púchov – FK Senica 1:1 (0:1), Čmelo 
– Bayerová, Inter Bratislava – Trenčín 1:5, Levice – Tr-
nava 0:7, Skalica – Nitra 5:7, Z. Moravce – Slovan 0:10, 
Karlova Ves – Domino 3:2, Petržalka – D. Streda 3:1
1. Slovan 26 24 0 2 139:25 72
2. Trenčín 26 23 0 3 167:35 69
3. Trnava 26 18 2 6 82:44 56
4. Nitra 26 18 1 7 117:47 55
5. Inter 26 13 7 6 48:36 46
6. Petržalka 26 12 5 9 51:44 41
7. MŠK Púchov 26 11 7 8 49:49 40
8. D. Streda 26 11 2 13 52:54 35
9. Domino 26 5 8 13 29:78 23
10. Senica 26 5 4 17 29:103 19
11. Skalica 26 5 3 18 43:69 18
12. Karlova Ves 26 5 3 18 26:84 18
13. Levice 26 5 2 19 35:102 17
14. Zl. Moravce 26 4 2 20 30:127 14

I. liga mladší žiaci - U12
26. kolo: MŠK Púchov – Senica 3:4 (1:0), Jánovský, 
Kušík, Baláž, Inter – Trenčín 2:15, Levice – Trnava 
4:26, Skalica – Nitra 3:20, Zl. Moravce – Slovan 0:9, Pe-
tržalka – D. Streda 8:9, Karlova Ves – Domino 9:0
1. Slovan 26 23 1 2 354:71 70
2. Trenčín 26 22 1 3 387:116 67
3. Nitra 26 22 0 4 425:103 66
4. Trnava 26 17 2 7 270:146 53
5. D. Streda 26 17 1 8 221:193 52
6. Inter 26 16 2 8 247:142 50
7. Petržalka 26 14 1 11 262:184 43
8. Domino 26 11 3 12 190:201 36
9. Karlova Ves 26 10 1 15 153:221 31
10. Zl. Moravce 26 8 2 16 131:221 26
11. MŠK Púchov 26 5 2 19 197:304 17
12. Senica 26 4 0 22 119:325 12
13. Skalica 26 4 0 22 82:452 12
14. Levice 26 0 0 26 86:451 0

Športovotechnická komisia ObFZ oznamuje, 
že prihlášky do nového súťažného ročníka 2018/
2019 je možné podávať od 11. 6. ŠTK akceptuje 
len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu 
v ISSF do 26. 6. (uzávierka prihlášok o 24,00 hod.) 
a úhradu nenávratného štartovného vkladu je 
potrebné uhradiť bankovým prevodom, alebo 
poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ PB  
SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, 
VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu dokladu 
o úhrade je treba zaslať (spolu) s prihláškou do 26. 
6. na sekretariát ObFZ Považská Bystrica spolu s 
aktualizovaným adresárom klubu. Prihlášku je po-
trebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť. For-
mulár adresára bude zverejnený na stránke www.
obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty. 

Prihlásiť sa treba do utorka
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Výsledky krajských futbalových súťaží:

www.zsfz.sk

III. LIGA MUŽI

Futbalisti MŠK Púchov nadelili poltucet Prievidžanom 
34. kolo

MŠK Púchov – Prievidza 6:2 (4:0)
Púchovčania sa po vydarenej druhej polovici jarnej 

časti tretej ligy chceli s ročníkom rozlúčiť so svojimi 
priaznivcami víťazstvom. So zostupujúcou Prievi- 
dzou si iné ako víťazstvo nepripúšťali a na trávniku to 
bolo vidieť od úvodného hvizdu. 

