
31. 12. | 21.00 | Silvester
MIEROVÉ NÁMESTIE | Najväčšie česko-
-slovenské a svetové hity zahrajú Haj-
šovci, Happyband Orchestra a DJ Luky.

6. 1. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: M. 
A. Bazovský, J. Branecký
KIC | Rektor piaristov, profesor a  kul-
túrny činiteľ Jozef Branecký svojou 
rozsiahlou spisovateľskou činnosťou 
propagoval dejiny Trenčína a  okolia. 
Miloš Alexander Bazovský, významný 
predstaviteľ slovenského výtvarného 
umenia 20. storočia, prežil posledné 
roky v Trenčíne. Prečo si dával Branec-
ký po príchode do Trenčína kontrolovať 
kázne a príhovory lingvistom? Aké boli 
záľuby Jozefa Braneckého? Ako sa sna-
žil Bazovský spropagovať a predať svo-
je diela?
3. 2. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Dominikáni a Námestie sv. 
Anny
KIC | Námestie svätej Anny vzniklo 
na  mieste troch ramien Váhu pri ces-
te, ktorá spájala mesto s južnými pred-
mestiami, a  stalo sa centrom dolného 
mesta s  viacerými hostincami. Kapln-
ku svätej Anny počas 2.svetovej vojny 
spravovali dominikáni, ktorí boli zná-
mi svojimi kázňami, aktívnou prácou 
s mládežou a vlastným vydavateľstvom 
s  duchovným časopisom. Čo malo byť 
dominantou parčíku pred krajským sú-
dom? Kde sa mal nachádzať domini-
kánsky kostol? Aký program pripravo-
vali dominikáni pre mládež? Odpovede 
na všetky tieto otázky sa dozviete, ak 
prijímete pozvanie na ďalšiu prechádz-
ku mestom so sprievodcom.

 � DIVADLO
10. 1. | 19.00 – 20.00 | Re re re
KLUB LÚČ | Inscenácia Divadla Stoka. Si-
tuácia sa zhoršuje. Stále tie isté džaburi-
ny a  znova a  znova. Nič sa nestalo a  deje 
sa to pritom stále. Agresivita v  rodinných 
vzťahoch. Sme po  pás vo výkaloch, alebo 
od pása na vzduchu? Reč je už nezrozumi-
teľná, postavy sa znova a  znova púšťajú 
do nič neriešiacich pseudodialógov. Sú pri-
pútané k  prostrediu so svojimi úzkosťami 
a fóbiami. Má zmysel hovoriť pravdu? Má 
zmysel ju hľadať? Je vulgarizmus katar-
ziou? Kedy sa doba vymkla z  kĺbov? Bolo 
to pred päťsto alebo pred tritisíc rokmi? 
Alebo sa ešte len vymkne? Pane Bože, čo 
nás ešte čaká?
14. 1. | 17.30 | Nikto nie je 
dokonalý alebo pobozkaj tetu 
Myrtle 

KINO HVIEZDA | Bláznivá komédia s  Karo-
lom Čálikom v úlohe šarmantného deduš-
ka, Štefanom Richtárechom v  dvojúlohe 
Leonarda/Myrtle, Zuzanou Mišákovou 
v  úlohe feministickej vydavateľky Harriet 
a  Dianou Minarovičovou v  úlohe Leonar-
dovej pubertálnej dcéry. Uvádza Mestské 
divadlo Trenčín.
18. 1. | 19.00 – 20.00 | Pavol 
Seriš: Samko Tále

KLUB LÚČ | Komediálna monodráma o tom, 
čo všetko nenávidíme. „Za mňa sa nik ne-
musí hanbiť, lebo ja veľmi viem, že čo 
a  ako a  čo. Lebo ja mám veľmi inteligen-
ciu. Lebo ja nie som žiadny debil, lebo mňa 
si ľudia vážia.” Samko Tále je prostý človek. 
Samko odhaľuje naše potlačované obavy 
a predsudky voči všetkému „inému“, ktoré 
v nás stále driemu. Aké sú hlboké? Naozaj 
sa snažíme porozumieť svetu alebo poho-
dlne skĺzneme do  všeobjímajúcej nená-
visti? Inscenácia je dramatizáciou slávnej 
slovenskej novely spisovateľky Daniely Ka-
pitáňovej „Kniha o cintoríne”.

