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ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, tel.: 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

3., 4. 1. | 19.00 |  Rozchod 
Nadera a Simin
Manželská dráma z Iránu prináša príbeh 
o tom, ako fatálne dokážu ľudské osudy 
a rodinné vzťahy ovplyvniť spoločenské 
predsudky a prísny právny systém. 

5., 6. 1. | 19.00 |  Musíme si 
pohovoriť o Kevinovi
Eva sa kvôli svojmu synovi vzdá kariéry, 
ale zanedlho po pôrode zistí, že v ich vzťa-
hu niečo nie je v poriadku. Kevin sa od 
ranného veku voči svojmu okoliu správa 
agresívne a nenávisť k matke kulminuje 
v puberte až do vraždy. 

6. 1. | 16.00 |  Tintinove 
dobrodružstvá
Príbeh fi lmu sleduje osudy výnimočne 
zvedavého mladého reportéra Tinti-
na a jeho verného psieho spoločníka 
Snowyho. 

8., 9. 1. | 19.00 |  Volám sa 
Oliver Tate
Oliver Tate má 15 a vyrastá niekde vo Wa-
lese v 80. rokoch. Premýšľa nad samovraž-
dou a únikom do krajiny zidealizovaných 
predstáv. Má dva ciele: zachrániť manžel-
stvo svojich rodičov prostredníctvom dob-
re premysleného plánu a prísť o panictvo 
pred šestnástymi narodeninami…

10., 11. 1. | 19.00 |  Lono
Rebecca sa vracia do domu starého otca 
na anglickom pobreží, kde pred rokmi 
prežila svoju prvú, detskú lásku. Rebecca 
a Tommy nadviažu presne tam, kde sa 
v detstve ich cesty rozišli.

11. 1. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

12., 13. 1. | 19.00 |  Utorok po 
Vianociach
Civilná dráma rozpráva príbeh muža, 
ktorý sa v pasci svojej vášne rozhodne 
zachovať priamo, i keď následky nemôže 
predvídať ani on, ani jeho blízky. 

13. 1. | 16.00 |  Šmolkovia
Dobrodružstvá modrej rasy malých by-
tostí v dobách stredoveku, ktoré sa musia 
vyrovnať samé so sebou a tiež s ľuďmi, 
predovšetkým so zlým čarodejom, ktorý je 
posadnutý tým, aby sa ich zmocnil.

15. 1. | 19.00 |  Biela stuha
Haneke vie, čo dokážu s ľuďmi urobiť po-
tláčané pudy a neľútostne ukazuje, že člo-
vek síce môže byť civilizáciou kultivovaný, 
ale v niektorých obdobiach je spoločen-
ských pravidiel a príkazov toľko, že kultúra 
na človeku pácha skôr násilie a deformuje 
ho tak, až násilie začne chcieť vracať.

16., 18. 1. | 19.00 |  Lovci hláv

Roger Brown je najúspešnejším lovcom 
hláv – headhunterom – v Nórsku, je že-
natý s krásnou ženou a vlastní úchvat-
ný dom. Žije nad pomery a potajomky 
kradne umelecké diela. Na slávnostnom 
otvorení galérie mu žena predstaví muža 
menom Clas Greve, ktorý je majiteľom 
originálu Rubensovho Lovu na diviaky, 
jedného z najžiadanejších obrazov. Roger 
sa chce stať fi nančne nezávislým a začne 
plánovať svoju najväčšiu krádež. 

18. 1. | 15.30 |  Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha 
III.
15.30 |  Blok animovaných 
filmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych 
filmov
17.30 |  Blok hraných filmov
19., 20. 1. | 19.00 |  V tme
Leopold Socha, poľský špekulant a zlodej, 
poskytne útočisko skupinke utečencov 
z geta. Samozrejme, nie zadarmo, keďže 
spočiatku celú vec vníma len ako príleži-
tosť dobre si zarobiť. No časom si utečen-
cov obľúbi a začnú sa v ňom prebúdzať 
city, aké dovtedy nepoznal. Tento Sochov 
postupný morálny prerod vrcholí vtedy, 
keď sa rozhodne utečencov chrániť aj za 
cenu ohrozenia vlastného života.