Domáci na súpera „vyleteli“ zostra a už v tretej 
minúte šli do vedenia gólom Daniela Pilného – 1:0. 
Neubehlo ani desať mi- núta Púchovčania už viedli 
dvojgólovým rozdielom, autorom gólu bol opäť Pilný 
– 2:0. V 19. minúte zvýšil Gajdošík na 3:0 a ešte do 
prestávky pridal ten istý hráč v 33. minúte aj štvr-
tý gól – 4:0. Púchovčania okrem gólom spálili ešte 
niekoľko gólových príležitostí. Do druhého polčasu 
nastúpili domáci vedomí si pohodlného náskoku tro-
chu ľahkovážne a v 52. minúte ich potrestal gólom 
hosťujúci Juraj Jánošík – 4:1. Domáci po góle vystri-
edali dvoch hráčov, ale ani to spočiatku neprinieslo 
ovocie. Naopak, v 77. minúte znížil hosťujúci Lenhard 
na 4:2 a domácim nezostávalo nič iné, ako v záujme 
zachovania priazne divákov zvýšiť obrátky. Prekonať 
súperovho gólmana sa však domácim podarilo až v 
samotnom závere stretnutia. V predposlednej minú-
te sa do streleckej listiny zapísal Peter Lipták – 5:2 a 
na konečných 6:2 spečatil symbolicky najlepší strelec 
Púchove Marek Gajdošík v záverečnej minúte nielen 
tohto stretnutia, ale aj celej sezóny. 

Púchovčania bodovali aj v šiestom stretnutí v rade 
a obsadili v tretej lige 
deviatu priečku. 

Góly: 3. D. Pilný, 13. 
D. Pilný, 19. Gajdo-
šík, 33. Gajdošík, 89. 
Lipták, 90. Gajdošík 
– 52. Jánošík, 77. Len-
hard

ŽK: Viktory (Prievid-
za), rozhodovali Fehér, 
Kukan, Bikrus, 150 di-
vákov

Zostava MŠK Pú-
chov: Cúcik – Ga-
jdošík, Kendy, Kopiš, 
Lipták, Sibanda, Pilát, 
Valašík (53. Marman), 
D. Pilný, Kvaššay (53. 
Hrnko), Brezničan

Zostava Baník Prie-
vidza: Mífek – Krčík, 
Sluka, Turza, Belanec, 
Lenhard, Kopál, Jáno-
šík, Viktory (83. Cicko), 
Šlajbar, Kozák

Beluša – Dubni-
ca 0:2 (0:0)

Góly: 53. Kučera, 85. 
Cisár

Zostava Beluše: 
Zaťko – Rosina, Jur-
ga, Mišák (64. Bielik), 
Martinka (31. P. Gažo), 
Gajdošík (76. Mišutka), 
Mikuška (59. Hrenák), 
Šebík, Kucharík, Ďuriš 
(46. Gorelka), Bielik

Zostava Dubnice: 
Hodál – Bokor, Bičan 
(46. Kováčik), Kučerka 
(81. Ambrož), Š. Bar-

toš, Knižka (46. Klemens), Cisár, Gašpar (46. Čačko), 
Meliš, K. Bartoš (46. Hegyi), Oravec

Lednické Rovne – Šaľa 3:0 (0:0)
Góly: 52. Púček, 78. Buček, 81. Chmelík
Zostava Lednických Rovní: Bačík – Kollár (75. Čer-

vený), Ďurovec, Chmelík, Pišta, Púček, Poláček, Híreš, 
Buček, Živčic, Krištof

Veľké Ludince – Nemšová 1:0 (0:0)
Gól: 89. Tóth
Zostava Veľkých Ludiniec: Benkó – Dékany, Pod-

lucký, Tóth, Kele, Čtvrtníček, Letko, Matič, Hlaváčik, 
Semeniuk, Horniak

Zostava Nemšovej: Žilka – Vaculík, Vlado, Mikloš 
(86. Ševela), Radenovič, Stojkov (72. Beňo), Kostič, 
Paška, Petrovič, Smilijkovič, Svorada 

