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

Vstupenky si môžete rezervovať i priamo zakúpiť aj na stránke
www.kultura.puchov.sk a www.kino.puchov.sk

november ’17 

KULTÚRA

KURZY, KLUBY:

KLUB ZDRAVIA

KLUB ZDRAVIA

KLUB ŽIEN

KLUB ŽIEN

KLUB MAMIČIEK

Sobota 11.          pešia zóna  17.00 hod.

MARTIN NA BIELOM KONI
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia: VÍTANIE ZIMY V PÚCHOVE. S otáznikom: či 
v tomto modernom svete opäť príde ozajstný MARTIN, či v tomto sivom čase príde na BIELOM 
koni, či pri tomto globálnom otepľovaní prinesie aj SNEH. Príďte to skontrolovať... a zabaviť 
sa:  s MARTINom ŠAFAŘÍKom a jeho BANDom. Predskokanky: KARIN a BRONKA RILJAKOVÉ. 
Vstup voľný. 
Sobota 18.       veľká sála, vestibul    od 13.30 hod.   

NOC DIVADIEL 2017
Celoslovenské podujatie s nasledujúcou púchovskou a hosťovskou náplňou:   13.30 hod.  IBA 
TAKÉ NAFÚKNUTÉ NIČ - židovská legenda,  MAMA MÁ EMU, EMA MÁ PUBERTU – generačná 
výpoveď DDŠ Ochotníček, Réžia: Peter Hudák,  vstupné 2 €, 15:30 hod.  POMÁDA-  muzikál 
detí letného divadelného muzikálového tábora, réžia: Ivana Huličiarová, vstupné 1 €, 17: 15 
hod. BRAČEK JELENČEK – rozprávka, Divadlo M, réžia: Jozef Koleják, vstupné 1 €, 18:30 hod.  
7+2 – detektívka, DŠ Červené vankúše, réžia: Lucka Panáčková, vstupné 1 €, 20.30 hod. KTO 
UŽ DNES NEMÁ MASLO NA HLAVE  - komédia,  Divadlo Makyta, réžia: Jarka Botošová, vstupné 
2 €,   22.30 hod. VEČERA BLÁZNOV – komédia,  DS Branka Radičeviča Stará Pazova (Srbsko), 
réžia: Alexander Bako, vstupné 2 € Sprievodne:  ANDY LOUŽECKÁ a BAND (vestibul divadla, 
medzičas medzi  jednotlivými  divadel. predstaveniami),  VÝSTAVA BÁBOK a divadelných kulís 
bábkarského súboru D121. Bonus: popolnočný DIVADELNÝ DRINK zdarma pre tých, čo vydržia 
až do konca. 

Streda  1.  19.30 h

HAPPY END (dráma)
Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľud-
ských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Happy End je filmom o tom, že 
už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými. MN 15  rokov - Fr.,Nem.,Rak. 
- ASFK - 107´ - titulky. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 3.   17.30 h              Sobota 4.   19.30 h

THOR: RAGNAROK (scifi, akčný, fantasy,dobrodružný)
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez 
svojho mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom, aby sa vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý sa 
snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela. Predtým ale musí prežiť smrtonosnú 
gladiátorskú súťaž v ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi z Avengers - 
Neuveriteľnému Hulkovi. MN 12 rokov - USA - Saturn - 110´- titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, 
SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 3.   19.45 h              Nedeľa  5.   19.30 h

JIGSAW (horor)
V meste za záhadných okolností začnú objavovať mŕtve telá, ktoré nesú neklamné známky kru-
tého násilia. Pátranie privedie políciu k šokujúcemu odhaleniu. Všetky dôkazy ukazujú totiž na je-
diného muža-Johna Kramera. Ale ako je to možné? Muž neslávne známy pod prezývkou Jigsaw, 
je už viac ako desať rokov mŕtvy.... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 91´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    15.30 h            Nedeľa  5. 15.30 h              

PRÍŠERÁKOVCI (animovaný, rodinný, komédia)
Rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jediným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala pre-
kliatie a všetkým vrátila ľudskú podobu. Cesta za rodinným šťastím je však plná úskalí a ostrých 
špicatých zubov... MN 7 rokov - Nem., VB-Magicbox - 96´-slovenský dabing. Vstupné 4 €.
Sobota 4.    17.30 h            Nedeľa  5.    17.30 h              