22. 1. | 19.00 | Navždy alebo 
Nikdy
KINO HVIEZDA | Čierna komédia o  láske, 
z  ktorej by sa jeden zbláznil. Za  všetkým 
však hľadaj ženu....
26. 1. | 18.30 | Agatha Christie: 
A nezostal ani jeden
KINO HVIEZDA | Premiéru jednej z  najlep-
ších detektívok všetkých čias na trenčian-
skych divadelných doskách uvedie Mest-
ské divadlo Trenčín (MDTn) v réžii Štefana 
Richtárecha. Okrem známych hercov MDTn 
v predstavení hrajú Peter Trník, Juraj Rašla, 
Milan Bahúl a ďalší.
29. 1. | 19.00 | Otvorené 
manželstvo
KINO HVIEZDA | Veselá herecká dvojica 
Anka Šišková a  Ady Hajdu sa predstavia 
s ich novou divadelnou komédiou Otvore-
né manželstvo.
31. 1. | 19.00 – 20.00 | 
Europeana. Stručné dejiny 20. 
storočia
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie tren-
čianskeho divadla Dogma (ex Kolomaž) 
je dramatizáciou svetoznámej knihy Pat-
rika Ouředníka „Europeana aneb stručné 
dějiny dvacáteho věku“. Vychádza z  opisu 
veľkých očakávaní, ktoré panovali na konci 
19. storočia. Prichádzajúce storočie malo 
byť celkom inou érou v  dejinách ľudstva 
– racionálnejšou, humánnejšou a  radost-
nejšou. Všetko sa nakoniec vyšmyklo z rúk 
ako mokré mydlo. Čím pevnejšie sa ho 
snažíme držať, tým je nevyspytateľnejšie. 
To mydlo...
14. 2. | 18.30 | Neil Simon: Druhá 
kapitola

KINO HVIEZDA | Oslávte Deň sv. Valentína 
brilantnou konverzačnou komédiou o hľa-
daní partnera, ktorá má dušu. Tlieskali jej 
na Broadway a rovnomenný film je oven-
čený Oscarmi. V predstavení Mestského di-
vadla Trenčín účinkujú aj Štefan Richtárech 
a  Jakub Ružička z  Ďurovčíkovho Na  skle 
maľované.

 � KONCERTY
6. 1. | 16.00 | Trojkráľový 
koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Účinkujú Školský 
spevácky zbor Piaristického gymnázia Jo-
zefa Braneckého v  Trenčíne Piarissimo, 

Komorný orchester ZUŠ Karola Pádivého 
v Trenčíne a hostia.
12. 1. | 22.00 | Modré hory: Čau 
ty tour
KLUB LÚČ | Koncom roku 2017 oslávili desať 
rokov od  nahratia prvého dema vydaním 
nového albumu Luxus clan a  teraz vyrá-
žajú na cesty. Lyrik, Bene a Roland Kánik, 
jedno pódium a  veľká radosť z  predsta-
venia nového albumu. Vraj rap pre trid-
siatnikov, vravia niektorí, týmto trom tri-
dsiatnikom je to jedno, ide o  hudbu a  tú 
zbožňujú.
14. 1. | 18.00 | In Symbiosis – 
akordeonové duo
HOTEL ELIZABETH | Klub priateľov vážnej 
hudby pozýva na  koncert Evy Ptačinovej 
a Michala Ochodnického.
20. 1. | 20.00 | Bolka + Adam 
Juraszek + Andrej Danóczi
KLUB LÚČ | Bolka (Matúš Kobolka) je slo-
venský hudobník a performér, spätý s bra-
tislavskou experimentálnou scénou, ktorý 
podľa jeho vlastných slov „hrá na počítači“. 
Adam Juraszek je elektronický zjav z Lon-
dýna presídlený v  Bratislave. Andrej Da-
nóczi je osamelý bežec trenčianskej alter-
natívnej scény.
23. 1. | 20.00 – 23.00 | Lvmen 
(CZ) + Tomáš Palucha (CZ)
KLUB LÚČ |