Ostatné výsledky 34. kola: 
Zlaté Moravce/Vráble B – Nitra B 3:1, Trnava B – Du-

najská Streda B 1:1, Gabčíkovo – Galanta 4:0, Nové 
Zámky – Borčice 2:1, Veľké Ludince – Nemšová 1:0
1. Dubnica 34 27 5 2 83:10 86
2. Borčice 34 22 5 7 78:35 71
3. N. Zámky 34 22 5 7 58:31 71
4. L. Rovne 34 21 3 10 61:33 66
5. Galanta 34 15 8 11 58:42 53
6. D. Streda B 34 15 7 12 51:38 52
7. Zl. Moravce B 34 14 10 10 60:53 52
8. Trnava B 34 16 2 16 59:46 50
9. MŠK Púchov 34 14 6 14 68:49 48
10. Nitra B 34 14 6 14 57:47 48
11. V. Ludince 34 14 5 15 50:57 47
12. Gabčíkovo 34 13 7 14 55:47 46
13. Šaľa 34 14 3 17 49:65 45
14. Nemšová 34 13 3 18 46:59 42
15. Beluša 34 10 8 16 50:62 38
16. Prievidza 34 7 4 23 36:75 25
17. Bánovce 33 4 5 24 19:89 17
18. Topoľčany 33 4 0 29 24:124 12

O gólovú bodku za touto sezónou sa svojim tretím gólom v zápase s Prievidzou postaral najlepší strelec Púchova 
Marek Gajdošík (na snímke v strede v červenom drese).                 FOTO archív: Milan Podmaník
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FLORBAL - SLOVENSKÝ POHÁR, PÚCHOV, 15. - 17. JÚNA

Tridsaťšesť mužských, ženských i zmiešaných flor-
balových družstiev z celého Slovenska bojovalo od 
piatku do nedele v dvoch športových halách v Pú-
chove o prestížne prvenstvá v Slovenskom pohári. 
Podľa riaditeľa turnaja Ivana Valka počas troch dní 
sa v Púchove predstavilo takmer päťsto florbalistov
a florbalistiek v troch kategóriách. Kategóriu HOB-
BY tvorili ženské i zmiešané družstvá, podmienkou 
bolo, že v žiadnom družstve nemoholi byť hráči hra-
júci extraligu. „V kategórii Elite ženy hrali aj družstvá 
z Českej republiky. Čo ma veľmi teší, to bola účasť v 
kategórii žien. Do Púchova prišiel tucet družstiev a 
to je na slovenské pomery výnimočné,“ skonštatoval 
Valko. V kategórii Elite open muži sa podľa neho rov-
nako zúčastnili aj mužstvá z Českej republiky. 

V súťaži HOBBY zvíťazilo slovenké družstvo nazva-
né Szekesfehervár, medzi ženami triumfovali ext-
raligové ženy z Pruského nazvané Pretty Women. 
Kategóriu mužov vyhralo zmiešané česko-slovenské 
mužstvo Club 69 zložené z hráčov slovenskej i českej 
extraligy. Vo finále si po nerozhodnom stave 1:1 po-
radilo s mužstvom Never say never až po samostat-
ných nájazdoch.    

Výsledky:
Kategória HOBBY
Skupina A: Légia Vlára – Dream team 5:0, Dream 

team – Sibírske medvede 0:5, Sibírske medvede – LR 
Kings 4:2, LR Kings – Légia Vlára 5:3, Dream team – LR 
Kings 0:5, Sibírske medvede – Légia Vlára 5:4

Skupina B: Dragons Hlohovec – FBC Blades 5:6, 
Falcons Stará Ľubovňa – FBC Szekesfehervár 6:3, FBC 
Szekesfehervár – Dragons Hlohovec 6:3, FBC Blades 
– Falcons Stará Ľubovňa 3:3, Dragons Hlohovec – Fal-
con Stará Ľubovňa 3:5, FBC Blades - FBC Szekesfeher-
vár 2:6

Skupina C: get on the floorball – Ice Players Sereď
2:3, Ovečky z Teplíc – eFBeCe UPeCe 5:4, Ovečky z 
Teplíc – get on the floorball 7:2, eFBeCe UPeCe – Ice
Players Sereď 2:5, Ice Players Sereď – Ovečky z Teplíc 
10:1, get on the floorball - eFBeCe UPeCe 7:5

Osemfinále:  FBC Szekesfehervár – Dream Team 
5:0, Ovečky z Teplíc – Dragons Hlohovec 3:5, FC Bla-
ders - eFBeCe UPeCe 2:7, Légia Vlára – get on the flo-
orball 10:1

