
Kino
Piatok 2.  19.30 h      Sobota 3.   17.30 h
ZÚFALÉ  ŽENY ROBIA  ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ -  je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová)  na svet vzácnou 
„čelnou“ polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, 
možno preto, že ani Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi 
bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa 
premiestni do veľkomesta... Film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je 
hrozne, aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať! MN 12 rokov – ČR – Continentalfilm  – 86´-  
česká verzia  – komédia.Vstupné 5 €. Študent, senior  nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 3.  19.30 h       Nedeľa 4.  17.30 h  
DAJ MI TVOJE MENO
Milostný príbeh odohrávajúci sa počas horúceho leta na talianskom vidieku nominovaný na tri 
Zlaté glóbusy. Keď si Eliovi rodičia pozvú na leto do domu hosťa, sedemnásťročný tínedžer z toho 
nie je vôbec nadšený. Spočiatku sa zdá, že s americkým študentom Oliverom toho nemajú veľa 
spoločného, no keď spolu začnú tráviť viac času, rozvinie sa medzi nimi niečo oveľa hlbšie než len 
priateľstvo…MN 15 rokov  – USA,Braz.,Ita,Fr.  – Itafilm  – 132´- titulky –  romantická dráma.
Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda 7.    19.30 h        Sobota 10.   20.00 h  
JA, TONYA                                                                                                                                 
Výbušná, konfliktná a impulzívna Tonya Hardingová mala od bežnej predstavy sladkej žmurkajúcej 
bábiky a princezničky tancujúcej na ľade veľmi ďaleko. Vztýčený prostredník namiesto úklonu, cigare-
ta namiesto iontového nápoja, vycerené zuby namiesto ľúbezného úsmevu. Asi viac zviera ako nežná 
kráska. I napriek tomu sa z úplnej ničoty zabudnutého amerického malomesta vypracovala na kra-
sokorčuliarsku šampiónku, ako prvá Američanka skočila trojitého Axela a vedela divákov i americkú 
komentátorskú obdobu Karola Poláka priviesť do extázy. Za chrbtom ale mala šialenú,drsnú matku, 
učebnicového sprievodcu všetkých možných neuróz, psychóz a hromadu ďalších porúch osobnosti...
MN 15  rokov – USA – Bontonfilm  – 119´ – titulky – komédia, dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior 
nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 9.  17.30 h      Sobota 10.  17.30 h  
NIŤ Z PRÍZRAKOV                                                                                                                  
Príbeh o mužovi posadnutého zničujúcou dokonalosťou. Muža natoľko sústredeného na každučký 
detail, že mu medzi prstami uniká všetko podstatné. Muža, ktorého láska zničila, ale aj zachránila. 
Záleží na uhle pohľadu. Úspešný tvorivý tandem Paul Thomas Anderson a Daniel Day-Lewis si zopa-
kovali spoluprácu a po oscarovej lahôdke Až na krv stvorili ďalší film, ktorý sa môže zaradiť medzi 
nezabudnuteľné. MN  12 rokov – USA  –  CinemArt – 130´- titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, 
senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 9.   20.00 h       Nedeľa  11.  17.30 h 
ZMENŠOVANIE                                                                                                                   
Predstavte si, že by ste mohli rozprávkovo zbohatnúť. Stačilo by splniť jednu malú podmienku. Do-
brovoľne absolvovať proces, na ktorého konci by ste merali iba desať centimetrov. Išli by ste do toho? 
Režisér Bokovky Alexander Payne nakrútil veľmi originálnu komédiu o mužovi, ktorý začal naozaj žiť, 
až keď sa začal na život pozerať z úplne inej perspektívy. MN 12  rokov –USA – CinemArt – 135´ – 
titulky – komédia. Vstupné 5 €. Študent, senior  nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Streda  14.  19.30 h - VALENTÍN V KINE:
NÁDYCH PRE LÁSKU
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Milujú cestovanie a dobrodružstvá. 
Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a nevie sa zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania 
na lôžko. Diana sa stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina 
z nemocnice domov. Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu. Rozhodnú sa ne-
prežívať - ale žiť naplno s každým nádychom. Začnú cestovať po svete a ich odvaha, humor a vášeň me-
nia životy ďalším ľudom. Príbeh je nakrútený podľa skutočného príbehu rodičov Jonathana Cavendisha. 
MN 12 rokov –VB – Magicbox  – 117´-  titulky  – životopisný, romantický.VALENTÍNSKE vstupné 2 €.

