
CINEMAX
od 5. 3. | Chappie

Akčný thriller. Príbeh výnimočného

  DIVADLO
6. 3. | 19.00 | Andulky v klietke

KINO HVIEZDA | Osamelé vidiecke sídlo,
Vianoce za dverami a vražda. Podozrivé sú
všetky, napriek tomu je to komédia. Uvá-
dza Mestské divadlo Trenčín.

8. 3. | 18.00 | Výlet
KINO HVIEZDA | A  kam sa vlastne ide? No
ide sa vraj k  vode. Konkrétne na  Slnečné
jazerá pri Senci. Mladý manželský pár pod-
ľahne lákavej ponuke z  letáku, ktorý ich
pozýva na výlet za neuveriteľných 99,-Sk.
Keďže on zarába málo a ona je nezamest-
naná, javí sa im to ako skromná náhrada
dovolenky, ktorú si nemôžu dovoliť. Výlet
však postupne naberá celkom iný charak-
ter, než očakávali. Autorské predstavenie
uvádza trenčianske Divadlo Normálka.

13. 3. | 20.00 S + H: Diagnóza 
frk + afterpárty

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Humoristické skeče
alebo frky v  divadelnom predstavení sú
založené na hravej hovorovej komike a ab-
surdnom dialógu. Diagnóza: FRK! vznik-
la v  spolupráci s  výtvarníkom Jurajom
Hubinským a  herci tak voľne nadväzujú
na  tvorbu komických dvojíc V+W a  L+S.
Po  divadle bude nasledovať afterpárty,
kde obaja protagonisti sa postavia z diva-
delnej stoličky za hudobný mixpult.

21. 3. | 17.00 | Baltazár Banán
KINO HVIEZDA | Rodinné predstavenie v po-
daní Mestského divadla Trenčín. Rozpráv-
ka s  pesničkami o  banánovom chlapcovi,
ktorý spoznáva svet. Zaľúbi sa do  včielky,
spozná kamaráta mravca a pavúk sa stane
jeho učiteľom.

23. 3. | 19.00 | Divadlo Astorka 
Korzo 90: Na koho to slovo 
padne
KINO HVIEZDA | Už vyše desať rokov jeden
z  najobľúbenejších slovenských činoher-
ných titulov. V  bláznivej komédii hrajú

Róbert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír Ko-
bielsky, Marián Miezga, Lukáš Latinák.

24. 3. | 20.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia trenčian-
skeho Divadla Kolomaž. Sled mikropríbe-
hov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na  ja-
visko verejného života. Konanie postáv
vyzerá navonok otvorené a  úprimné, no
postupne sa demaskuje ako manipulatív-
na hra s emóciami a očakávaniami publi-
ka.

  KONCERTY
4. 3. | 19.00 | Fragile

PIANO KLUB | Slovenská hudobná skupina 
zložená z populárnych osobností, známych
z  televíznych seriálov, divadelných, muzi-
kálových produkcií či TV show, bez použi-
tia hudobných nástrojov, teda a cappella,
interpretuje známe rock – pop – jazzové
hity svetových umelcov.

6. 3. | 21.00 | Ussual party
KLUB LÚČ | DJs: NapheX, Extra roses by the 
Jacuzzi. Break dance freestyle perform,
samo DJ.

7. 3. | 21.00 | Bad karma boy + 
Purist
KLUB LÚČ | Tvorba Purist a Bad Karma Boy
je síce žánrovo rozdielna, no obe kapely
majú k sebe blízko a spoločne predstavujú
zvuk novej bratislavskej vlny. Určite patria
medzi najzaujímavejšie zjavy v  rámci do-
mácej alternatívnej scény.

8. 3. | 18.00 | Flautissimo – 
flautové trio
HOTEL ELIZABETH | Pozýva Klub priateľov
vážnej hudby. Účinkujú: Martina Kuštáro-

ý p

vá, Dominika Križalkovičová, Veronika Vi-
tázková.

12. 3. | 19.00 | Unheartly + 
guests
KLUB LÚČ | Koncert metalových kapiel.

14. 3. | 20.00 | Divokej Bill 
unplugged
PIANO KLUB | Česká hudobná skupina
na akustickom turné aj v Trenčíne.

14. 3. | 20.00 | Chiki liki tu – a: 
Tour 2015
KLUB LÚČ | Koncert.