Štvrťfinále: Ice Players Sereď – Légia Vlára 6:4, Si-

bírske medvede - eFBeCe UPeCe 0:5, Falcon Stará 
Ľubovňa – Dragons Hlohovec 2:3, LR Kings – Szekes-
fehervár 1:2

Semifinále: eFBeCe UPeCe – Dragons Hlohovec 
4:2, Ice players Sereď – Szekesfehervár 2:6

Finále: eFBeCe UPeCe – Szekesfehervár 2:5
Kategória ŽENY
Skupina A: Orel Rtyně – CVCH Team 5:4, Blueber-

ries – CVCH Team 3:3, Kurací do placky – CVCH Team 
3:6, Blueberries – Rtyně v Podkrkonoší 2:2, Kurací do 
placky – Bluebrries 2:0, Rtyně v Podkrkonoší – Kurecí 
doplacky 5:1

Skupina B: Kysucké Nové Mesto – Wild Girls 7:1, 
Kysucké Nové Mesto – Rimavská Sobota 3:3, Harvard 
Partizánske – Wild Girls 7:0, Rimavská Sobota – Par-

tizánske 1:6, Harvard 
Partizánske – Kysucké 
Nové Mesto 3:8, Wild 
Girls – Rimavská Sobo-
ta 3:3

Skupina C: Malacky 
– Kocky TN 1:8, Malacky 
– Belá 3:3, Pretty Wo-
men – Malacky 16:0, 
Kocky TN – Belá 11:1, 
Pretty Women – Kocky 
TN 3:2, Belá – Pretty 
Women 0:17 

Osemfinále: Harvard 
Partizánske – Belá 5:0, 
CVCH Team – Malacky 
10:0, Kurací do placky 
– Wild Girls 2:19, Blue-
berries Modra – Rimav-
ská Sobota 2:4

Štvrťfinále: Rtyně v 
Podkrkonoší – Kurací 
do placky 3:0, Kocky TN 
– Rimavská Sobota 4:3, 
sn, Pretty Women – Par-
tizánske 4:1, Kysucké 

Nové Mesto – CVCH Team 2:3
Semifinále: Pretty Women – Kocky TN 4:3, CVCH 

Team – Rtyně v Podkrkonoší 4:6
Finále: Pretty Women – Rtyně v Podkrkonoší 5:0
Kategória MUŽI
Skupina A: Victory Stars Nová Dubnica – FBC IBV 

5:0, Rtyně v Podkrkonoší – Nová Dubnica 4:1, Club 69 
– Rtyně v Podkrkonoší 8:2, FBC IBV – Rtyně v Podkr-
konoší 0:5, Nová Dubnica – Club 69 5:0

Skupina B: Never say never – FBK Púchov 5:4, Maj-
ky All Stars – FBK Púchov 5:3, Sběrači – Never say 
never 4:1, Majky All Stars – Sběrači 3:3, FBK Púchov 
– Sběrači 0:1, Never say never – Majky All Stars 4:0

Skupina C: IBC Valdes – Skalica 5:0, Miesiči – Fram 
floorball team 1:9, Fram floorball team – Skalica 5:0,
Miesiči – IBK Valdes 5:2, Skalica – Miesiči 0:5, Fram flo-
orball team – IBK Valdes 10:4

Osemfinále: Rtyně v Podkrkonoší – FBC IBV 5:0, 
Never say never – Skalica 5:0, Miesiči – Púchov 4:3, 
Majky All stars – IBK Valdes 2:8

Štvrťfinále: Fram floorballl team – IBK Valdes 6:4,
Sberači – Miesiči 7:4, Nová Dubnica – Never say never 
1:3, Club 69 – Rtyně v Podkrkonoší 4:1

Semifinále: Fram floorbal team – Club 69 3:4, Sbe-
rači – Never say never 1:2

Finále: Club 69 – Never say never 2:1 po samostat-
ných nájazdoch

Medzi ženami sa najlepšou hráčkou turnaja stala 
Lenka Cupráková (CVCH Team), najlepšou brankár-
kou bola Veronika Čubová. Titul najlepšej strelkyne si 
vystrieľala Michaela Žikavská (Pretty Women), naju-
žitočnejšou hráčkou turnaja bola jej oddielová kole-
gyňa Barbora Gáborová. 