20. 1. | 16.00 |  Detské 
predstavenie: Doba ľadová 4: 
Zem v pohybe
22. 1. | 19.00 |  Kurz 
negatívneho myslenia
Partia niekoľkých hendikepovaných ľudí 
pod vedením ráznej psychologičky vy-
ráža za svojim ďalším cieľom: presvedčiť 
tridsaťpäťročného Geira, ktorý po autone-
hode skončil na vozíku (naviac ako impo-
tentný), že by sa mal pridať k ich skupine, 
naučiť sa spoločne s nimi pozitívne mys-
lieť a zachrániť tak svoje rozpadajúce sa 
manželstvo. 

23., 24. 1. | 19.00 |  Atlas 
mrakov
Filmová adaptácia románu Davida Mit-
chella rozpráva šesť žánrovo odlišných 
príbehov, ktoré sa odohrávajú v rôznych 
časoch a na rôznych miestach od začiat-
ku 19. storočia až po postapokalytickou 
budúcnosť.

25. 1. | 16.30 |  Filmový klub 

mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

25., 27. 1. |  Nevestinec
Nevestinec je súcitný fi lm, nie len voči 
utrpeniu, útlaku, trpkosti a zneužíva-
niu, ktoré sú také typické pre prostredie 
nevestincov, ale najmä voči dievčenskosti 
žien, ktoré v nich žijú, voči ich sexualite, 
kamarátstvu, ženskosti a umelej predstie-
ranej láske, ktorú prežívajú. 

27. 1. | 16.00 |  Detské 
predstavenie: Arthur 
zachráni Vianoce 
29., 30. 1. | 19.00 |  Užívaj si, 
ako sa len dá!
Hrdinami novej romantickej komédie 
Woodyho Allena sú výstredný Newyorčan, 
mizantrop Boris a mladá naivná južanka 
Melody. Keď za ňou pricestujú rodičia, aby 
ju zachránili, jej matka hneď začne pláno-
vať, ako Melody prinútiť k rozchodu.

31. 1. | 19.00 |  Vojdi do 
prázdna
Oskar pracuje ako drogový díler, Linda 
v striptízovom bare. Obaja si sľúbia, že sa 
už za žiadnych okolností nikdy neopustia. 
Počas jednej noci je však Oscar pri poli-
cajnej razii zastrelený. Lenže sľub, ktorý 
dal sestre mu nedovolí opustiť tento svet. 
Jeho duch blúdi nočným Tokiom a realita 
stráca pevné obrysy. Prítomnosť sa začína 
miešať s minulosťou i budúcnosťou a vy-
tvára vizuálne úchvatný a zároveň desivý 
kokteil.

CINEMAXCINEMAX
ZOC MAX, M. R. Štefánika 426, 
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

1. – 17. 1. |  Hobit

Film sleduje cestu Bilba, ktorý sa vďaka 
čarodejníkovi Gandalfovi ocitne v spoloč-
nosti trinástich trpaslíkov v čele s legen-
dárnym bojovníkom Thorinom. 

17. – 31. 1. |  Divoký Django
Dej sa odohráva dva roky pred americkou 
občianskou vojnou Severu proti Juhu. 
V hlavnej úlohe s Jamie Foxxom ako 
otrokom Djangom, ktorý sa pod vplyvom 
nemeckého lovca ľudí doktora Schultza 
v podaní Christophera Waltza, sám stane 
krutým lovcom.

17. – 31. 1. |  Miluj ma alebo 
odíď
Trojuholník lásky, príťažlivosti a nenávisti 

v novom slovenskom fi lme s fantastickými 
hereckými výkonmi! Matka a dospievajú-
ca dcéra v zápase o toho istého muža. Tri 
kamarátky v najlepšom veku sa rozhodnú 
osláviť na chalupe rozvod, štyridsiate na-
rodeniny a nové sexuálne dobrodružstvo. 
Nepočítajú však s príchodom Zuzinej 16 
ročnej dcéry Miry, ktorá si okrem rebe-
lantstva voči svetu konvencií prinesie aj 
nenávisť k matke a túžbu byť za každú 
cenu milovaná.