28. 1. | 19.00 | Josef Laufer
KINO HVIEZDA | Strhujúca hudobná show 
plná hitov známeho herca, speváka, tex-
tára a zabávača.
1. 2. | 19.00 | Fragile

PIANO KLUB | Koncert slovenskej vokálnej 
skupiny zloženej z  populárnych osobnos-
tí, známych z  rôznych televíznych seriá-
lov, divadelných, muzikálových produkcií 
či TV šou. Bez použitia hudobných nástro-
jov, teda a  cappella, skupina interpretuje 
známe rock/pop/jazzové hity svetových 
umelcov.

 � PRE DETI
3. 1. | 10.00 | Kuchyňa s tetou 
Evou
KATOV DOM | Príprava detskej párty. Pre 
obmedzené počty treba prihlásiť na  č.t. 
0948 035 225.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

január 2018

TROJKRÁĽOVÝ 
KONCERT
6. 1. | 16.00
Piaristický kostol
Účinkuje PIARISSIMO, 
Komorný orchester ZUŠ 
K. Pádivého a hostia.
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14. 1. | 16.00 | Kocúr v čižmách
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadelné predsta-
venie s mapetovou bábkou. Stačí len otvo-
riť knihu plnú rozprávkových postáv a ko-
cúr v čižmách vám vyrozpráva celý príbeh. 
V rámci Detského divadelného klubu uvá-
dza Divadlo Koráb.
21. 1. | 10.00 | Babka Zuzka 
a dedko Mirko
KATOV DOM | Čítanie rozprávok pre malé 
detičky.
22. 1. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke 
Kubrá.
27. 1. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky pre deti
OC LAUGARICIO | Zaujímavé tvorivé aktivity 
v zimnom duchu.
28. 1. | 16.00 – 16.45 | 
Snehulienka a sedem 
trpaslíkov
PK DIVADELNÁ SCÉNA | V  tejto verzii roz-
právky si deti spolu so Spachtošom pripo-
menú čísla na hodinách. S Vedkom zistia, 
čo sa môže stať, keď necháme v  kúpeľni 
tiecť vodu bez dozoru. A  možno aj princ 
bude pri prebúdzaní Snehulienky potrebo-
vať malú radu a pomoc. V rámci Detského 
divadelného klubu uvádza Divadlo Kapor 
na scéne.
30. 1. | 16.30 | Máme radi 
umenie
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia umeleckej 
činnosti žiakov Súkromnej základnej ume-
leckej školy Trenčín na  pôde trenčianskej 
knižnice.
denne | Brick by Brick – zábava 
s Legom
KREATIVO | Kurzy pre deti (4 – 11 
r.), voľné hodiny na  hru s  kocka-
mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi-
čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo 
0918 883 505.
pondelok, streda a piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Moderný tanec (5 – 15 r.) 
Info 0908 731 125.
pondelok | 16.00 – 17.00 | streda 
| 16.00 – 18.00 | Tanečná škola 
goonies
KC AKTIVITY | Moderný tanec (od 3 r.). Info 
0915 101 051.
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Info 0911 603 068.
utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
pre najmenších
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode dospeláka. Info 0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.
utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež od  5 r. s  výučbou základnej 
práce s  hlinou, glazúrou a  inými netra-
dičnými materiálmi. Do  klubu je možné 
sa prihlásiť aj počas školského roka. Info 
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež (3 – 
20 r.). Info 0903 793 557.

streda | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov, aby sa nielen 
zapatlali od  hliny, ale aby si vytvori-
li svoje prvé keramické misky, ozdoby, 
darčeky či dekorácie. Info 0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky 32. skautské-
ho zboru. Info R. Kopecká 0908  683  393 
romcako@gmail.com.