20. 3. | 20.00 | Paranoid
PIANO KLUB | Koncertné turné Anjeli spia
Tour 2015. Hosť: From Our Hands.

20. 3. | 21.00 | Kyklos Galaktikos
KLUB LÚČ | Česká kapela, ktorej členovia

y

sú aktívni tiež v oblasti fi lmu, divadla, vý-
tvarnej scény alebo počítačových hier.

21. 3. | 20.00 | Kali & Rock 
Reunion – Live Band Show
PIANO KLUB | Koncert.

25. 3. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

26. 3. | 20.00 | Juraj Hnilica & 
band
KLUB LÚČ | Slnku tvárou tour.

27. 3. | 19.00 | Kapely starnú – 
hosť Paľo Drapák
PIANO KLUB | Happening starých zábavo-
vých kapiel trenčianskeho regiónu. Mode-
ruje Peter Peťovský.

27. 3. | 20.00 | Interior sounds: 
Katarzia + Abnormal + Sten + 
Twist
KLUB LÚČ | Autorský nu-folk-rapový kon-
cert.

28. 3. | 20.00 | Dead western 
(USA) + Kalle (CZ)
KLUB LÚČ | Osobitý zjav americkej nu-fol-
kovej scény. Atmosférou melancholické,
monotónne a  harmonicky pútavé spraco-
vanie pesničiek.

  PRE DETI
pondelok , utorok, streda
a piatok | Tanečná škola Aura 
dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 6 rokov do 15 rokov. Info
a prihlášky: 0908 731 125.

pondelok, štvrtok | 16.00 | 
Timmy‘s Friends
KDaM TIGRÍKY | Tanečná angličtina pre 
deti vo veku 3 – 6 rokov. Info a prihlášky:
0903 783 724.

pondelok, piatok | 17.00 –
18.00 | Džamál junior
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálna ta-
nečná skupina pre deti od  8 rokov –
nácvik zložitejších choreografi i a  ta-
nečná technika v  orientálnom tanci.
Prihlášky a  info: anide@seznam.cz alebo
www.anidestudio.sk.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre
deti a  mládež s  výučbou základnej prá-
ce s  hlinou a  glazúrou. Prihlášky a  info:
0908 210 940, info@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | Korzo dance – 
SZUŠ Trenčín – Tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného

marec 2015

vás pozýva na

Veľkonočný 
jarmok

26. – 28. 3. 2015
10.00 - 18.00 

Mierové námestie

veľkonočné a remeselnícke výrobky, 
chutné špeciality, jarné kvety

PROGRAM 
28. 3. 2015 • SOBOTA  

10.00 | detský folklórny súbor ČAJKA
11.00 | bábková rozprávka 
O KOZLIATKACH (Divadlo 

z domčeka)
12.00 | spevácky súbor OPATOVČAN

13.00 | gajdošská muzika 
BOSORÁCI Z PIECHOVA
14.00 | ženská spevácka 

skupina DOLINEČKA
15.00 | folklórna skupina KUBRA

• živé zvieratká • výtvarné dielne 
pre deti • vozenie na koni

  FILM
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tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Info a  pri-
hlášky: 0904 504 032.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 3 rokov. Info a prihlášky:
0915 101 051.

streda | 17.30 – 18.30 | Habibti
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálna ta-
nečná skupina pre deti od  4 do  8 ro-
kov. Prihlášky a  info: anide@seznam.cz,
www.anidestudio.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov. Prihlášky a  info:
0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné 
pršteky
KDaM TIGRÍKY | Tvorivý klub pre deti 
vo veku 3 – 6 rokov. Info a  prihlášky:
0903 783 724.

piatok | 17.00 – 18.00 | DFS 
Kubranček
KC KUBRA |

1. 3. | 16.00 | Rozprávka o 7 
kozliatkach

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Predstavenie v rám-
ci Detského divadelného klubu. Rozprávka
je napísaná v rýmoch, ktoré sú vtipné, ale
i poučné.

1. – 31. 3. | Tancujúce tigríky
KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný
program pre najmenšie deti od  1,5 do  6
rokov. Info a prihlášky: 0903 783 724.

4., 11., 18., 25. | 9.00 | 
Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia aj riekanky.

4., 18. 3. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od 18 me-
siacov do 5 rokov.