24. – 31. 1. |  Chlap na 
roztrhanie
Bývalý profesionálny športovec sa snaží 
odčiniť svoju minulosť tým, že začne tré-
novať futbalový tím svojho syna. Bohužiaľ 
však zistí, že mamičky jeho zverencov sú 
strašne krásne a neposedné a dosť ťažko 
sa im odoláva.

ARTMAX 
Filmy pre náročného diváka každú stredu 
večer. Vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €. 

 DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

29. 1. | 19.00 |  Ryba v trojke
Pri príležitosti životného jubilea pani Ma-
ríny Kráľovičovej bude v Trenčíne uvedená 
hra „Ryba v trojke“. Nenechajte si ujsť mi-
moriadnu príležitosť a príďte si pozrieť hrô-
zostrašnú komédiu o tom, že podceňovať 
sluhov sa nevypláca.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

20. 1. | 18.00 |  Skupinová 
terapia (Psychiatrická dráma 
s pesničkami)

Podtitul predstavenia presne vystihuje jeho 
atmosféru. Netreba sa však obávať slova 
dráma. Obávať sa treba dramatického žán-
ru. V tomto prípade komédie. Ide vlastne 
o komédiu? Pýtajú sa členovia súboru sami 
seba s obavami. Bude sa dať zasmiať na 
bizarných osudoch celkom obyčajných ľudí, 
ktorých do psychiatrického ústavu dohnalo 
zdanlivo banálne pochybenie? Bude!

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

26. 1. | 19.00 |  Divadlo 
Kolomaž a T.U.K., Patrik 
Ouředník: Europeana
Trenčianske divadlo Kolomaž a tvorivá 
umelecká kantína TUK prichádza s prvou 
reprízou dramatizácie literárnej predlohy 
Patrika Ouředníka Europeana. Na príklade 
provokatívnej koláže, asambláže vojen, 
vraždenia, myšlienkových prúdov, vyná-
lezov a dokumentárnych prvkov stvárňuje 
divadlo Kolomaž absurdný pohľad na svet 
dvadsiateho storočia.

 VÝSTAVY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58,
www.gmab.sk

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je 
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského, pripravenú pri 
príležitosti 40. výročia založenia galérie, 
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. 1. – 15. 3. |  Slovenské 
výtvarné umenie 20. storočia 
v zbierke Bohumila Hanzela 

Jednou z najprestížnejších – racionálne 
koncipovaných súkromných kolekcií slo-
venského výtvarného umenia – je zbierka 
Bohumila Hanzela. Po príliš všeobecne 
zameraných začiatkoch svojej zberateľ-
skej činnosti ju začal profi lovať s ohľadom 
predovšetkým na zakladateľskú generáciu 
slovenského výtvarného umenia a na 
umenie autorov s nástupom konca 50. 
a začiatku 60. rokov. 

MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., tel.: 032/650 42 10

8. 1. – 28. 2. |  Ľudské práva
Fotografi e žiakov Strednej umeleckej ško-
ly v Trenčíne.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSKPRIESTORY TSK
Ul. k dolnej stanici

7. – 14. 1. |  Krehké stretnutia 
/ Křehká setkání
Výstava študentov Strednej odbornej ško-
ly sklárskej Lednické Rovne a študentov 
Střední uměleckoprůmylové školy sklářské 
Valašské Meziříčí.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

1. – 8. 1. |  Krása, moja záľuba
Výstava ručných prác s vianočnou tema-
tikou.

1. – 9. 1. |  Zima, zimka, 
zimuška
Výstava žiakov Súkromnej základnej ume-
leckej školy.

10. 1. – 6. 2. |  Prezentačná 
výstava Strednej odbornej 
školy stavebnej Emila Belluša 

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
AKTIVITYAKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

7. – 31. 1. |  Čarovný svet 
vosku
Srdečne vás pozývame na výstavu en-
kaustických obrazov Janky Zaťkovej.