 � VÝSTAVY
2. – 31. 1. | 25 rokov 
samostatnosti (1993 – 2018)
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka doku-
mentov z fondu trenčianskej knižnice, pri-
bližujúca štvrťstoročie existencie samos-
tatnej Slovenskej republiky.
do 14. 1. | Ladislav Moško 
– Obrazy
GALÉRIA VÁŽKA |

do 14. 1. | Kamil Varga – 
Súkromný vesmír
GMAB | Fotografie.
do 14. 1. | Jana Gombiková / 
Zuzana Janíček Muranicová 
– Stopy
GMAB | Výstava fotografií zameraná na bý-
valú textilnú fabriku Merina.
1. – 17. 1. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s vianočnou tematikou.
do 26. 1. | Čaro modrého sveta
KASÁRNE HRAD | Ukážka unikátneho ucele-
ného súboru modrotlačových foriem.
do 31. 1. | Zimné inšpirácie
MESTSKÁ VEŽA | Práce žiakov výtvarného 
odboru ZUŠ Karola Pádivého.
do 31. 1. | Záhrady zabudnutých 
snov

SAVANNA CAFÉ | Výstava fotografií Jana 
Tluku.
do 31. 1. | Výstava fotografií
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotokrúžku 
Centra voľného času Trenčín – Juh pod ve-
dením Miroslava Volníka.
1. – 31. 1. | Pestrosť a krása 
motýľov – Petra Michalcová
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
12. 1. – 6. 2. | Prezentačná 
výstava Strednej odbornej 
školy stavebnej Emila Belluša
POSÁDKOVÝ KLUB |

26., 27. 1. | Stredoeurópska 
výstava poštových holubov
EXPO CENTER | 6. ročník výstavy.

 � PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 

na zvládnutie základov PC a komunikácie 
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakt: 032/ 7708314.
10. 1. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Ďalší seminár XXXI. ročníka 
ATV. V programe odznie novoročný prího-
vor predsedníčky Rady ATV MUDr. Terézie 
Drobnej, Liečebná telesná výchova u  se-
niorov – (PaedDr. Iveta Rosinová Petríková, 
PhD., MHA, Fakulta zdravotníctva TnUAD 
Trenčín), Kvalita a  zdravotná bezpečnosť 
pitnej vody, pitný režim (MUDr.  Ľudmila 
Bučková, MPH, riaditeľka RÚVZ so sídlom 
v Trenčíne) a Vznik SR, pripomenutie. Or-
ganizátori a  Rada ATV si dovoľujú požia-
dať o  nahlásenie účasti/neúčasti na  se-
minári do 9. 1. 2018 na A. Pinďáková, tel: 
032/6524642, mobil: 0915117463, e-ma-
il: anickapin@centrum.sk.
11. 1. | 14.00 – 16.00 | Novoročná 
súťaž v lúštení krížoviek
CENTRUM SENIOROV | Pre seniorov zo ZO 
JDS Trenčín.
18. 1. | 17.00 | Novoročné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

 � CVIČENIE
pondelok | 17.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. SM Systém je komplexný cvičebný 
systém vytvorený MUDr. Smíškom, ktorý je 
zameraný na odstránenie bolestí a problé-
mov s pohybovým aparátom človeka. Info: 
0905 705 431.
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRÁ | Kontakt: 0903  94  99  66, 
www.zumba-trencin.sk.
pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
den po druhom s využitím fitness náčinia.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Kontakt: 0903  94  99  66, 
www.zumba-trencin.sk.
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda 
| 19.30– 20.30 | piatok | 19.00– 
20.00 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Vysoký energetický výdaj, 
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie. Info 0903 793 557.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates

KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatočníkov 
a ľudí s bolesťami chrbta.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