MEČIAR (dokument)
Réžia: Tereza Nvotová. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, 
mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na minis-
tra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnikzo 
slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, 
odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie 
Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežíva-
jú svoje detstvo.  MN 15 rokov - SR - 89´ - originálna verzia. Vstupné 3 €.
Streda  8.     19.30 h              

LAJKA (animovaný, bábkový, sci-fi, muzikál)
Fenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená 
na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších 
zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostred-
níctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického 
a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí koz-
monauti... MN 12  rokov - Česko - ASFK - 87´ - česká verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 10.    17.30 h              Nedeľa  12.    19.30 h        

DOGG (psychotriler)
Dom starého otca je ideálnym miestom pre splodenie potomka. Hlavná hrdinka (Judit Bárdos) 
oznamuje mužovi (Peter Oszlík) skvelú správu o prichádzajúcom potomkovi. Lenže idylka sa 
náhle zmení. Stačí malá nepozornosť, alebo skôr zvláštne okolnosti, ktoré zvrtnú dej opačným 
smerom - na desivú nočnú moru. Dom si nesie od II. svetovej vojny, akési temné tajomstvo, je 
aktívny, nabitý negatívnou energiou od povaly až po pivnicu… MN 15  rokov - SR - Continen-
talfilm - 80´ - originálna verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 10.    19.30 h              Sobota 11.   17.30 h        

VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
(krimi, dráma, mysteriózny)
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, sa rýchlo premení na jeden z 
najnapínavejších a najzáhadnejších detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. Pred-
loha Agathy Christie opisuje osudy trinástich pasažierov uviaznutých v luxusnom vlaku Orient 
exprese kdesi v snehových závejoch na Balkáne. V okamihu, keď vo vlaku dôjde k záhadnej 
vražde amerického obchodníka, každý z nich sa stáva podozrivým... MN 12 rokov - USA - Ci-
nemArt - 110´- titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 11.    19.30 h              Nedeľa  12.    17.30 h        

SUBURBICON:TEMNÉ PREDMESTIE
(krimikomédia)
Príbeh sa odohráva v pokojnej, preslnenej atmosfére stredoamerického mestečka, s názvom 
Suburbicon. Život tejto idylickej spoločnosti naruší terorizovanie afroamerickej rodiny, ktorá 
sa do mesta prisťahovala len pred nedávnom. Rodina je neprávom obvinená zo smrti jednej 
z obyvateliek Suburbiconu. Paralelne sa tiež pred divákom začína odohrávať príbeh navonok 
usporiadanej rodiny Lodgeovcov. Ich dokonalý život je v skutočnosti plný násilia, chamtivosti 
a klamstiev... MN 15 rokov - USA - Magicbox - 104´- titulky. Vstupné 4 €.
Streda  15.  19.30 h        

OBCHOD NA KORZE (dráma)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedo-
mosti a hlúposti ako živnej pôde pre hlásateľov násilia. Komorný príbeh jednoduchého stolára, 
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú židovskú galantériu, 
aby mu nenarúšal kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno Brtko sa ocitá medzi dvoma svetmi 
- čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky a svetom reality, symbolizovanej 
nezmyselnou drevenou Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko 
svoje previnenie zastiera, uteká pred ním. Neodolal naivnej vidine zbohatnutia, ale chce zostať 
poctivým človekom. Je ním až do chvíle, kedy v opojnom záchvate strachu z fašistov aj zo 
svojho svedomia nakoniec spôsobí tragédiu. MN 15  rokov - Československo - ASFK - 128´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 17.    17.30 h                Nedeľa  19.  19.45 h     

ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK (tragikomédia)
Tretí diel trilógie ZÁHRADNÍCTVO je príbehom lásky, tentokrát tej mileneckej. Rozpráva o ti-
chej vojne medzi rodičmi a ich deťmi, poznamenanými vojnou a komunistickým prevratom. 
NÁPADNÍK s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu medzi predvojnovou 
a  povojnovou generáciou. Každá generácia má svoju vlastnú predstavu, ako nájsť šťastie, 
a isté je len to, že cestu k nemu si musí hľadať sama. MN 12  rokov - Česko,Slovensko, Poľ..  
- Fórumfilm - 113´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Piatok 17.    19.45 h                Nedeľa  19.  17.30 h     