8. 3. | 14.00 | Nedeľné v(i)tvorky
GMAB | Vidieť a tvoriť. Spoločné prechádz-
ky, rozhovory a  hry s  tvorivými dielňami
pre rodiny s deťmi od 6 rokov.

12. 3. | 9.00 | Jazykový kvet
VKMR HASIČSKÁ | Krajské semifi nále celo-
slovenskej akreditovanej súťaže pre deti
a mládež od 4 do 19 rokov v prednese poé-
zie, prózy a drámy v rôznych jazykoch.

12. – 14. 3. | Deti deťom! – burza
KS OPATOVÁ | Burza detského ošatenia, 
hračiek, kníh, školských pomôcok, CD
a DVD pesničky a rozprávky, PC – hry (len
originál), detské kočiare, postieľky, kolísky,
bicykle, prilby pre bicyklistov, kolobežky,
trojkolky, autosedačky, lyže, lyžiarky, sán-
ky, boby, hokejky, športové potreby, korču-
le, šaty na  prvé sväté prijímanie a  všetky
veci, ktoré sa týkajú detí do veku 15 rokov.

15. 3. | 16.00 | Emulienka
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Veselá, hravá a  vy-
mýšľavá rozprávka tety Emy chce potešiť 
nielen oko, ale aj ucho diváka, a tak pred-
stavuje všakovaké bábky a spieva všakova-
ké pesničky. Detský divadelný klub.

23. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

24. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

25. 3. | 9.30 | Minitalent
VKMR HASIČSKÁ | Prehliadka talentov 
z materských škôl v Trenčíne s podtitulom
Aj škôlkari už veľa dokážu.

27. 3. | 18.00 | Noc 
s Andersenom
VKMR HASIČSKÁ | 15. ročník dobrodružné-
ho medzinárodného podujatia pre deti
v prostredí kníh. Počet miest je obmedze-
ný. Info: 032/7460715, deti@vkmr.sk.

28. 3. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky – Šibi ryby
OC LAUGARICIO | Veľkonočné zvyky a tvori-
vé aktivity v duchu folklórnej pôvabnosti.

29. 3. | 14.00 – 17.00 | Tvorivé 
dielne pre deti
KC KUBRA | Pre šikovné detičky, rodičov 
i babičky...

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia predstavujúca sú-
bor diel jedného z  najvýznamnejších slo-
venských umelcov obsahuje výber zná-
mych i  málo vystavovaných autorových
prác – olejomaľby, gvaše, tempery a kres-
by. Diela chronologicky dokumentujú zák-
ladné vývojové obdobia v autorovej tvorbe
a  približujú charakteristické znaky, kolo-
rit a  techniky Bazovského výnimočného
umeleckého prejavu. Kolekciu dopĺňa fo-

y ý

todokumentácia z  umelcovho súkromné-
ho života a  informačné texty o dôležitých
medzníkoch v jeho živote a tvorbe.

Výtvarné umenie 
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-
níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobia-
cich v minulosti v trenčianskom regióne.

Slovenské sochárstvo 20. 
storočia
GMAB | Stála expozícia zo zbierok Galérie 
Miloša Alexandra Bazovského v  Trenčíne
ponúka pozoruhodné artefakty zo slo-
venského sochárskeho umenia, tak ako sa
za roky existencie v galérii Bazovského po-
stupne ukladali a profi lovali od konca 60.
rokov 20. storočia do súčasnosti.

Július Činčár: Obrazy
ŠPORT HOTEL OSTROV | Stála výstava vý-
tvarných diel MUDr.  Júliusa Činčára. Za-

ý ý

chytáva autorove životné radosti, vieru
v  dobro človeka i  pocity z „jeho“ mesta,
obklopeného vodou, ktorú nesmierne mi-
luje.

do 3. 3. | Rádiom ovládané 
modely
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava lietajúcich mo-
delov.

2. – 31. 3. | S literatúrou 
za poznaním
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti
s  podtitulom „Deti, zoznámte sa s  niečím
novým!“

2. – 31. 3. | Obrazy
CENTRUM SENIOROV | Výstava tvorby jubi-
lantky p. Emílie Rehákovej (80 rokov). Ver-
nisáž 2. 3. o 16.00.