CINEMAX
od 4. 1. | Coco

Nikdy ste nazatúžili stretnúť svojich 
predkov? Tvorcovia filmov Hľadá sa 
Dory a Toy Story vás pozývajú na veselý 
výlet na onen svet.
od 4. 1. | Insidious: Posledný 
kľúč
Štvrtá časť kultovej hororovej série In-
sidious odhalí záhadnú minulosť dnes 
vyhľadávanej démonologičky Elise.
od 4. 1. | Svadba
Osemnásťročná belgická Pakistanka 
Zahira si je veľmi blízka so všetkými 
členmi svojej rodiny až do dňa, kedy ju 
začnú nútiť do tradičného manželské-
ho zväzku.
od 11. 1. | Čertoviny

Hlavnými hrdinami rozprávky Čerto-
viny sú dvaja nešikovní čerti Popelák 
a  Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel po-
slaní za trest do sveta, aby do mesiaca 
priviedli každý jednu hriešnu dušu.
od 11. 1. | Dvojitý milenec
Psychoerotický thriller o  mladej žene, 
jej psychoterapeutovi a  jeho jednova-
ječnom dvojčati.
od 11. 1. | Najtemnejšia 
hodina
Gary Oldman ako jedna z  najväčších 
osobností 20. storočia. Winston Chur-
chill na začiatku druhej svetovej vojny 
musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie...
od 25. 1. | S láskou Vincent
Diela holandského fauvistu a  expre-
sionistu Vincenta Van Gogha patria 
k  tomu najhodnotnejšiemu, čo vý-
tvarné umenie kedy splodilo – nachá-
dzajú sa vo svetových galériách i  súk-
romných zbierkach a  ich cena sa ráta 
v  miliónoch. Van Goghove práce, ale 
aj jeho pohnutý osud a záhadná smrť, 
inšpirovali tisícky ďalších autorov a  sú 
predmetom živej odbornej diskusie aj 
127 rokov po jeho smrti.
od 25. 1. | Všetky prachy 
sveta
V  roku 1973 v  Ríme zmizol John Paul 
Getty III., vnuk jedného z najbohatších 
mužov sveta, ropného magnáta J. Pau-
la Gettyho. O dva dni neskôr jeho mat-
ku kontaktovali únoscovia a žiadali vý-
kupné 17 miliónov dolárov.
od 18. 1. | Zúfalé ženy robia 
zúfalé veci
„To bol teda pôrod!“ – je presná defi-
nícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klá-
ra Issová) na  svet vzácnou „čelnou“ 

 � FILM



28. december 2017 kam v trenčíne KAM | 3

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a trvalý rozvoj človeka. Cvičenie je 
otvorené pre všetkých, bez ohľadu na vek 
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatoč-
níkov. Info a  prihlasovanie: Alena Spurná 
0903 271 444. 
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s  prvkami dan-
ce aerobiku s  posilňovaním a  strečin-
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157, 
0907 673 887.
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej 
latinsko-americkej a  exotickej hudby. Pri-
hlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY | Info a  prihlasovanie: 
0948 855 870.
streda | 19.00 – 20.00 | Joga
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates 
začiatočníci a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie je zamerané na  hl-
boký svalový systém, podporu krížovej 
chrbtice a laterálne hrudné dýchanie. Zos-
tava cvikov natiahne skrátené a  posilní 
oslabené svaly. Bližšie informácie a prihla-
sovanie poskytne lektorka – fyzioterapeut 
a inštruktor Pilates Metódy Sabongui Pila-
tesn Academy v  Prahe Marcela Holodová 
na 0905 705 431.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 
pre ženy
KC STRED |

piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba
KC STRED |

1. – 31. 1. | Centrum pohybu 
a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: TK Bambu-
la od 1 do 5 r, cvičenie na Fit loptách pre 
deti od 5 mesiacov, balet s profesionálnou 
lektorkou (4 – 9 r.). Ženy: skupinové cviče-
nia step, Tabata, body work, Port de Bras. 
Kontakt: 0903 449 732.
14., 21., 28. 1. | 8.30 | Hathajoga
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
0908  788  560 alebo anide@seznam.cz, 
www.anidestudio.sk.
14. 1. | 12.30 | Flirt dance 
– workshop
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
0908  788  560 alebo anide@seznam.cz, 
www.anidestudio.sk.
19., 26. 1. | 19.00 | Havajské 
tance pre začiatočníkov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info 
0908  788  560 alebo anide@seznam.cz, 
www.anidestudio.sk.