JUSTICE LEAGUE PART I. (akčný, fantasy, dráma)
Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si 
povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšie-
mu nepriateľovi.  Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa 
postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel… No možno je už aj tak 
príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom. MN 12  rokov - USA - Continental-
film - 120´ - titulky. Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 62 rokov vstupné 4 €.
Sobota 18.   NEPREMIETA SA !
Pondelok 20.   19.30 h         - - - KINO ZA „BABKU“  t.j. 2, €  - - -  

MANŽELKA A MANŽEL (romantická komédia)
Talianska komédia o manželskom páre, ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v kríze a zdá 
sa, že rozvod je na spadnutie. Po nevydarenom experimente sa však manželia prebudia v tele 
toho druhého. Pomôže im táto neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? MN   rokov - Tal. - 
Itafilm - 100´- titulky. Vstupné 2 €.

Sobota 2. 12. od 10:00 hod., pešia zóna

MIKULÁŠSKY JARMOK
IX. ročník obľúbeného celomestského podujatia. Bližšie info na osobitných plagátoch.  
Štvrtok 7. 12.   18:00 hod., veľká sála 

PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
Motivačná prednáška. Piate predvianočné stretnutie v Púchove. Info na osobitnom plagáte, 
vstupenky v predpredaji. 
Sobota 16. 12.    18:00 hod., veľká sála 

VIANOCE...
Pestrý vianočný program FS VÁH, FS ROZSUTEC a FS MLADOSŤ. Bližšie info aj predpredaj na 
osobitných plagátoch. 
Nedeľa 31. 12.  19:00 hod., veľká sála  

IV. SILVESTER V DIVADLE
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji.
Sobota 13. 1. 2018       19:00 hod. veľká sála

X. MESTSKÝ BÁL
Viac na osobitných plagátoch. Predpredaj vstupeniek od 15.11.2017. 
Sobota 27. 1. 2018     16:00 a 19:00 hod., veľká sála

RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO
Viac na osobitných plagátoch, vstupenky v predpredaji. 

PRIPRAVUJEME:

Streda  22.  19.30 h

SNOW FILM FEST
Filmový festival Snow Film Fest je opäť po roku späť a predstavuje tie najlepšie dobrodružné 
filmy so zimnou tematikou. Extrémne lyžovanie, zimné lezenie, snowboarding a ďalšie zimné 
radovánky. Jednoducho - pripravte sa na poriadnu dávku adrenalínu!!! Info na osobitných 
plagátoch. Vstupné 4 €.
Piatok 24.   17.30 h                   Sobota 25.  17.30 h

MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
(komédia)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri matky rebelky 
(MILA KUNIS, KRISTEN BELL, KATHRYN HAHN) už majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, 
že tento rok si Vianoce konečne chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že čoskoro sa ohlá-
sia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné 
matky... MN 15 rokov - USA - Fórumfilm - 116´- titulky.  Vstupné 5 €. ŠTUDENT, SENIOR nad 
62 rokov vstupné 4 €.
Piatok 24.   19.45 h          Nedeľa  26. 17.30 h

WIND RIVER (mysteriózny triler)
Stopár Cory Lambert (Jeremy Renner - Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission 
Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho 
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain 
America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza 
z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetro-
vaní osloví stopára Coryh o a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... MN 15  rokov - USA  
- Bontonfilm - 107´ - titulky. Vstupné 4 €.
Sobota 25.    19.45 h            

SVET PODĽA DALIBORKA (dokument)
Filmový portrét autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb Víta Klusáka sledoval 
počas dvoch rokov (2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje ako maliar, natáča amatérske horory, 
skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Ešte pred aktuálnou vlnou YouTuberov sa 
jeho domáce video s vystreľovacím obuškom stalo hitom českého internetu. Film o osamelom 
mužovi, ktorý zasvätil svoj život nenávisti, klamstvám, Playstationu a Facebooku, tým dostal 
skutočnú dynamiku. MN 12  rokov - ČR - Bontonfilm - 90´  - česká verzia. Vstupné 4 €.
Nedeľa  26.   19.30 h