2. – 31. 3. | 90 rokov 
trenčianskej knižnice
VKMR HASIČSKÁ, JASELSKÁ | Tematická vý-
stava približujúca deväť desaťročí tren-
čianskej knižnice v čase a priestore.

3. – 30. 3. | Stromu naděje 
zbývá
MESTSKÁ VEŽA | Pavel Talich – camera ob-
scura photography. Vernisáž 3. 3. o 17.00,
úvodné slovo Lukáš Reščák.

4. – 22. 3. | Klub Foto 2015
POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografi cká výstava.

5. – 7. 3. | Kamenár 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 13. ročník výsta-
vy kameňopriemyslu a geológie.

19. – 21. 3. | Beauty forum 
Slovakia 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 23. ročník me-
dzinárodného kozmetického veľtrhu.

20. 3. – 28. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavka ručných prác 
s veľkonočnou tematikou.

do 22. 3. | Nové Mosty / New 
Bridges: 11.11
GMAB | Reprezentačný výber autorov Spo-
ločnosti škótskych umelcov v  konfrontácii
s tvorbou slovenských a českých výtvarní-
kov.

26. – 29. 3. | Veľkonočná 
výstava
KC KUBRA | Výstava vajíčok, medovní-
kov, výšiviek a  rôznych drobností spojená
s  predajom. Príďte si potešiť oči a  dušu.
Ak máte šikovné ruky a  záujem sa pre-
zentovať, kontaktujte nás. Veci treba pri-
niesť do 23. 3. 2015, tel. 032/ 74 324 71,
0907 516 720.

  FESTIVALY
6. 3. | 19.00 | Batfest
PIANO KLUB | Festival netopierov. Metalo-
vá, miestami až divadelná show za účasti
štyroch kvalitných kapiel (domáca black/
death metalová formácia Depresy, sku-
pina  Tristana, atmospheric-metalová ka-
pela  April Weeps, gothic rock-metalová
skupina  Carpatia Castle). Usporiadatelia
sľubujú netopieriu tematiku a  dekoráciu,
ktorá len umocní výbornú metalovú at-
mosféru.

29. 3. | 13.00 | Cestovateľský 
festival Cestou necestou

KLUB LÚČ | Cestovateľský festival, ktorý sa
uskutoční v 15 slovenských mestách a ne-
minie ani Trenčín. Pútavá, viac ako sedem-
hodinová púť.

  PRE SENIOROV
pondelok | 9.00 – 11.00 | 
Združenie kresťanských 
dôchodcov
KC STRED |

pondelok | 14.00 – 16.00 | 
Mestský klub dôchodcov
KC STRED |

robota, z  ktorého urobia smrtiacu
zbraň.

od 12. 3. | Nočný bežec
Film s  Liamom Neesonom. Bývalý ná-
jomný vrah sa hriechy svojej minulosti
snaží vyriešiť pri poháriku whisky. Keď 
sa podsvetie rozhodne zlikvidovať jeho
syna, má jednu noc na  to, aby sa roz-
hodol, či zachová lojalitu svojej zloči-
neckej rodine alebo ostane verný tej
skutočnej. Nevhodné pre maloletých
do 15 rokov.

od 5. 3. | Asterix
Francúzsky animovaný fi lm so sloven-
ským dabingom. Za  prvý otvárací ví-
kend ho vo francúzskych kinách vide-
lo 780 tisíc divákov, čím sa stal tretím
najúspešnejším fi lmom vo Francúzsku
len za prvý víkend premietania.

od 5. 3. | Divočina
Americká životopisná dráma s  Reese
Witherspoon. Cíti sa mizerne a všetké-
ho má plné zuby. S nulovými skúsenos-
ťami s  divokou prírodou a  s  obludne
ťažkým batohom, poháňaná zvyšnou
vôľou, rozhodne sa úplne sama zdolať 
1 770 km dlhú vysokohorskú trasu.

od 12. 3. | Vybíjaná
Komédia podľa bestselleru Michala
Viewegha. Hrajú Michal Suchánek, Ri-
chard Genzer a Ondřej Sokol.

od 26. 3. | Muž na odstrel
Zúrivý súboj dvoch oscarových drsnia-
kov Seana Penna a  Javiera Bardema
prinesie v rytme výstrelov a svištiacich
guliek akčný špionážny thriller.

ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
1. 3. | 19.00 | Teória všetkého
Teória všetkého ponúka výnimočný
a  neuveriteľný životný príbeh Stephe-
na Hawkinga, ktorý na svojom chorom
tele tele nosí jednu z  najchytrejších
hláv, akú kedy ľudstvo poznalo.

2. 3. | 19.00 | Zoran, môj 
synovec idiot
4., 5. 3. | Kingsman: The 
Secret Service
5. 3. | 16.00 | Opri rebrík 
o nebo – seniorbio
6. 3. | 10.00 | Vyššia moc 
– babybio
6. 3. | 19.00 | Charlie 
Mortdecai
V  akčnej komédii sa Charlie vrhne
do  veľkolepého pátrania po  ukrad-
nutom obraze, precestuje polovicu
zemegule a  bude čeliť mnohým pro-
tivníkom. Neodolateľne zhýralého
Mortdecaia si s  radosťou jemu vlast-
nou zahral Johnny Depp, sekundovať 
mu budú Gwyneth Paltrow, Ewan Mc-
Gregor, Paul Bettany, Olivia Munn či
Jeff  Goldblum.

6., 7. 3. | Divoké historky
Každému raz rupnú nervy... alebo šesť 
divokých historiek, ktoré spája téma
pomsty a  drobných i  väčších nespra-
vodlivostí či krívd. Človek sa im nedo-
p y ý p

káže brániť, ak nechce prekročiť hrani-
ce zákona či dobrých mravov.

  FILM
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9. 3. | 15.00 | MDŽ – s kultúrnym 
programom detí MŠ
CENTRUM SENIOROV |

11. 3. | 9.00 | Umelecký prednes 
poézie a prózy
VKMR HASIČSKÁ | Krajská prehliadka ume-
leckého prednesu poézie a prózy v podaní 
seniorov pri príležitosti osláv 200. výročia
narodenia Ľudovíta Štúra. Organizova-
né v  spolupráci s  KO Jednoty dôchodcov
na Slovensku Trenčín.

11., 25. 3. | 15.30 – 17.30 | Klub 
JDS č.30 Z. Buryová
KC AKTIVITY |

17. 3. | 8.00 – 13.00 | Prednes 
poézie a prózy seniorov
KC STRED |

19. 3. | 15.00 | Z príslovečníka 
lekára
CENTRUM SENIOROV | Beseda s MUDr. Jura-
jom Čelkom.

23. 3. | Deň s knihou
CENTRUM SENIOROV | Čitateľské stretnutie
– prines a odnes si knihu.

  CVIČENIE
pondelok | 17.15 – 18.15 | Pilates 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

pondelok, streda, nedeľa | 18.00
– 19.00 | Zumba pokročilí
KC KUBRA |

pondelok | 18.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátu a  24 fo-
riem tai-či. Prihlasovanie a  info na  tel.
0903 440 503.

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY |

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRA |

pondelok, streda | 19.00 – 
20.00 | Zumba začiatočníci
KC KUBRA |

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodné pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga
KC AKTIVITY | Cvičenie je otvorené pre všet-
kých – bez ohľadu na vek a fyzickú kondí-
ciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Prihlasovanie potrebné
na tel. 0903 949 966.

utrok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

utorok | 19.30 – 20.30 | štvrtok |
18.00 – 18.50 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového
umenia.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

streda | 18.00 – 19.00 | Aerobic
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom.

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork 
a fit lopty
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED |

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či
KC AKTIVITY |

štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Workout joga
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Bližšie info: 0905 705 431.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik 
pre ženy
KC STRED |

piatok | 9.15 – 10.15 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Vhodné pre mamičky už 6 týž-
dňov po  pôrode, ideálny pohyb s  relaxá-
ciou vás posilnia, vaše dieťatko bude blíz-
ko vás.

piatok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC STRED |

1. – 31. 3. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

1. – 31. 3. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s  fázami odpočinku, vyso-
ký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích sva-
lov.

3., 10., 24., 31. 3. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi
5. ZŠ DLHÉ HONY |

  PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné 
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

piatok | 10.30 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

2. 3. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie 
rodín dvojčiat a viacerčiat
MC SRDIEČKO KC STRED |

3. 3. | 16.00 | Spisovateľka 
a farmárka Erika Hornáková
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  myjavskou ro-
dáčkou, spisovateľkou a farmárkou spoje-
ná s  prezentáciou jej úspešných románov

(Nebezpečne blízko; Nikdy nehovor nie;
Tak sa to stalo).