Piatok 16.  17.30 h       Sobota  17.  20.00 h   
DISASTER ARTIST                                                                                                               
Film je príbehom dvoch outsiderov, idúcich za svojim snom. Keď ich svet odmietne, rozhodnú sa na-
krútiť svoj vlastný film – ktorý je však kvôli neúmyselne vtipným momentom, príbehovým zvratom či 
zlým hereckým výkonom – hrozne milou a zároveň príšernou komediálnou drámou. Film stačil obehnúť 
niekoľko významných festivalov a vyhrať Zlatú mušľu na MFF v San Sebastiane a bol remastrovaný pre 
technológiu a kiná IMAX. James Franco získal za svoj herecký výkon Zlatý glóbus. V epizódnych úlohách 
sa objavia i Sharon Stone a Mellanie Griffith. MN 15 rokov  – USA –  Continentalfilm – 104´- titulky – 
životopisný, komédia, dráma.Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Piatok 16.   19.30 h       Sobota 17.   17.30 h  
ČIERNY PANTER
Ďalší príbeh z marvelovského impéria predstavuje Čierneho pantera v prvom samostatnom filme.
Po udalostiach, opísaných vo filme Captain America: Občianska vojna, sa bojovník T’Challa po smrti 
svojho otca, vládcu Wakandy, vracia domov, aby sa stal novým kráľom tejto skrytej, avšak techno-
logicky vyspelej africkej krajiny.     Objavuje sa však dávny nepriateľ a tak musí T’Challa zmobilizovať 
svojich spojencov a ako Čierny Panter využiť všetky schopnosti, aby zabránil vojne, ktorá by ohrozila 
Wakandu aj celý svet... MN 12  rokov – USA – Saturn  –  126´ – titulky  – dobrodružný, akčný, sci-fi. 
Vstupné 5 €. Študent, senior  nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  18.   15.30 h  
OBYČAJNÁ TVÁR                                                                                                                     
TENTO CHLAPEC ZMENÍ VÁŠ SVET K LEPŠIEMU. Dojímavý príbeh o tom, aké ťažké je pre malého chlap-
ca zapadnúť medzi rovesníkov v škole, ktorí sú úplne iní... Keď prišiel na svet, lekári predpovedali, 
že sa nedožije rána. V detstve podstúpil toľko operácií, čo iní nezakúsia za celý život. Pre vrodenú 
poruchu, ktorej názov väčšina ľudí nevie ani vysloviť, má silne zdeformovanú tvár. A predsa chce žiť 
normálny život. Preto teraz stojí pred najťažšou skúškou zo všetkých – konečne ide do školy medzi 
„normálne“ deti. Nájde v sebe dosť síl, aby si našiel priateľov a v škole vydržal, alebo sa vzdá a radšej 
zostane doma? MN 7  rokov – USA  – Fórumfilm  –113´ – titulky  – dráma. Vstupné 5 €. Dieťa do 12 
rokov, študnent, senior nad 62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Nedeľa  18.   17.45 h      Streda  21.   19.30 h  
PODOBA VODY
V utajovanom americkom vládnom laboratóriu prebiehajú experimenty s podivuhodným obojživel-
ným monštrom nájdeným v Amazónii. Vie sa o ňom veľmi málo - domorodci ho uctievali ako boha, 
môže dýchať na vzduchu aj pod vodou, podobá sa človeku a je považovaný za nebezpečného tvora. 
V laboratóriu ho väzní a bezohľadne skúma ambiciózny vládny agent Richard Strickland (Michael 
Shannon). Zaobchádza s ním skôr ako s biologickým materiálom než ako so živou bytosťou. Svojím 
experimentovaním neberie ohľad na to, či objekt skúmania zostane na žive alebo nie…MN 15 
rokov – USA,Kan. –  CinemArt  - 123´-  titulky – fantasy, dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 
62 rokov, ZŤP vstupné 4 €.