7. – 31. 1. |  Tvorenie 
s potešením
Výstava prác detí navštevujúcich výtvarné 
krúžky v KCA.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 1. posch.

7. – 31. 1. |  Výstavky kníh pre 
deti alebo deti zoznámte sa 
s niečím novým
7. – 13. 1. |  Knihy o športe – 
zimné športy
14. – 20. 1. |  Predstavujeme 
knihy spisovateľa Thomasa 
Brezinu
21. – 27. 1. |  Potulky prírodou
28. 1. – 3. 2. |  Predstavujeme 
tvorbu súčasných 
slovenských autorov kníh pre 
deti

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0903 027 910, 
www.klubluc.sk

1. – 31. 1. |  Igor Zúbexamen: 
The story goes on...
Výstava kresieb a fotografi í.

CENTRUM SENIOROV CENTRUM SENIOROV 
MESTA TRENČÍNMESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

7. – 31. 1. |  Batikované 
obrázky
Výstava prác žiakov Súkromnej ZUŠ – 

Sihoť.

 KONCERTY

PIANO KLUBPIANO KLUB
Ulica pod Sokolicami 16, 
tel.: 032/744 50 81, www.pianoclub.sk

19. 1. | 19.00 |  Robert Burian 
– First time in Trenčín
Veľká DJ párty, účinkujú Robert Burian, 
Anfree & Tanya, Mairee, Exe, Shaggy.

25. 1. | 19.00 |  Oldies
Hudobná párty.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

30. 1. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín.

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

13. 1. | 18.00 |  Štvorručný 
klavír

Klub priateľov vážnej hudby vás pozýva 
na koncert Františka Perglera a Idy Čer-
neckej.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0903 027 910, 
www.klubluc.sk

11. 1. | 21.00 |  Slobodná 
európa
Koncert.

18. 1. | 21.00 |  Reggae night
Koncert skupín Ill Billy Hitec, Distanc 
a I-man.

25. 1. | 21.00 |  Interior sounds 
V.
Koncert skupín Foolk, Karaoke tundra 
a Abnormal & guests.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

11., 18., 25. 1. | 18.30 |  
Fascination Acoustic Trio
Posedenie pri živej hudbe.

19. 1. | 19.00 |  Ľubica 
Christophory
Koncert folkovej hudobníčky.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
21. 1. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé 
Hony (v OC Družba).

22. 1. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. Kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

13. 1. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Červená 
čiapočka
Šibalská červená čiapočka, hlúpy vlk a za-
ľúbený poľovník rozohrávajú expresívnym 
herectvom, prekvapivou dejovou linkou 
a pútavým výtvarným spracovaním diálogy 
o hlade, láske a vytúženom autiaku. Au-
torský prepis známej rozprávky o Červe-
nej čiapočke. Hra plná vizuálnych efektov 
a dynamického príbehu podfarbeného 
tanečnou hudbou. 

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch.

8. – 31. 1. |  Hľadáme kráľa 
čitateľov
Súťaž detí, ktoré navštevujú knižnicu. Pod-
mienky súťaže budú zverejnené v pracovis-
kách s detskou literatúrou a na www.vkmr.
sk Deti, nebuďte „out“. Zapojte sa a ukážte, 
že čítanie je stále „in“.

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

9., 23. 1. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov 
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábav-
ným spôsobom oboznamujú s výtvarným 
umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom 
a rôznymi materiálmi.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
AKTIVITYAKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

7. – 31. 1. |  Tancujúce tigríky 
– tanečné jasličky
Charakteristika: prvé tanečné jasličky pre 
deti od 1,5 roka s rodičom. Informácie a pri-
hlášky na 0903 783 724 alebo tancujuce.
tigriky@gmail.com.

7. – 31. 1. |  Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 5 rokov. Informácie a prihlášky na 
0915 101 051.

7. – 31. 1. |  Tanečná škola 
Aura dance
Tanečná škola moderného tanca pre deti od 
4 rokov do 20 rokov. Informácie a prihlášky 
na 0908 731 125.

8., 15., 22., 29. 1. | 15.00 
– 17.00 |  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov s vý-
učbou základnej práce s hlinou a glazúrou 
a inými netradičnými materiálmi. 