 � PREDNÁŠKY
2. 1. | 16.00 | Zimné ošetrenie 
včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB |

3., 10., 13., 17., 24., 27., 31. 1. 
| 18.00 – 22.00 | Hvezdáreň 
v Trenčíne
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Obdivujte objek-
ty vesmíru pomocou špeciálnych ďale-
kohľadov na  streche gymnázia. Disku-
sie s  odborníkmi. Ak bude zamračené, 
filmy s  prírodovednou tematikou. Viac 
na  www.hvezdaren.tnuni.sk. Posledný 
vstup do 21.00.
5. 1. | 9.00 – 16.30 | Ľudový 
liečiteľ
KC STRED | Stretnutie s ľudovým liečiteľom.
8. 1. | 16.00 | Beseda 
k aktuálnym otázkam 
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB |

9. 1. | 19.00 – 20.30 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Gruzínsko
KLUB LÚČ | Spevák kapely Slobodná Európa 
sa po  rokoch cestovania po  odľahlých kú-
toch piatich kontinentov rozhodol vytiah-
nuť na svetlo sveta svoje zážitky a fotogra-
fie zo svojich výprav.
10. 1. | 15.00 | História 
výsadkového vojska 
v československej armáde
POSÁDKOVÝ KLUB |

11. 1. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka do  LK Omega 
v Trenčíne pre všetkých členov a priazniv-
cov literatúry na prezentáciu vlastnej tvor-
by. Januárové stretnutie je spojené s osla-
vou životných jubileí členov LK Omega 
– Jany Polákovej a  Dušana Žembera. Hu-
dobný hosť: 3D band.
13. 1. | 15.00 | Green Life 
na Sumatre
KATOV DOM | Tomáš Šmátrala porozpráva 
o  projekte Green Life na  Sumatre. Ochra-
na dažďového pralesa a  ohrozených dru-
hov zvierat.
15. 1. | 19.00 – 22.00 | Večer 
najlepších filmov a reklám 2017
KLUB LÚČ | Filmový večer so šéfredaktorom 
portálu Kinema.sk Petrom Konečným.
18. 1. | 16.00 | Povojnová mena 
Československa
POSÁDKOVÝ KLUB |

18. 1. | 16.00 | V čom by mi 
mohla pomôcť psychoterapia?
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia. 
Diskutuje: MUDr.  D. Ralaus. Podujatie je 
organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi 
– umenie žiť.
20. 1. | 9.30 – 16.30 | Škola 
intuície
KC AKTIVITY | Nový koncept alternatív-
neho vzdelávania detí a  teenagerov 
v  oblasti rozvoja pravej hemisféry, in-
tuície a  vedomej tvorby života. Info: 
pelachova@3balance.sk 0915 850 251.
20. 1. | 15.00 | Stephen Leacock 
– kanadský spisovateľ 
a humorista
KATOV DOM | Čítajú sesternice Havierové.
25. 1. | 16.30 | Pakistan 
a severná India
VKMR HASIČSKÁ | Sonda do  Indického 
polostrova s  podtitulom „Cesta štyrmi 

náboženstvami: islam, sikhizmus, hindu-
izmus, budhizmus“. Podujatie je spojené 
s  prezentáciou fotografií a  zážitkov tren-
čianskeho cestovateľa Róberta Margoča.