Pondelok 19.   19.30 h – KINO ZA „BABKU“:   
ŠPINDL                                                                                                                                           
Keď do hôr, tak do Špindlu. Sem vyrážajú tri sestry na svoju dámsku jazdu. Síce si lyže vzali, ale v pláne 
majú hlavne relax s vareným vínkom, zábavu a snáď aj trochu milostných dobrodružstiev. Eliška je v 
pohode, ale Katka aj Magda už majú po tridsiatke a stále sú single. Objaví sa ten pravý v iskrivom snehu? 
Ako to už na zájazdoch býva, všetky potom počas pobytu zavalí lavína erotických a životných lapálií a 
karambolov... MN 12  rokov – ČR   – Bontonfiolm  – 90´ – české znenie  – komédia. Vstupné 2 €. 

Streda  21.   17.00 h – PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE:
PADDINGTON 2
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne nažíva 
s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Jeho milovaná teta Lucy bude mať onedlho 100 rokov a Pad-

dington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána 
Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, 
aby odhalili skutočného zlodeja.MP – UK,Fr.  – Fórumfilm  – 99´- slovenský dabing  – rodinný. Vstupné 3 €.

Štvrtok  22.   17.00 h  – PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE:
ČERTOVINY
Dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, vládcom pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca 
priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a namiesto toho, aby 
ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na statok 
a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať 
za nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je 
potrebné vziať si na pomoc pekelné sily. MN 12 rokov - ČR – CinemArt  – 100´-  česká verzia- roz-
právka. Vstupné 3 €.                                                                                                                                     

Piatok 23. 17.00 h PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE   Sobota 24. 15.30 h Nedeľa 25.  15.30 h  
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: TAJOMSTVO OHŇA A ĽADU
Pokračovanie populárnej animovanej série je opäť plné dobrodružstiev, humoru a kúziel. Naši hrdi-
novia sa stretnú s mágiou ohňa a ľadu a tak im bude chvíľu  poriadne horúco a chvíľu zas poriadne 
veľká zima. Hlavnou hrdinkou príbehu je opäť odvážna Gerda, ktorá porazila Snehovú kráľovnu a 
oslobodila svojho brata Kaia. Vďaka tomu sa z nich stali tak trochu rozprávkové celebrity. MP  – Rus. 
– CinemArt –89´- slovenský dabing  – animovaná dobrodružná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa do 12 
rokov, študent, senior nad 62 rokov 4 €.                                                                                                        

Piatok 23 . 19.30 h       Sobota 24.  17.30 h   Pondelok 26.  19.30 h 
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SLOBODY
Pokračovanie pikantnej erotickej romance režisér okorenil poriadnou dávkou thrilleru a svojím 
hrdinom pripravil niekoľko nečakaných a nepríjemných prekvapení. Ak si myslíte, že vstupom do 
manželstva pre Anastasiu (Dakota Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí všetka sranda a že 
legendárnu Červenú mučiareň prerobia na detskú izbu, veľmi sa mýlite. Vynaliezavosť a fantázie no-
vomanželov nepoznajú medze…Ana sa však nechce stať manželkou uväznenou v zlatej klietke. MN 
18 rokov –  USA – CinemArt  – 105´-  titulky  – erotický thriller. Vstupné 3 €. 