8. 1. |  Motýľ do zbierky – 
veľké dekoračné motýle
15. 1. |  Vtipný vtáčik na 
zavesenie
22. 1. |  Slnko a mesiac
29. 1. |  Tanier s kvetinovým 
ornamentom
9., 16., 23., 30. 1. | 9.30 – 
10.30 a 16.00 – 17.00 |  
Tvorenie s potešením pre 
najmenších

Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov 
v sprievode jedného z rodičov. Prihlášky 
a informácie na 0918 561 320.

9. 1. |  Rozprávkové 
postavičky – Snehulienka 
a sedem trpaslíkov
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16. 1. |  Veselé vtáčiky 
s búdkou na zavesenie
23. 1. |  Zamrznutý 
snehuliaci – Snehuliačikovia 
z recyklovaných materiálov
30. 1. |  Kamarát Macko – 
hravá dekorácia do detskej 
izbičky
10., 17., 24., 31. 1. | 15.00 
– 17.00 |  Tvorivé dielničky – 
klub
Kurz je určený pre všetky úrovne od začia-
točníkov až po pokročilých. 

10. 1. |  Sýkorky v zime – 
dekorácia vtáčej búdky do 
detskej izby
17. 1. |  Obrázok so 
snehuliakom – malý obrázok 
v krabičke vyrobený 
z orechových škrupiniek
24. 1. |  Fľaštičky do kuchyne – 
vyspávanie fľašiek prírodným 
materiálom a potravinami
31. 1. |  Maľovanie krepovým 
papierom – dúhové obrázky 
vytvorené jednoduchou 
technikou, namočením 
krepového papiera.
11., 18., 25. 1. | 15.00 – 16.00 |  
Šikovné pršteky 

Tvorivé a keramické workshopy pre deti ZŤP. 

11. 1. |  Sobí kamaráti 
– jednoduchí sobíci 
z recyklovaného materiálu
18. 1. |  Vtáčí domček – 
dekorácia do detskej izby
25. 1. |  Snehová krajina 
– zasnežené krajinky 
z konárikov, vaty a papiera

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, 
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36

8., 22. 1. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách.

8., 15., 22., 29. 1. | 16.30 |  
Popoludňajšie Riekankovo

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dlhé Hony

8., 15., 22., 29. 1. | 17.00 |  
Cvičenie detí s rodičmi 

TJ SOKOLTJ SOKOL
Mládežnícka 2

9., 16., 23., 30. 1. | 17.00 |  
Cvičenie detí s rodičmi 

OC LAUGARICIOOC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94, 
www.laugaricio.com

26. 1. | 15.00 – 18.00 |  Ľadová 
krása – tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj pre 
dospelých. Pripravené budú aktivity, kde si 
budete môcť vlastnoručne vyrobiť všelijaké 
čudá spojené s krásnou zimou. 

 VOĽNÝ ČAS

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, tel.: 0903 027 910, 
www.klubluc.sk

15. 1. | 19.00 |  Whiskiho 
cestovateľské kino
Pokračovanie obľúbených cestopisných 
prednášok.

VÝSTAVISKO EXPO VÝSTAVISKO EXPO 
CENTER a.s.CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

26. – 27. 1. |  Medzinárodná 
výstava psov
XIV. ročník Medzinárodnej výstavy psov 
všetkých plemien.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

10., 17., 24., 31. 1. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

11., 18., 25. 1. | 10.30 |  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

26. 1. | 9.00 – 18.00 |  
Rodičovský kurz 
Stretnete sa s pediatrom, laktačnou po-
radkyňou, právničkou, psychologičkou. Je 
potrebná predchádzajúca rezervácia.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, 
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36

8., 15., 22., 29. 1. | 9.00 – 9.45 
|  Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné pre mamičky s deťmi.