NEJSLEDOVANĚJŠÍ (dokument)
Prvý celovečerný film o fenoméne YouTuber - tvorcov internetových videí s miliónovým pub-
likom. Na sociálnych sieťach majú státisíce fanúšikov, ktorí sledujú ich videá a fotky. Teraz 
budú mať aj celovečerný film, ktorý ukáže ich život a kto naozaj sú. Shopaholic Nicol, Kovy, 
Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl - šesť hviezd displejov sa odhalí 
v jedinečnom filme na plátnach kín. Jeden rok, dva kontinenty a štyri krajiny, stovky hodín 
materiálu...  MP - ČR - Bontonfilm - 90´ - česká verzia. Vstupné 4 €.
Streda  29.   19.30 h

VÁBENIE VÝŠOK (dokumentárny)
Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: 
„Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje ten-
ká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov 
z horského prostredia i zo sveta prírodných ľudí.  MN 12  rokov - Slovensko - ASFK - 105´ - 
slovenská  verzia. Vstupné 3 €, člen FK 2 €.
Piatok 1. 12.  17.30 h             Nedeľa  3.12.    19.30 h

NÁDYCH PRE LÁSKU (životopisný, romantický)
Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie 
a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie sú príliš 
optimistické.Robin sa nevie zmieriť s myšlienkou celoživotného pripútania na lôžko.  Diana sa 
stotožní s jeho prianím a napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov odvezie Robina z nemoc-
nice domov.Láska mladých manželov je oveľa silnejšia než nepriazeň osudu...  MN 12 rokov  
- VB - Magicbox - 117´-  titulky. Vstupné 4 €.
Piatok 1. 12.    19.45 h            Sobota 2. 12.     19.30 h

7 SESTIER (akčný, sci fi, dystopický triler)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Originálny akčný dystopický triler o 
siedmych identických sestrách, ktoré taja svoju existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna 
z nich nezmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa 
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no predsa je každá 
z nich iná... MN 15  rokov - USA, UK, Fr. - Bontonfilm - 123´ - titulky - Vstupné 4 €.
Sobota 2. 12.     15.30 h            Nedeľa  3. 12.  15.30 h

PADDINGTON 2 (rodinný)
Roztomilý medvedík sa vracia! Paddigton si po svojom prvom veľkom dobrodružstve šťastne 
nažíva s rodinkou Brownovcov na predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci susedia a známi, 
pretože všade rozdáva radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho milovaná teta Lucy bude mať 
onedlho 100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký skvelý narodeninový darček. Pri pátraní 
po ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu. Je 
však príliš drahá, a preto si musí najskôr zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými prácami. 
Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja. MP - 
UK,Fr.  - Fórumfilm - 99´- slovenský dabing - rodinný. Vstupné 4 €.

Štvrtok 23.     veľká sála     15.00 - 18.00 hod.

ČAJ PRE SENIOROV
Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a  občerstvení pod záštitou primátora mesta. 
O dobrú náladu sa postará: HS VEGA, známa zo Šlágru. Predpredaj vstupeniek od 6.11. 2017 
v pokladni kina alebo online na www.kultura.puchov.sk.  Vstupné: 3,- €. 
Nedeľa 26.       veľká sála      15:00 hod.

NEDEĽA S ROZPRÁVKOU: JACK A FAZUĽKA
Ďalšia milá rozprávka pre Vaše deti a Vás. Tentoraz z dielne Divadla Tamariki. Banská Bystrica. 
Príbeh, v ktorom nás čarovná fazuľka zavedie do sveta kúziel a zakliatych princezien, sveta, 
kde sa z malých chlapcov stávajú odvážni záchrancovia. Farebná rozprávka, kde sa každý sen 
môže stať skutočnosťou, stačí iba silno veriť. Pútavý príbeh o chlapcovi Jackovi, princeznej 
Ďatelinke, malej fazuľke a veľkom kúzle, ktoré môže prísť aj k Vám...Veselé interaktívne pred-
stavenie. Vhodné pre deti (a rodičov) od 3 rokov. Viac na osobitných plagátoch. Vstupné: 3,- €. 
Predpredaj vstupeniek v pokladni alebo online na www.kultura.puchov.sk.
Utorok 28.11.        8:00 - 16:30 hod.