26. 1. | 15.00 | Pocta 
knihovníčke a literárnej 
propagátorke Jane Polákovej
VKMR HASIČSKÁ | Stretnutie s  dlhoročnou 
knihovníčkou, moderátorkou, recitátorkou 
a literárnou propagátorkou pri príležitosti 
jej vzácneho životného jubilea. Hudobný 
hosť: ZUŠ K. Pádivého. Podujatie je orga-
nizované v spolupráci s MO Matice sloven-
skej, KO Spolku slovenských spisovateľov 
a KO Únie žien Slovenska.

 � KURZY
17. 1. | 17.30 – 20.30 | Klub 
Patchwork
KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní-
kov patchworku. Vedie Hanka Nekoranco-
vá.

22. 1. | 17.30 – 19.30 | Kurz 
patchworku
KC AKTIVITY | 8 týždňový kurz pod vedením 
dobrovoľníčky a  lektorky Hanky Nekoran-
covej. Viac na www.kcaktivity.sk.

pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

pondelok | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne pod 
vedením dobrovoľníčky Zuzany Jargašovej. 
V symbolickom poplatku je zahrnutý vše-
tok materiál (tri druhy hliny, glazúry, pre-
žah a výpal glazúry, všetky nástroje). Info 
info@kcaktivity.sk.

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk mierne 
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | 9. a  16. 1. Lapač snov, 
23. a 30. 1. Zimný obrázok, kombinovaná 
technika. Prihlásenie na  0918  561  320, 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 19.00 – 20.00 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
KC AKTIVITY | Info a  prihlášky smejkal@
mail.t-com.sk.

streda | 15.00 | Klavírna škola
KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub. Info 
0908 210 940 info@kcaktivity.sk.

streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance 
sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, Grécko, 
SK...). Začíname 10. 1. 2018.

štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola 
hry na gitaru a klavír
KC AKTIVITY | Vedú Dušan Dobiaš a  Irena 
Buchtíková.

utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 
Malý konštruktér
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti 
od 4 – 5 rokov.

utorok – štvrtok | 15.00 – 16.00 | 
Veľký inžinier
KREATIVO | Kurzy stavania z  lega pre deti 
od 6 – 11 rokov.

 � FILM

 � ŠPORT

polohou, ale táto veta vystihuje i  jej 
túžbu nájsť tu pravú lásku.
2. 1. | 18.00 | Don Carlos 
z Paríža – ARTMAX OPERA
Ak existuje opera, ktorá definuje hra-
nice každého druhu, či už dramatické 
alebo dramaturgické, je to rozhodne 
Verdiho Don Carlos.
23. 1. | 19.30 | Andrea Chénier 
z Milána – ARTMAX OPERA
Najväčšiu opernú udalosť – otvorenie 
sezóny v  milánskom divadle La Scala 
si diváci kín CINEMAX vychutnajú zo 
záznamu už pár týždňov po jej konaní.

Areál SAD
15. 1. | 18.00 | HoryZonty – 
Festivalové reprízy N° 2.
Premietanie úspešných adrenalíno-
vých filmov vybraných z  hlavného 
programu festivalu HoryZonty.

6. 1. | 15.00 | 1. FBC Trenčín 
– Sabinov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
muži.
6. 1. | 18.00 | 1. FBC Trenčín 
– Topoľčany
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
13. 1. | 11.00 | COP Trenčín „B“ 
– VKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
13. 1. | 13.00 | COP Trenčín „B“ 
– VKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
13. 1. | 8.00 – 16.00 | Turnaj 
AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal juniorky.
13. 1. | 18.00 | HK AS Trenčín 
– Písek
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.
13. 1. | 18.00 | TJ ŠTADIÓN 
Trenčín – Holíč
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Basketbal 
žiaci.
14. 1. | 9.00 – 16.00 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal dorast.
19. 1. | 19.00 | Memoriál 
Jaromíra Šinku
SOKOLOVŇA | 24-hodinový vo-
lejbalový maratón. Bližšie info 
na maraton@sokoltrencin.sk.
20. 1. | 8.30 – 17.00 | 
BORHYHO MEMORIÁL
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal – 18. 
ročník turnaja.
20. 1. | 18.00 | HK AS Trenčín 
– Veselí
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná WHIL ženy.
21. 1. | 15.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Spišská Nová Ves
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga 
muži.
27. 1. | 11.00 | COP Trenčín „B“ 
– ŽILINA
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
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 � INÉ
13. 1. a 3. 2. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza starožitností, zbera-
teľských predmetov a zaujímavostí a Gaz-
dovské trhy.
14. 1. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