8., 15., 22., 29. 1. | 18.00 – 
19.30 |  Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

9., 16., 23., 30. 1. | 17.00 
|  Cvičenie pre tehotné – 
profylaxia
15., 29. 1. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
24. 1. | 16.30 |  Aj rodič aj dieťa 
majú právo na emócie
Cyklus rodičovských diskusií s Mgr. Veroni-
kou Kuricovou.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Jaselská 2, 032/770 83 00, www.vkmr.sk 

2., 9., 16, 23., 30. 1. | 8.00 
– 9.30 |  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/770 83 14.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 2. posch.

8. – 31. 1. |  Kyberšikana
Prednáška a diskusný klub o nástrahách 
internetu s psychologičkou Mgr. Ivetou 
Izraelovou pre žiakov ZŠ. Ponuka pre pe-
dagógov a žiakov, konkrétny termín treba 
dohodnúť na tel. č. 032/746 07 15 alebo 
deti@vkmr.sk.

17. 1. | 16.00 |  Alkohol: Cesta 
do neba či do pekla
Závislosti v rodine, koľko a ako pijeme, 
ako vzniká závislosť, možnosti liečby, ako 
pomôcť závislému človeku. Diskutujú 
Mgr. T. Hrušovská a hostia.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
V Trenčianskej univerzite A. 
Dubčeka budova B – prízemie.

19. 1. | 14.15 |  Astronomicko-
vedecký deň pre verejnosť – 
prednášky s diskusiou
Mgr. Stanislav Šimkovič (FPV UKF Nitra): 
Teória relativity pre každého 
Ing. Peter Palúch, PhD (FRI ŽU Žilina): 
Nové trendy internetu
Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. (FMFI 
UK Bratislava): Slovenské meteority.
Doc. Ing. Július Štelina, CSc (EF ŽU Žilina): 
Čo je Higgsov Bozón.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815 

8. 1. | 16.00 |  Vyhodnotenie 
včelárskeho roka – 
seminárna beseda
Prednášajú Ing. Vieroslav Pelech a Ivan 
Štefánek.

14. 1. | 16.00 |  Škodcovia 
kôstkovín – termíny a spôsob 
ochrany
Prednáša Ing. Boldiš.

17. 1. | 9.00 |  Odraz baníctva 
v ikonografii peňazí 
Prednáša Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

17. 1. | 15.00 |  Novoročné 
spoločenské stretnutie 
seniorov 
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

17. 1. | 17.00 |  Abeceda 
začínajúceho včelára
Prednáša MUDr. Moťovský.

25. 1. | 19.00 |  3. 
Východniarsky ples
Do tanca zahrajú ľudová hudba Raslavičan 
z Raslavíc, FS Družba, hudobná skupina 
Triumf. Ples moderuje hviezdny moderá-
tor Michal Hudák.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
AKTIVITYAKTIVITY
Kyjevská 3183, tel.: 032/658 26 08, 
www.kcaktivity.sk

7. – 31. 1. |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení s fázami 
odpočinku, ktorého výhodou je vysoký 
energetický výdaj. Viac informácii nájdete 
na www.kcaktivity.sk.

7., 14., 21., 28. 1. | 17.15 
– 18.15 |  Pilates pre 
začiatočníkov
7., 14., 21., 28. 1. | 17.30 
– 19.00 |  Klub francúzskej 
konverzácie
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný 
pre stredne pokročilých.

7., 14., 21., 28. 1. | 18.30 – 
19.30 |  Choreografia Fan Veil 
pre pokročilé tanečnice
Kurz je určený tanečniciam, ktoré dobre 
ovládajú základy brušného tanca a vedia 
prvky spájať do tanečných kombinácii. 
Prihlásiť sa treba vopred na tel. čísle: 
0908 788 560.

7., 14., 21., 28. 1. | 18.30 – 
19.30 |  Aerobic s Monikou 
Ušiakovou 
Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku 
spojená s posilňovaním a strečingom. 

7., 14., 21., 28. 1. | 19.30 – 
20.30 |  Brušné tance pre 
začiatočníkov a mierne 
pokročilých
Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú 
naučiť brušný tanec a pre absolvent-
ky kurzu brušného tanca pre začia-
točníkov. Prihlásiť sa treba vopred na 
anide@seznam.cz alebo na tel. čísle: 
0908 788 560.