Medzi mužmi vyhlásili za najlepšieho hráča Micha-
la Durana (Never say never), najlepším brankárom sa 
stal Dávid Vagaský z toho istého mužstva. Najlepším 
strelcom sa stal Miroslav Mayer a najužitočnejším 
hráčom Tomáš Kafka (obaja Club 69).

Podujatie okrem sponzorov podporilo Mesto Pú-
chov a Trenčiansky samosprávny kraj. 

(pok) 

Muži Club 69 a ženy Pretty Women víťazmi Slovenského pohára

Zmiešané československé mužstvo Club 69 triumfovalo v púchovskej sTC aréne v jubilejnom desiatom ročníku 
Slovenského pohára vo florbale.           FOTO: Milan Podmaník

Finále ženskej súťaže prinieslo výborný florbal, z víťazstva sa napokon tešili dievčatá
Pretty Women.                        FOTO: Milan Podmaník 
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6. liga dorast

Triumf žien z Púchovského okresu 7. liga muži

FUTBAL - 6. liga muži

8. liga muži

Muži Stupného a ženy Nosíc triumfovali v sobot-
nom (16. júna) druhom kole Slovensko-moravskej 
hasičskej ligy v požiarnom útoku. Stupňania, ktorí v 
úvodnom kole v Krásne skončili 
druhí za Podhorím (na snímke 
dole), tentokrát svojmu súperovi 
prehru vrátili a odsunuli ho na 
druhé miesta so stratou jedinej 
desatiny sekundy. Na bronzový 
stupienok vystúpili v Lehote pod 
Vtáčnikom dobrovoľní hasiči 
z moravskej Francovej Lhoty. Výborne si počínali aj 
ďalšie dve družstvá z Púchovského okresu. Lednické 
Rovne obsadilo peknú piatu priečku, Visolaje skončili 
o jedno miesto za nimi. V priebežnom poradí štrnásť-
dielneho seriálu Slovensko-moravskej hasičskej ligy 
sa tak medzi mužmi v čele usadila dvojica Podhorie, 
Stupné s rovnakým počtom bodov. Skvelé je rovnako 
tretie miesto Lednických Rovní. 

V ženskej súťaži sa po výbornom výkone na najvyš-
šiu priečku prebojovali ženy z Nosíc, ktoré v Lehote 
pod Vtáčnikom triumfovali s viac ako polsekundo-
vým náskokom pred dievčatami z Kvašova. Dokonalý 
triumf ženských družstiev z Púchovského okresu ko-
runovali tretím miestom ženy Ihrišťa. A keďže ženy 
Dežeríc skončili až na šiestom mieste, v čele celkovej 
klasifikácie Slovensko-moravskej ligy je hneď kvar-
teto ženských družstiev – Nosice, Dežerice, Kvašov 
a Ihrište so zhodným počtom 12 bodov. Seriál nad-
národnej súťaže tak má za sebou dve 
kolá, no už tie naznačili, že tohtoročná 
edícia Slovensko-moravskej ligy bude 
mimoriadne zaujímavá. 

V sobotu 23. júna sa seriál presunie na 
jeden deň na Moravu, aby sa už v ne-
deľu vrátil opäť na Slovensko, prvýkrát 
v tejto sezóne do Púchovského okresu. 
V areáli dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Ihrišti privítajú účastníkov tretieho 
kola ligy v nedeľu od 13.00 hodiny.  

Výsledky 2. kola – Lehota pod Vtáč-
nikom

Muži: 1. Stupné (výsledný čas 13,71 
sekundy), 2. Podhorie (13,81 s), 3. 
Francova Lhota (14,19 s), 4. Ďurďové 
(14,21 s), 5. Lednické Rovne (14,25 s), 

6. Visolaje (14,56 s), 7. Valašské Příkazy (14,72 s), 8. 
Lehota pod Vtáčnikom (14,80 s), 9. Hoštiná (14,91 s), 
10. Tŕstie (15,28 s), 11. Brumov B (15,42 s), 12. Krás-

no (15,95 s), 13. Nedašova Lhota 
(16,03 s), 14. Ruskovce (16,63 s), 
15. Nosice (17,27 s), 16. Podlužany 
(17,41 s), 17. Zbora (17,80 s), 18. 
Ihrište (17,98 s), 19. – 20. Svinná a 
Dohňany – diskvalifikované