Streda 28.   19.30 h
ROCK´N  ROLL                                                                                                                       
Guillaume Canet (43) žije rozprávkový život. Má všetko, o čom môžu muži len snívať. A potom, priamo 
počas nakrúcania, mu jeho dvadsaťročná herecká kolegyňa sucho oznámi, že „už nie je rock´n´roll“. A 
ďalšia rana – v rebríčku hercov, s ktorými by sa vyspali mladé herečky sa vraj prepadol na úplné dno. 
Domáci život s Marion, syn, kone, dom na vidieku – to všetko je pre nich totálne antisexi. Guillaume 
si zaumieni, že sa musí radikálne zmeniť. Hneď. Premena ale zachádza tak ďaleko, ako to nikto z 
prítomných nečakal. MN 15  rokov – Fr. – ASFK –  123´ –titulky – komédia. Vstupné 4 €, člen FK 
vstupné 3 €.

Piatok  2.3.   17.30 h      Sobota 3.3.  17.30 h
VEČNE TVOJA NEVERNÁ                                                                                                      
MN 12 rokov – ČR  – Magicbox – 89´- český jazyk   – milostná dráma. Vstupné 4 €. 

Piatok  2.3.   19.30 h    Nedeľa 4.3.  17.30 h  
AFÉRA V PENTAGONE
MN 15 rokov – USA  – Fórumfilm – 116´- titulky – dráma. Vstupné 5 €. Študent, senior nad 62 
rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

Sobota 3.3.  15.30 h     Nedeľa 4.3.  15.30 h  

PRAČLOVEK
MP – VB,FR.  – CinemArt – 89´- animovaná dobrodružná komédia. Vstupné 5 €. Dieťa do 12 rokov,  
študent, senior nad 62 rokov, ZŤP  vstupné 4 €.

KULTÚRA
Streda 7.    veľká sála       15.00 – 18.00 h.
ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátora mesta. O dobrú 
náladu sa postará Kysucká vrchárska heligónka a FS Váh. Vstupné: 3 €.  Predpredaj vstupeniek od 
30.1.2018 v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  

Nedeľa 11.        veľká sála        15.00 – 18.00 h.
VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL alebo JAJAšenie so psíč-
kom a mačičkou 
Milé deti, príďte sa ukázať vo svojej super maske,  vyhrať niektorú z krásnych tombolových cien, 
zahrať sa, zasúťažiť si, vyšantiť sa na detskej diskotéke. Účinkuje: TS SMAJLÍK a Divadlo JAJA. Sladká 
odmena pre každé dieťa v maske. Vstupné: deti 3 €, doprovod 1 €. Vstupenky v predpredaji  v poklad-
ni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.

Utorok 13.      pešia zóna   od 12.00 h. 
FAŠIANGY NA PEŠEJ ZÓNE
Ďalší ročník obľúbeného podujatia od zabíjačky, cez tancovačkou až po pochovanie basy:   12.00 
Zabíjačka na pešej zóne  - spojená s predajom výrobkov a špecialít (Pipi Gril Púchov)
17.00   Na fašiangovú nôtu – HS SIGNÁL 
17.30   FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK: Denné centrum seniorov, DDŠ Ochotníček, DDS Trpaslíci  
a DĽH Lachovček (na voze s konským záprahom)  
17.45 Súťaž o NAJmasky v kateg. detí i dospelých 
17.50 HS SIGNÁL, tanečná skupina z denného centra seniorov Púchov
18.45  FAŠIANGY A POCHOVÁVANIE BASY s FS VÁH 
Sprievodne:  Fašiangové dobroty na pešej - stánky s voňavým (tekutým i tuhým) občerstvením. 
Vstup voľný, v maskách vítaný!