8., 15., 22., 29. 1. | 16.45 – 
17.45 |  Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

8., 15., 22., 29. 1. | 17.30 – 
19.00 |  Francúzsky jazyk 
pokročilí
8., 15., 22., 29. 1. | 18.30 – 
19.30 |  Cvičenie Tai Cchi
Tai-či pochádza zo starého bojového 
umenia, ktoré bolo vytvorené pre umenie 
vnútorného boja. Je zamerané na jed-
notlivca, aby sa cvičiaci naučil kultivovať 
svoj vnútorný svet, pracovať s energetikou 
tela, ktorá bola nazvaná cchi. 

8., 15., 22., 29. 1. | 18.00 – 
19.30 |  Joga v dennom živote
Cvičenia sú navrhnuté pre postupný 
a trvalý rozvoj človeka a sú otvorené pre 
všetkých – bez ohľadu na vek a fyzickú 
kondíciu. 

8., 15., 22., 29. 1. | 19.30 
– 20.30 |  Cvičenie pilates 
pre stredne pokročilých 
a pokročilých
9., 16., 23., 30. 1. | 18.00 – 
19. 00 |  Kruhový tréning 
s Monikou Ušiakovou 
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik 
po druhom s využitím fi tness náčinia. 

10., 17., 24., 31. 1. | 18.00 
– 19.30 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci



kam v trenčíne číslo 1 |  ročník XV

10., 17., 24., 31. 1. | 19.00 
– 19.50 |  Cvičenie pilates 
pre začiatočníkov a mierne 
pokročilých
16. 1. | 17.30 – 20.30 |  Klub 
patchwork 
Vianočné stretnutie priaznivcov klubu, 
ktorých spája netradičná technika – pat-
chwork. 

OC LAUGARICIOOC LAUGARICIO
Belá 7271, tel.: 032/658 53 94, 
www.laugaricio.com

17. 1. | 17.30 – 19.00 |  Tvorivý 
ateliér pre dospelých
Pozývame všetkých záujemcov o všelijaké 
tvorivé techniky. Pripravené pre Vás budú 
výtvarné, umelecké a kulinárske aktivity 
pod odborným vedením lektorov. 

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

13. 1. | 17.00 |  Jaroslav Hašek 
– čítanie z knihy “Dobrý vojak 
Švejk“
17. 1. | 17.00 |  Július Činčár
Vernisáž.

CENTRUM SENIOROV CENTRUM SENIOROV 
MESTA TRENČÍNMESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

Pravideľné podujatia:

2., 9., 16., 23., 30. 1. | 9.00 – 
12.00 |  Jednota dôchodcov 
Slovenska

2., 9., 16., 23., 30. 1. | 10.00 – 
11.30 |  Kondičné cvičenie pre 
seniorov
2., 9., 16., 23., 30. 1. | 15.00 – 
17.00 |  Diabetes – konzultácie
2., 9., 16., 23., 30. 1. | 16.00 – 
18.00 |  Angličtina
2., 9., 16., 23., 30. 1. | 16.00 – 
17.30 |  Nemčina
3., 10., 17., 24., 31. 1. | 9.30 – 
11.00 |  Brušné tance
3., 10., 17., 24., 31. 1. | 11.00 – 
17.00 |  Masáže
3., 10., 17., 24., 31. 1. | 16.30 – 
19.00 |  Keramika – kurz
4., 11., 18., 25. 1. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy
7., 14., 21., 28. 1. | 16.30 – 
18.00 |  Joga
7., 14., 21., 28. 1. | 14.00 
–17.00 |  Keramika – klub 
7., 14., 21., 28. 1. | 9.00 – 
17.00 |  Pedikúra
7. 1. | 16.00 |  Bonsaj klub
8., 15., 22., 29. 1. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy
8., 15., 22., 29. 1. | 14.00 – 
17.00 |  Jednota dôchodcov 
Slovenska
9. 1. | 15.00 |  Diabetická noha
Prednáška.

4 | KAM

Program / Január 2013
26. 1. 2013 / sobota / 15.00 hod. - 18.00 hod.
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