Ženy: 1. Nosice (16,47 s), 2. Kva-
šov (17,10 s), 3. Ihrište (17,46 s), 

4. Nedašova Lhota (17,68 s), 5. Kocurany (17,99 s), 6. 
Dežerice (18,50 s), 7. Dulov (19,38 s), 8. Horná Poruba 
(33,21 s)  

Poradie po 2. kole:
Muži: 1. - 2. Podhorie a Stupné – po 37 bodov, 3. 

Lednické Rovne – 26 bodov, 4. Francova Lhota – 17 
bodov, 5. Ďurďové – 16 bodov, 6. Lehota pod Vtáčni-
kom – 15 bodov, 7. Svinná – 14 bodov, 8. Zbora – 13 
bodov, 9. Valašské Příkazy – 13 bodov, 10. Podlužany 
a Visoalje – po 11 bodov, 12. Ihrište – 9 bodov, 13. 
Hoštiná – 8 bodov, 14. Tŕstie – 7 bodov, 1. Dohňany  - 
6 bodov, 16. Nedašova Lhota – 16 bodov, 17. Brumov 
B 5 bodov, 18. Krásno – 5 bodov, 19. Ruskovce – 4 
body, 20. Nosice – 4 body.

Ženy: 1. Nosice – 12 bodov, 2. Dežerice – 12 bodov, 
3. Kvašov – 12 bodov, 4. Ihrište – 12 bodov, 5. Dulov 
– 10 bodov, 6. Nedašova Lhota – 6 bodov, 7. Kocura-
ny – 4 body, 8. Horná Poruba – 4 body.                   pok 

SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA, 2. KOLO, LEHOTA P. VTÁČNIKOM

Po zlyhaní v úvodnom kole v Krásne dokázali žabky z Nosíc v Lehote pod Vtáčnikom triumfovať. 

26. kolo: Podmanín – Streženice 3:1 (3:0), Peter Gar-
dian 2, T. Pilár – Loduha, Košecké Podhradie – Horná 
Poruba 2:1 (0:1), Kozík, Ľ. Staňo – Kormendy, Udiča 
– Jasenica 0:2 (0:1), M. Pavlík, Janáček, Kvašov – Bo-
lešov 4:0 (2:0), Amrich, Gorelka, Revák, Bielik, Dolné 
Kočkovce – Košeca 2:1 (1:0), Mišík, Pilát – Štepanovič, 
Papradno – Dulov 8:0 (4:0), Galko 6, Hrebičík, Fujaček, 
Tuchyňa – Lysá 8:0 (6:0), Adamovič 3, Bartoš 2, Miko-
láš, Štefula, Hrehuš
1. Podmanín 26 21 2 3 71:25 65
2. Kvašov 26 18 2 6 82:33 56
3. Košeca 26 17 2 7 80:21 53
4. Jasenica 26 15 2 9 51:33 47
5. H. Poruba 26 13 5 8 62:42 44
6. D. Kočkovce 26 12 4 10 47:55 40
7. Bolešov 26 12 3 11 36:35 39
8. Tuchyňa 26 10 5 11 57:55 35
9. Streženice 26 9 6 11 43:43 33
10. K. Podhradie 26 10 2 14 47:64 32
11. Papradno 26 9 3 14 53:51 30
12. Udiča 26 5 5 16 27:69 20
13. Lysá 26 3 7 16 31:85 16
14. Dulov 26 3 2 21 31:107 11