Pondelok 19.     veľká sála      19:00 hod. 
TEATRO WUSTENROT: PODFUK
Hudobná komédia, ktorá veselým spôsobom odhaľuje nedostatky ľudských charakterov a bravúrne 
kľučkovanie lásky medzi pravdou a klamstvom, strachom a odvahou, zradou a odpustením. Skvelé 
herecké výkony a divadelná hudba členov skupin Hex a Le Payaco vytvárajú z tohto predstavenia 
ojedinelé dielko. Hrajú: Marek Majeský, Marián Labuda ml., Andrea Kvašňovská, Dagmar Bruckmay-
erová, Dorota Letenajová v alt. Andrea Kulasová, Nikita Slovák. Réžia: Nikita Slovák. Vstupenky v pre-
daji v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk 

Utorok 20.       veľká sála      16.00 h.
MIRO JAROŠ: ŤUKI TOUR 2
Po veľkom úspechu turné pokračuje svojou druhou časťou so všetkými najväčšími hitmi, doplnenými 
o niekoľko noviniek. Po predstavení bude autogramiáda a fotenie s Mirom a kohútikom Ťukim. Každé 
dieťa dostane na koncerte k vstupenke darček - plyšáka Ťukiho. Koncert nie je vhodný pre deti do 3 
rokov a pre deti zle znášajúce hlasnú hudbu. Vypredané. 

Sobota 24.     veľká sála 19.00 h.    
KTO UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE
Repríza komédie Divad. súboru Makyta na motívy divadelnej hry N.V. Gogoľa Revízor. Scenár a réžia: J. 
Botošová. Účinkujú: J. Krump, V. Gabčo, K. Bizoňová, M. Drábiková, P. Ondrášik, M. Boráková, M. Blašková, 
P. Bednár, P. Pantúček, M. Semizorová, P. Pobežalová, L. Panáčková, A. Gajdošíková, R. Varga. Vstupné: 
3 €. Predpredaj vstupeniek v pokladni divadla  alebo online na www.kultura.puchov.sk od 1.2.2018. 

Nedeľa 25.       veľká sála       15.00 h.
BENEFIČNÝ KONCERT PRE ROMANA VRBU
Rodina Romana Vrbu v spolupráci s Nadáciou Adeli Vás srdečne pozýva na BENEFIČNÝ KONCERT 
pod záštitou primátora mesta. O 15.00 h. Divadlo M: Snehulienka, vstupné: 2 €, o 17.00 h. FS VÁH, 

vstupné: 3 €, o 19.00 h. koncert kapely INSTINCT, vstupné: 7 €. Bližšie info aj na osobitnom plagáte. 
Vstupenky v predaji – na každé predstavenie dňa zvlášť -   v pokladni kina alebo online na www.
kultura.puchov.sk.

Utorok 27.   vestibul divadla    18.00 h.
MEDZIČAS v MEDZIČASE
Alebo výstava po výstave…  Pre veľký úspech a záujem návštevníkov vernisáže a výstavy INTEREA/
MEDZIČAS (10.1.2018) sme pripravili ďalšie stretnutie s Akad. sochárom Viliamom Loviškom. Ne-
nechajte si ujsť výnimočné stretnutie s ním pri jeho obrazoch v predvečer skončenia výstavy a zau-
jímavú prednášku o umení. Vstup voľný.

KURZY, KLUBY 

Štvrtok  1., 15.    zasadacia miestnosť      18.00 h  
AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.

Utorok 6.     kinosála    16.30 h
KREATÍVNE KURZY 
PLETENIE z papiera pre mierne pokročilých, ENKAUSTIKA III., IV, ŠPERKY z recyklovateľných ma-
teriálov. Každý kurz 2x po 2,5 hodiny, 1 h/ 5 €. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, č.t. 
0908 718 662, 042-285 2401.Info aj na osobitnom plagáte.

Streda 7.     kinosála  17.30 h
KLUB ZDRAVIA: ŽIVOT...
Život v tomto svete je veľmi často presýtený „trápením a námahou“. Možno aj vy ste už uvažovali, či je 
dnes vôbec možné žiť zmysluplným životom. Viac s pani Činčuriakovou Antóniou nielen o zdraví.