5. 3. | 16.00 | Rozhovory 
s Rudolfom Dobiášom
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia knihy roz-
hovorov Antona Baláža so spisovateľom,
bývalým politickým väzňom R. Dobiášom.

6. 3. | 9.00 – 16.30 | Ľudový 
liečiteľ – p. Dedík
KC STRED |

6. 3. | 18.00 – 20.00 | Krása 
a tvorivosť, cesta k naplneniu 
a slobode ducha
GRAND HOTEL | SOZ pre posilňovanie mra-
vov a ľudskosti vás srdečne pozýva na ve-
rejnú prednášku. Prednášajúci: Tomáš Laj-
mon, Roman Mišovie.

9. 3. | 16.00 | Jarné práce 
na záhrade
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Cyril Bol-
diš.

10. 3. | 18.00 | Choices: Sila 
nenásilia
KLUB LÚČ | Fungujeme vo vzťahoch. Doma
aj v práci. Máme rozdielne povahy, názory,
hodnoty a ambície, ale usilujeme sa o na-
plnenie podobných potrieb. Prednáška
s besedou.

11. 3. | 16.00 | Návšteva závodu 
na výrobu ultraľahkých 
lietadiel v Senici
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov
a parašutistov SLZ.

12. 3. | 16.00 | Správna výrobná 
prax (pre chov včiel)
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša doc. Haščík.

12. 3. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
MC SRDIEČKO KC STRED | Nácvik k čistote – 
ide o nácvik či o rešpektovanie zrelosti?

14. 3. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznáva-
cí a  vzdelávací seminár, prednáša Ján
Pevný. Informácie a  prihlasovanie
na svetluska@kcaktivity.sk.

17. 3. | 19.00 | Večer zakázaných 
filmov
KLUB LÚČ | Môže byť návšteva kina škod-
livá? Nocou zakázaných fi lmov prevedie
šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Ko-
nečný.

18. 3. | 16.00 | Svet sa nás týka
VKMR HASIČSKÁ | Premietanie krátkych
fi lmov Voices o  humanitárnej a  rozvojo-
vej pomoci dobrovoľníkov zo Slovenska
v  Amazonskom pralese, Kambodži, In-
dii, Islande a Sudáne, spojené s diskusiou
o možnostiach pre dobrovoľníkov.

19. 3. | 16.00 | Čo prežíva 
autista?
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia,
tento raz na tému: Čo je autizmus, svet au-
tistu, ako komunikovať s autistom.

19. 3. | 16.00 | Ako som začal 
zbierať
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ondrej Kakus. 
Pripravuje Klub numizmatikov a DVaT.

19. 3. | 16.30 | Rešpektovať 
a byť rešpektovaný
MC SRDIEČKO KC STRED | Otvorený priestor
na diskusiu pre rodičov, starých rodičov, la-
ikov aj odborníkov.

7., 8. 3. | 19.00 | Hľadanie 
Vivian Maier
8., 15. 3. | 16.00 | Asterix: 
Sídlo bohov
Detské predstavenie.

11. 3. | 19.00 | Chlapčenstvo
Creme de la creme 2015: Víkend fran-
cúzskeho fi lmu organizovaný v  spolu-
práci s  Francúzskym inštitútom a  me-
diálnou spoločnosťou Film Europe.

12. 2. | 19.00 | Láska je 
dokonalý zločin
12. 2. | 21.00 | Zbohom jazyku
13. 3. | 19.00 | Violette
13. 3. | 21.30 | Láska na prvý 
boj
14. 3. | 19.00 | Tri srdcia
14. 3. | 21.00 | Diplomacia
15. 3. | 18.00 | Dva dni, jedna 
noc
15. 3. | 20.00 | Sils Maria
18., 19. 3. | 19.00 | Kód 
enigmy
Životopisná dráma. Príbeh matema-
tického génia, ktorý vďaka svojmu
úžasnému talentu pomohol skrátiť 2.
svetovú vojnu a  zachránil tak tisícky
ľudských životov.

19. 3. | 16.00 | Comeback 
– seniorbio
20. 3. | 10.00 | Kód enigmy 
– babybio
20. 3. | 19.00 | Whiplash
20., 21. 3. | Mirage
21. 3. | 21.00 | Boj snežného 
pluhu s mafiou
Nórska akčná komédia.