26. kolo: Praznov – Dolná Breznica 8:0, Lazy pod Ma-
kytou – Sverepec 6:0, Fan Club Púchov – Dohňany 
4:1, Podvažie – Kolačín 2:4, Visolaje – Šebešťanová 
6:2, Pruské – Dolná Mariková 6:0
1. Pruské 26 20 1 5 95:39 61
2. D. Mariková 26 18 3 5 70:42 57
3. Mikušovce 25 18 1 6 75:30 55
4. Lazy 26 17 1 8 72:45 52
5. Visolaje 26 15 3 8 80:50 48
6. Šebešťanová 26 14 2 10 55:43 44
7. Sverepec 26 9 6 11 44:48 33
8. Praznov 26 9 3 14 63:75 30
9. Kolačín 26 8 4 14 58:84 28
10. Podvažie 26 8 3 15 44:55 27
11. Dohňany 26 7 5 14 47:63 26
12. FC Púchov 26 7 4 15 46:78 25
13. Pružina 25 6 2 17 35:78 20
14. D. Breznica 26 4 4 18 34:88 16

18. kolo: Orlové – Tŕstie 2:9, Bodiná – Vrchteplá 1:1, 
Prejta – Kameničany 4:6, Horovce – Č. Kameň 9:2
1. Kameničany 16 13 2 1 53:21 41
2. Bodiná 16 10 2 4 52:16 32
3. Lednica 16 10 1 5 36:23 31
4. Vrchteplá 16 7 4 5 49:28 25
5. Prejta 16 7 3 6 35:34 24
6. Tŕstie 16 6 3 7 40:42 21
7. Horovce 16 6 1 9 36:46 19
8. Orlové 16 3 1 12 22:66 10
9. Č. Kameň 16 1 1 14 11:58 4

18. kolo: Tuchyňa – Dohňany 1:4, Dolné Kočkovce 
– Jasenica 1:1, Bolešov – Pružina 2:2, Plevník-Drieno-
vé – Streženice 5:2, Horovce mali voľno
1. Dohňany 16 13 2 1 56:14 41
2. Plevník 16 12 2 2 68:21 38
3. Pružina 16 9 3 4 36:26 30
4. Horovce 16 7 0 9 33:30 21
5. Streženice 16 7 0 9 45:48 21
6. Jasenica 16 5 2 9 38:40 17
7. Bolešov 16 5 2 9 31:55 17
8. D. Kočkovce 16 5 2 9 45:49 17
9. Tuchyňa 16 2 1 13 27:96 7
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• Hľadáme rezbára na prerábku drevenice, resp. 
výmenu drevených trámov. Tel. 0944 178 299.

PRÁCU PONÚKA
• Mestský bytový podnik, s. r. o. Púchov hľadá 
študentov nad 16 rokov na letnú brigádu. Kon-
takt: 042/4651710, sekretariat@msbp.sk. 
• Reštaurácia v Púchove prijme do svojho kolektívu 
kuchára/ku a čašníka/čku aj brigádne. Bližšie info na 
0902 432 911.
• Základná škola Ul. Gorazdova 1174/2, 02001 
Púchov prijme do pracovného pomeru na plný 
úväzok školníka. Požiadavky: SŠ vzdelanie, 
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Základ-
ná zložka mzdy: 4. platová trieda, 12. platový 
stupeň v zmysle nariadenia vlády č. 359/2017. 
Náplň práce: oprava a údržba školy a školského  
zariadenia. Nástup: od 1. 8. 2018. Bonus: škola 
ponúka služobný byt. Žiadosť o prijatie do za-
mestnania, profesijný životopis a súhlas uchád-
zača na použitie osob. údajov pre potreby prija-
tia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane 
osobných údajov posielajte do 20. 6. 2018 na 
adresu: Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2, 
Púchov alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.
edu.sk. Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217.

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu ako upratovačka na upratovanie 
menších kancelárskych priestorov. Na 1 -2 hod. do-
obeda 1 - 2 x do týždňa. Tel. 0944 341 880. 

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 zájazdu
18 eur (cesta, vstupné). Záujemcovia sa môžu pri- 
hlásiť do 25. 6. 2018 u Jána Petra, Obrancov mieru 
1152/5, tel. 0948 093 551.
• ZO SZZP Púchov oznamuje, že ďalší poradenský 
deň bude 25. 6. 2018 od 14.45 hod. v kancelárii ZO 
SZZP (bývalý kataster na Námestí slobody). Právne 
poradenstvo sa pre veľký záujem zužuje na právne 
problémy zdravotne postihnutých a starších obča-
nov mesta Púchov. K prípadu, v ktorom chcete po-
radiť, je potrebné doniesť už existujúce podklady.
• ZO SZZP Púchov oznamuje svojim členom a záu-
jemcom, že poriada zájazdy na termálne kúpalisko 
do Dunajskej Stredy 11. 7. 2018 a 25. 7. 2018. Popla-
tok na osobu (doprava, vstupné) je 18 eur. Odchod 
autobusu bude o 6.00 hod. z parkoviska za starým 
DK. Prihlasovať sa môžete na prvý zájazd do 5. 7. a 
na druhý zájazd do 20. 7. 2018 u Jána Petra, Obran-
cov mieru 1152/5, tel. 0949103709, 0948093551.

