
 KINO

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

9. 3. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

9. – 11. 3. | 19.00 |  Osamelosť 
prvočísel

Rozhodnutie urobíme v priebehu pár 
sekúnd a jeho dôsledky budeme možno 
niesť do konca života. Alice a Mattia sa 
tiež pohybujú po vlastných osiach, každý 
so svojou vlastnou tragédiou. 

13. 1. | 16.00 |  Hop

Hrdinom fi lmu Hop je ušatý Zajo. Pochá-
dza z Veľkonočných ostrovov a jeho otec 
riadi veľké továrne na výrobu všetkých 
možných sladkostí spojených s nastá-
vajúcim sviatkom. Otec si želá, aby Zajo 
pokračoval v jeho stopách a stal sa veľko-
nočným zajacom, ktorý bude deťom nosiť 
čokoládové vajíčka. 

13., 14. 3. | 19.00 |  Mama 
Gogo

Bravúrna tragikomédia rozpráva príbeh 
ambiciózneho režiséra, ktorý práve do-
končil fi lm o ľuďoch z domova dôchodcov. 
Napriek všetkým nádejám ide o úplný 
kasový prepadák. Sklamaný autor sám 
poznamenáva, že jeho cieľová skupina 
je buď mŕtva alebo už nevládze dôjsť do 
kina. Kritika však snímku prijíma dobre 

a dokonca získava nomináciu na Oscara, 
čo by režiséra mohlo zachrániť pred ban-
krotom. 

15. 3. | 19.00 |  Veľká láska
Prvý farebný fi lm vynikajúceho francúz-
skeho komika Pierra Étaixa sa vyznačuje 
fantastickou grotesknosťou a muzikálovo-
poetickou aurou, ktoré dôverne poznáme 
z fi lmov Étaixovho súčasníka Jacquesa Ta-
tiho. Moderný svet zisku, spotreby a ste-
reotypov sa stáva kulisou snenia, radosti 
a zamilovanosti. 

16. – 18. 3. | 19.00 |  Dom
Dom je tým pravým pre milovníkov 
realistickej drámy v štýle Kena Loacha, 
postavenej na naturalistických obrazoch 
a výkonoch, no bez politiky.

18. 3. | 16.00 |  Fimfárum 3

V novom Fimfáre sú vedľa tradičných fi m-
fárovských tvorcov úplne mladí, začínajúci 
animátori, pre ktorých je to príležitosť 
dokázať svoj talent a ukázať po prvýkrát 
svoje nadanie divákom vo všetkých kinách 
doma i za hranicami. Vedľa Jana Wericha 
si vypočujete aj napr. Ota Jiráka, Jiřího 
Macháčka, Miroslava Krobota, Romana 
Říčařa alebo Miroslava Vladyku.

20., 21. 3. | 19.00 |  Polnoc 
v Paríži

Mladý pár Gil a Inez, ktorý sa majú na 
jeseň zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi 
do Paríža. Gil je neznámy spisovateľ, ktorý 
miluje Paríž a chcel by sa sem po svadbe 
presťahovať. Inez na rozdiel od neho jeho 
romantickú predstavu nezdieľa a nemyslí 
si, že toto mesto bolo v 20. rokoch mi-
nulého storočia rajom všetkých umelcov 
a zlatým vekom zároveň.

22., 25. 3. | 19.00 |  Ďalší rok
Okolo šťastného manželského páru ako 
okolo slnka obiehajú nešťastné a osamelé 
životy ich priateľov a príbuzných. Ako ich 
dôverníci vidia až na dno ich domota-
ných životov, ich priateľstiev, osamelosti, 
nádeje a zúfalstva, vnímajú vznik nového 
i zánik starého. 

22. 3. | 15.30 |  Ozveny 
festivalu študentských 
filmov
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 |  Blok hraných fi lmov

23., 24. 3. |  Filmový festival 
inakosti 
23. 3. | 17.00 |  Láska je láska
23. 3. | 19.15 |  Coming Out
24. 3. | 16.00 |  Modlitby za Bobbyho
24. 3. | 18.15 |  Orlando 
24. 3. | 20.00 |  Patrik 1,5

25. 3. | 16.00 |  Harry Potter 
a Dary Smrti II
Záverečné dobrodružstvo fi lmovej série. 
Vo veľkolepom fi nále vyvrcholí boj medzi 
silami dobra a zla. Situácia ešte nikdy 
nebola taká vážna a nikto nie je v bezpečí. 
Harryho Pottera čaká rozhodujúce stret-
nutie s Lordom Voldemortom, v ktorom 
musí byť pripravený obetovať všetko. 

27., 28. 3. | 19.00 |  Sherlock 
Holmes 2: Hra tieňov

Sherlock Holmes býval najmúdrejším mu-
žom salóna...až doteraz. Na scéne je teraz 
nový kriminalistický mozog – profesor 
Moriarty, ktorý sa intelektuálne Holme-
sovi nielen vyrovná, ale jeho cit pre zlo 
spolu s chýbajúcim pocitom svedomia mu 
vlastne môže pomôcť slávneho detektíva 
predbehnúť. 