PIESŇOU MAĽOVANÉ...
TVAROVANÉ... MODELOVANÉ
Posledný termín odovzdania Vašich prác do III. ročník a OKRESNÉHO kola VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 
opäť s výbornou sponzorskou pomocou a cenami pre Vás. Propozície a prihlášky nájdete na 
www.kultura.puchov.sk. 
Streda 29. 11.   o  19:00 hod.,  veľká sála

HORÚCA SPRCHA
Divadelná hra, ktorá neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krí-
zy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále či teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch, 
dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Účinkujú:  Tlučková,  Kočiš, Ochránek/ Boublík,  Ivanková, 
Puskailer/ Lorencovič. Vypredané.

Piatok  3.     tanečná sála       9.30 hod.

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. 
Pondelok 6.     kinosála      15.30 hod.

BABA Z ĽADU
Organizované podujatie pre Klub žien Streženice.
Utorok  7.     kinosála     16.00 hod.

KREATÍVNE KURZY
PLETENIE Z PAPIERA I. stupeň, ENKAUSTIKA PRE POKROČILÝCH I. VIANOČNÉ PLETENIE Z PAPIE-
RA (špeciál), ORIGINÁLNE  ŠPERKY  Z  RECYKLOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV I. Bližšie na osobitných 
plagátoch. Prihlášky a info: kino.kurzy@puchovska.sk, č.t. 0908 718 662, 042-285 2401.
Štvrtok  9., 23.    zasadacia miestnosť     18.00 hod.  

AL-ANON
Štvrtkovečerný Al – anon. Sila 12-krokového programu v praxi.
Piatok 10.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE 
Ebru - tradičná turecká výtvarná technika, kde i začiatočník dokáže vytvoriť nádherné diela.
Tento krát maľovanie látok (bavlna,hodváb,ľan).  Kurzovné 20,- €. Prihlášky a info: kino.kur-
zy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 14.     kinosála     16.00 hod.

ŽIJEM ZDRAVO A AKTÍVNE
Mám 65 a teším sa že žijem zdravo a aktívne...Na starobe si netreba všímať len negatívnu 
stránku, ale aj pozitívum. Starší ľudia sú dôslednejší, angažujú sa v spoločenskom, verejnom 
živote, dobrovoľníckej práci v rôznych charitatívnych združeniach. Zdravie a aktivita závisia 
predovšetkým od spôsobu života ...  Prednáša MUDr. Bršiak.
Streda 15.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

AMERIKA....
Spojené štáty americké sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ne jednom konci 
si môžete užívať najkrajšie pláže sveta lemované palmami a priezračne modré more, inde zase 
lyžovanie na preslávených kopcoch, národné parky, kaňony, vodopády alebo môžete objaviť čaro 
veľkých metropol, pestré stravovanie... Viac s Mgr.Pavlou Marákovou skúsenou cestovateľkou.
Piatok 24.     učebňa č.1     17.00 hod.

MAĽOVANIE NA VODNEJ HLADINE
PRE RODIČOV A DETI
Kurz pre mamy,oteckov s deťmi od 4 rokov. Kurzovné: rodič + dieťa spolu 15,- €. Prihlášky 
a info: kino.kurzy@puchovskakultura.sk, 0908 718 662, 042-285 2401.
Utorok 28.     knižnica Gymnázium     16.00 hod.

KALIFORNIA
Kalifornia  je  štát  v západo-oceánskej oblasti  Spojených štátov. Hlavné mesto  Kalifornie 
je  Sacramento  a štyri najväčšie mestá štátu sú  Los Angeles,  San Diego,  San Jose  a  San 
Francisco. Kalifornia je známa pre jej rozmanitú klímu, geografiu a etnické zloženie. Viac na 
stretnutí s profesorkou Pavlou Marákovou.
Streda 29.     zasadacia miestnosť     18.00 hod.

ZO ZÁPISNÍKA ZÁCHRANÁROV
Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby? Pilot, lekár a záchranár. 
Samozrejme ako pri výkone iných povolaní, je potrebné odborné vzdelanie a prax. Viac na 
prednáške s Matinou Jancíkovou a Mgr. Jancíkovou M.