19. 1. | 19.00 | III. reprezentačný 
MS ples
PIANO KLUB | Hosť večera Janko Slezák. 
Špičkový interaktívny varieté program, 
tanečné animácie, tombola, Erbetes Qu-
artet.
27. 1. | 19.00 | XIII. Benefičný 
ples
HOTEL BREZINA | Ples na  podporu Hospicu 
Milosrdných sestier.
sobota, nedeľa | 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00 | Letecké múzeum 
Hangar X
LETISKO TRENČÍN | Múzeum bolo založené 
v roku 2017. Zameriava sa na plne funkč-
né československé lietadlá, ktorých má vo 
svojej flotile aktuálne 10. Príďte sa poko-
chať lietadlami ako Zlín Z-526 alebo Let 
L-200 Morava a  dozvedieť sa o  nich čosi 
viac. Exponáty sú pripravené predviesť 
sa aj vo vzduchu a  kto bude mať záujem, 
let v  oblakoch si môže vyskúšať na  letec-
kom simulátore 3-SIM. Zažite prezentáciu 
technických pamiatok modernou formou 
a  získajte historické a  technické informá-
cie počas interaktívnej expozície, na ktorej 
sa určite nebudete nudiť.

4 | KAM

KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 
032/741 92 40, www.cine-max.sk

GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532,  
motycka@microinvent.com

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk 
032/650 61 11

HOTEL ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2
Katov dom Matúšova

KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08,  
www.kcaktivity.sk

KC Kubrá Kubranská 94, kckubra@gmail.com,  
0907 516 720

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10
KIC Kultúrno-informačné 
centrum

Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 
6504 712 

KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,  
0902 911 480

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

MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,  
www.mcsrdiecko.sk

MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 
032/743 04 32

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
OC LAUGARICIO Belá
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAD Zlatovská
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1
TSK Trenčiansky samosprávny 
kraj K dolnej stanici, 032/655 53 23

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,  
ulice Jaselská a Hasičská 1

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

27. 1. | 13.00 | COP Trenčín „B“ 
– ŽILINA
ŠPORTOVÁ HALA | M. hala. Volejbal 1. 
liga muži.
27. 1. | 9.00 – 16.00 | Turnaj 
AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal mlad-
ší žiaci.
27. 1. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Rimavská Sobota
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
28. 1. | 9.00 – 15.30 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal dorast.
28. 1. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Cassovia Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy.
3. 2. | 8.30 – 16.00 | Turnaj 
OBFZ Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal prí-
pravka.
4. 2. | 9.00 – 16.00 | Turnaj AS 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | V. hala. Futbal prí-
pravka.

 � ŠPORT

Kúpele v regióne

www.kupele-teplice.sk

Termálne bazény: 

Bazén Grand:

 Predaj procedúr (budova Kaštieľ) Po - Ne 9:00 - 18:00 hod.
                                         +421-32-6514 140 / 775    predajprocedur@slktn.sk

            v budove Rehabilitačného bazéna Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.  +421-32-6514 771

1.12. - 20.12.2017  a  2.1. - 28.2.2018

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. 

Platia vždy na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v danom meste.
Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV 
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)

Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, TV, 
noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný 
tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta, gitara, 
klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).

Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra

Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“

Pondelok 15.30 – 17.00 Joga

Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub

Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.

Nepárny utorok od 10.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27

Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis

Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5

Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry

Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance

Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis

Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie

Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub

Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť, 
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra) 
mail: centrum.seniorov@trencin.sk
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