Streda 7.      tanečná sála     18.00 h
ORIENTÁLNY TANEC 
Pokračovanie  kurzu. 1x v týždni 1 hodinu. Lektorka Danica Intisar Kodčíková. So sebou si prineste 
kurzový poplatok 24 € do 28.3.Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Utorok 13.     kinosála     16.00 h
KLUB ŽIEN: AKO BYŤ SÁM SEBE LIEČITEĽOM
Ak dokážete prijať skutočnosť, že my sami sme strojcami svojho života a teda aj zdravia, a iba naša 
nevedomosť nám spôsobuje trampoty, tak ste pripravení vykročiť na novú cestu životom a to spôsobí 
úplnú zmenu v prístupu k zdraviu a životu vôbec. Prednáša fyzioterapeutka pani Rosinová.

Piatok  16.     tanečná sála      9.30 h
KLUB MAMIČIEK: BABYŠATKA A DIEŤA                                                                                    
Podporná skupina nosenia detí v babyšatkách. Ak chcete nosiť svoje dieťa v šatke a neviete ako na to, 
príďte sa poradiť a inšpirovať sa od mamičiek.Vstup voľný.  

Streda 21.     zasadacia miestnosť     18.00 h
KLUB ZDRAVIA: SPÁNOK – BRZDA, ALEBO  PLYN ŽIVOTA ?
Každý z nás za celý život prespí 24 rokov. Dosť veľa, či? Práve preto je dôležité vedieť, ako nás fenomén 
spánku ovplyvňuje a čo môžeme urobiť pre to, aby náš spánok bol čo najkvalitnejší. Prednáša Jaromír 
NOVOTA.

Pondelok 26.     tanečná sála     19.15 h
SALSA ENERGY DANCE 
Otvorenie kurzu a prvé cvičenie. So sebou si prineste športové oblečenie, 30 € na zakúpenie perma-
nentky na 10 vstupov. Info, prihlášky: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662.

Utorok 27.     Gymnázium knižnica      16.00 h
KLUB ŽIEN: INDIA 
Krajina mnohých tvárí. Široké spektrum prírodných krás, rozdielnych kultúr, náboženstiev a samoz-
rejme rozličných ľudí. Je jednou z najstarších civilizácií, ktorú svet pozná vďaka jej bohatej historickej 
minulosti a bojom za slobodu. Viac s Mgr. Pavlou Marákovou.

PRIPRAVUJEME
Piatok 2.3.   vestibul divadla   18.00 h.
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
JAROSLAVA MARTIŠA
Pri príležitosti životného jubilea autora. Info na osobitných plagátoch. 
Sobota 10.3.    na rôznych miestach mesta    od 17.30 h. 
NOC S LITERATÚROU
Pre malých i veľkých. Bližšie info  na osobitných plagátoch.  
Utorok 13.3.   veľká sála   18:00 hod. 
DIVADLO NOVÁ SCÉNA: PI ČAJ, 
MILÁČIK!
Vstupenky v predaji. 

Sobota 17.3.     pešia zóna     od 10.00 h.
VÍTANIE JARI V PÚCHOVE: 
VEĽKONOČNÝ JARMOK
Info na osobitných plagátoch.
Štvrtok 22.3.     veľká sála   15.00 h.
ČAJ PRE SENIOROV
Info na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 
6.3.2018. 

Streda 25.4.    veľká sála   19.00 h.
CHLIEB S MASLOM
Komédia. Treba počítať so všetkým... aj s tým dobrým…aj s 
hrozbou, že skončíme“ o chlebe s maslom”...Hrajú: D. Žiaranová, 
J.j Loj, B. Deák, M. Mňahončák. Vstupné: 15 €, 14 €. Predpredaj 
vstupeniek 
od 15.2.2018.

PREDAJ VSTUPENIEK V POKLADNI KINA
V pondelok a utorok:        10.00 - 12.00 h
V stredu, štvrtok, piatok: 16.00 - 20.00 h

V sobotu a nedeľu: vždy hodinu pred každým premietaním

Kontakt do pokladne kina: 042/ 285 2404
Keď sa premieta v inú hodinu a deň ako je uvedené, pokladňa je otvorená 
vždy hodinu pred každým premietaním. Informácie denne aj u informátora. 
Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke:
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk.
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