22. 3. | 16.00 | SpongeBob vo 
filme: Hubka na suchu
Detské predstavenie. SpongeBob je
morská huba, ktorá nosí nohavice,
býva v  ananáse a  robí úžasné krabie
hamburgery.

22. 3. | 19.00 | Príbeh Márie
Film rozpráva o dievčine, ktorá sa nau-
čila normálne žiť, hoci bola od narode-
nia hluchá a slepá. Čerpá zo skutočnej
udalosti, ktorá sa odohrala vo Francúz-
sku na konci 19. storočia.

25. 3. | 20.00 | Vyššia moc
Prehliadka severského fi lmu. Existen-
ciálna dráma o tradičných rolách muža
a ženy v rodinnom živote a ich vzájom-
ných očakávaniach, ktoré z nich vychá-
dzajú. Film ocenený na  MFF Cannes
2014.

26. 3. | 19.00 | Nick cave: 
20 000 dní na zemi
27. – 30. 3. | Febiofest 2015
22. medzinárodný fi lmový festival.

29. 3. | 16.00 | Dom kúziel

1. 3. | 11.00, 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – Myjava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti 
– malá hala.
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23. 3. | 15.30 | Stretnutie 
trenčianskych literátov
VKMR HASIČSKÁ | VII. stretnutie spisovate-
ľov s  blízkym vzťahom k Trenčínu a Tren-
čianskemu kraju s čitateľskou verejnosťou.
Podujatie organizované počas Týždňa slo-
venských knižníc.

25. 3. | 16.00 | Pieseň Lýdie 
Fajtovej
VKMR HASIČSKÁ | Slávnostná prezentácia 
spevníka a  najnovšieho CD známej spe-
váčky za  účasti spisovateľa Pavla Hamží-
ka-Zemplínskeho, žiakov ZUŠ K. Pádivého

y

a  FS Trenčan. Podujatie je organizované
počas Týždňa slovenských knižníc, v rámci
cyklu „Poznávame Trenčanov“.

25. 3. | 19.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Kamerun
KLUB LÚČ | Odľahlé horské kráľovstvá, tro-
pické západoafrické pralesy, Pygmejovia,
šamani, šimpanzy, ale aj pouličné grily,
obrovská metropola Douala či ľudoprázd-
ne pláže Guinejského zálivu.

26. 3. | 10.00 | Novinky vo svete 
zvukových kníh
VKMR HASIČSKÁ | Beseda o  novinkách vo 
svete zvukových kníh a  službách pre ne-
vidiacich a  slabozrakých v  trenčianskej
knižnici.

31. 3. | 16.00 | Jozef Banáš: 
Velestúr
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľom J.
Banášom spojená s prezentáciou jeho naj-
novšieho románu Velestúr, mimoriadne
silného príbehu o tom, že skutočný zmysel
života sa oplatí hľadať.

  KURZY
10., 17., 24., 31. 3. | 19.00
– 20.00 | Dance mix

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Jedinečná mož-
nosť v  jednom kurze si skúsiť množstvo
tanečných štýlov: disco dance, polynézske
tance, fl irt dance, brušné tance.

streda | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.

piatok | 19.00 – 21.00 | FS 
Kubran
KC KUBRA |

4. 3. | 18.00 – 20.00 | Klub 
Patchwork s Hankou
KC AKTIVITY |

31. 3. | 18.00 | Bezplatný kurz 
meditácie
KC STRED | Praktické cvičenia, meditácia
a  každodenný život, meditácia a  šport,
meditácia a umenie.

10., 24. 3. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér na  rôzne témy
a  techniky, prepojené s  vystavenými die-
lami.

  INÉ
4. 3. | 14.00 | Vansovej 
Lomnička
VKMR HASIČSKÁ | Okresné kolo 48. roční-
ka festivalu umeleckého prednesu poézie
a  prózy. Organizované v  spolupráci s  KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.

y

7. 3. | Burza minerálov, fosílií 
a drahých kameňov 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 3. ročník.