PRENÁJOM BYTY, NEHNUTEĽNOSTI
• Hľadám garsónku alebo 1-izb. byt do prenájmu, 
kdekoľvek. Je to súrne. Prosím volať na 0949 121 
888.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt v Led. Rovniach. 
Voľný ihneď. Cena 200 €/mes. + energie. Tel. 0908 
238 945.

PREDAJ BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Predám garážový priestor na Moyzesovej ul. č. 
1866 v Púchove, vo výmere 120 m². Vhodný aj na 
podnikateľské účely. Súčasťou je soc. zariadenie + 
sprcha. Možno dorobenia kuchyn. linky. Cena doho-
dou. Tel. 0905 383 014.
• Predám murovanú podpivničenú chatu na Pú-
chovskej skale s pozemkom 600 m². Tel. 0950 341 
861.
 
KÚPA BYTY, NEHNUTEĽNOSTI 
• Súrne hľadáme kúpu 1-izb. bytu v Púchove. Sme 
vo veľmi ťažkej životnej situácii a preto prosíme 
dobrých ľudí o pomoc s  bývaním, kúpa bytu na 
splátky po 200 € mesačne. Lacnejší 1-izb. byt, za- 
riadený. Tel. 0904 547 152.

PREDAJ RÔZNE
• Súrne predám sedaciu súpravu (pohovka + 2 kres-
lá) za 60 €. Tel. 46 33 962.

AUTO-MOTO
• Predám Zetor 6341, rok výroby 2004. Cena 17 200 €. 
 Tel. 0918 211 303.

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.
• Požičiam veľký vozík - prepravník. Tel. 0905 299 364.

DARUJEM
• Darujem skleník (380 x 520 cm) za rozobratie a od-
voz. Tel. 042/4632 967.

RÔZNE
• Odstúpim dve hrobové miesta vedľa seba na 
cintoríne v Púchove. Tel. 0903 900 434.

• UPRESNENIE úplnej uzávierky cesty do Považ-
skej Bystrice: z dôvodu výstavby železničného 
mosta ponad štátnu cestu a Nosickú priehradu 
bude prebiehať úplná uzávierka cesty II/507 v 
km 180 - 181v katastrálnom území obce Nimni-
ca (za kúpeľmi) smerom do Považskej Bystrice a 
opačne v dňoch 23. 6. od 8.00 do 24. 6. do 18.00 
a v dňoch 30. 6. od 8.00 do 1. 7. do 18.00. Ob-
chádzková trasa bude vedená cez obce Beluša a 
Sverepec. 

SPOMIENKA
Dňa 22. 6. 2018 uplynie 
päť rokov odvtedy, čo 
sme naposledy objali 
a  pobozkali našu ma-
mičku a babičku 
Justínu VÖRÖSOVÚ. 
Vieme, že sa na nás díva 
z  nebíčka a  hladí naše 
líčka i  vlásky a  že naše 
srdcia navždy budú horieť od lásky. 

S láskou a vďakou spomína dcéra Katka, 
vnučka Lívia, vnuk Tomáš s rodinou 

a pravnuk Timon.

SPOMIENKA
Dňa 17. 4. sme si pripome-
nuli siedme výročie úmrtia 
Jozefa KRÁTKEHO, 
dňa 21. 6. zase päť rokov 
odvtedy, čo nás opustil 
Ľubomír KRÁTKY 
a dňa 24. 11. si pripomenie-
me štvrté výročie úmrtia 
našej drahej Evy KRÁTKEJ. 

Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.
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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
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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