7. 3. | 9.00 – 18.00 | Jarný blší 
trh
KC STRED |

7. 3. | 19.00 | Reprezentačný 
ples MS Dance studia
PIANO KLUB | Hosť večera: Janko Slezák
(herec, spevák, tanečník). Špičkový inte-
raktívny variete program v  podaní sólis-
tov MS Dance studia. Black Evils (ohňová
show), DJ Rasťo Zápotočný, hudobná sku-
pina Erbetes, hudobná skupina Hattrick.

15. 3. | 9.30 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

21. 3. | 11.00 – 14.00 | Kubranský 
blšák/bazár
KC KUBRA | Chcete sa zbaviť nepotrebnej
vzducholode, lampy, kníh, CD, oblečenia,
hračiek a podobne? Príďte a predajte si ich.

21., 22. 3. | Jarno-letná burza
KC STRED | Burza dojčenského, detského, 
tehotenského oblečenia, obutia, kočíkov
a iných potrieb.

23. 3. – 28. 3. | Týždeň 
slovenských knižníc
VKMR VŠETKY PRACOVISKÁ | Bohatý 
program pre deti i  dospelých, bezplatný
zápis nových čitateľov, vrátenie premeš-
kaných výpožičiek kníh bez sankčných

poplatkov, bezplatné používanie internetu

na počítačoch v pobočke JUH pre deti i do-

spelých, bezplatné používanie internetu

pre deti do  15 rokov vo všetkých praco-

viskách, bezplatné používanie internetu

(max. 30 minút) pre registrovaných čita-

teľov.

26. 3. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

27. 3. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

28. 3. | Burza starožitností 
a Gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-

ností, zberateľských predmetov a zaujíma-

vostí a Gazdovské trhy.

28. 3. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

29. 3. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov s burzou 
a aukciou numizmatického 
materiálu
POSÁDKOVÝ KLUB |

31. 3. – 1. 4. | Trenčiansky 
robotický deň
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 10. ročník me-

dzinárodnej súťažnej prehliadky robotov

– prác žiakov základných a stredných škôl,

spojená s workshopmi a prezentáciami ro-

botických technológií.

1. 3. | 10.00 | Turnaj AS 
Trenčín – žiačky
MS ŠPORTOVÁ HALA |

7. 3. | 9.00 – 14.00 | HK Štart 
Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná turnaj
Majstrovstvá kraja – staršie žiačky.

7. 3. | 16.00 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– 1. zápas
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – extraliga
muži – štvrťfi nále Play off .

7. 3. | 11.00, 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – Komjatice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – 1. liga
muži – malá hala.

8. 3. | 12.30 | HK Štart Trenčín 
– Bardejov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
dorast.

8. 3. | 15.00 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– 2. zápas
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – extraliga
muži – štvrťfi nále Play off .

8. 3. | 17.30 | HK Štart Trenčín 
– Sereď
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

8. 3. | 11.00, 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – Nové Mesto nad 
Váhom
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti
– malá hala.

9. 3. | 9.00 | HK Štart Trenčín 
– turnaj CVČ Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná príprav-
ka.

11. 3. | 17.00 | Cop Volley 
Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extrali-
ga muži – štvrťfi nále Play off .

14. 3. | 8.30 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– Hlohovec
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – st. žiaci
– regionálne kolo.

14. 3. | 14.20 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – FBC 11 Trnava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – st. žiaci
– regionálne kolo.

15. 3. | 11.00, 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti
– malá hala.

18. 3. | 17.00 | Cop Volley 
Trenčín – Prievidza – 4. 
zápas
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extrali-
ga muži – štvrťfi nále Play off .

21. 3. | 11.00, 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – VKP 
Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – 1. liga
muži.

21. 3. | 10.00, 12.00 | MBK 
Štadión Trenčín – SPU Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci.

21. 3. | 18.00 | MBK Štadión 
Trenčín – Karlovka BA
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži.

28. 3. | 15.30 | HK Štart 
Trenčín – Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml.
dorast.

KONTAKTY

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

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

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

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

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36

KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720

KDaM TIGRÍKY Mierové námestie 34, 0903 783 724, www.tancujuce-
tigriky.sk

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 VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO Belá

PIANO KLUB Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

(PK) Prvá Komorná DIVA-
DELNÁ SCÉNA Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

SOKOLOVŇA Mládežnícka 2

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE Kyjevská, anide@seznam.cz, www.anidestudio.sk

TSK Trenčiansky samo-
správny kraj K dolnej stanici

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

jj

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