29. 3. | 19.00 |  Púštny kvet
Bývalá modelka rozpráva strhujúci ži-
votný príbeh, v ktorom popisuje svoju 
neuveriteľnú cestu od kočovného života 
v somálskej púšti na najznámejšie svetové 
prehliadkové móla. Bol to sen a nočná 
mora zároveň. 

30. 3. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

30. 3., 1. 4. | 19.00 |  Lidice

Nie každý vie, že udalosť, ktorá otriasla 
celým svetom, začala ako príbeh obyčaj-
ného sukničkára. Václav Fiala, sa zamiluje 
do Aničky zo Sudetov, doma ho však čaká 
tehotná žena. List, v ktorom Aničku lživo 
informuje, že „niečo“ podnikol a musí 
odísť do ústrania, poslúži krátko po aten-
táte na Reinharda Heydricha ako zámien-
ka k vyhladeniu Lidíc. 

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

Od 1. 3. |  Immortalitas 
Počas druhej svetovej vojny Adam zapre-
dáva svoju dušu Diablovi a stáva sa proti 
svojej vôli nesmrteľným. V roku 2025 sa 
svet mení a Adam putuje po katastrofami 
zmietanej planéte…

Od 1. 3. |  Haywire
Mallory Kane pracuje ako tajná agentka 
na voľnej nohe na tých najnebezpečnej-
ších miestach na svete. Jej misie patria 
k tým, ktoré vlády ofi ciálne neschvaľu-
jú a hlavy štátov o nich radšej nikdy nič 
nevedia. 

Od 1. 3. |  Železná Lady

Meryl Streepová v úlohe najvýznamnejšej 
britskej političky 20. storočia Margaret 
Thatcherovej.

Od 1. 3. |  Ghost Rider 2 3D

V pokračovaní svetovo úspešného hitu 
Ghost Rider z r. 2007 sa Johnny, ktorý 
stále bojuje so svojou kliatbou diablovho 
lovca, skrýva na vzdialenom mieste vo 
východnej Európe, keď si ho najme tajná 
náboženská sekta, aby zachránil mladého 
chlapca pred diablom. 

Od 8. 3. |  Štyri slnká
Príbeh rodiny z menšieho českého mesta 
a ich priateľov sa dotýka tých, ktorí sa 
snažia zmieriť s realitou nesplnených snov 
a zároveň ešte majú túžbu premeniť svoj 
život k lepšiemu. Film ponúkne divákovi 
súčasnú ľahko humornú drámu o veciach 
prirodzených a nadprirodzených.

kino
koncert y
výstavy
divadlo
prednášky
šport marec 2012
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Od 15. 3. |  Prebudím sa včera
Nová česká komédia zo študentského 
prostredia o ceste za študentskou láskou 
do hlbín nedávnej minulosti. Komické si-
tuácie i vážnejšie konfl ikty rieši s vtipom, 
nadhľadom i mladíckou drzosťou. Origi-
nálna spomienka na dobu spred nežnej 
revolúcie. Skvelý príbeh, nevšedná milost-
ná zápletka a celkom nečakaná pointa.

Od 15. 3. |  Deň zrady
Rýchlokurz špinavej politiky odohrávajúci 
sa na pozadí prezidentskej kampane. Na-
pínavý príbeh o sexe, ambíciách, lojalite, 
zrade a pomste odohrávajúci sa na pozadí 
vysokej hry o kandidatúru na pozíciu 
amerického prezidenta. 

Od 22. 3. |  Modrý tiger
Stará zabudnutá botanická záhrada je 
ukrytá uprostred hlučného, rýchlo sa me-
niaceho mesta. Na tomto „rajskom ostro-
ve“ žije v záhradnom domčeku deväťroč-
ná Johanka so svojou ráznou matkou.

 DIVADLO

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

18. 3. | 18.00 |  Divadlo 
Astorka Korzo 90: Na koho to 
slovo padne 

Už vyše desať rokov patrí Na koho to slovo 
padne k najobľúbenejším slovenským či-
noherným titulom. Groteskný príbeh pia-
tich indivíduí uzavretých v jednej miest-
nosti, v spoločnosti jedného revolvera... 

25. 3. | 16.00 |  DFS Radosť

Jarné vystúpenie pre rodičov a priateľov 
folklóru. Hosť programu: FS Nadšenci.

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

12. 3. | 19.00 |  Tri tvorivé 
tvory
Večer divadelnej improvizácie. Originálny 
humor, prekvapivé situácie, skvelá zába-
va. Vstupenky odporúčame rezervovať na 
webovej stránke klubu Lúč, máme obme-
dzenú kapacitu. Ďakujeme za pochopenie.

22. 3. | 19.00 |  Pacientárium 
uvádza: Lovec eštébákov
Včera sme si mysleli, že nie sú medzi 
nami. Dnes chcú ovládnuť všetko živé. 
Ich zbraňou je teror, strach a vymývanie 
mozgov. Hodnoty, po ktorých oni šliapu, 
môže zachrániť iba jeden človek. Arnold 
Stallone je Lovec Štbákov...

 VÝSTAVY

GALÉRIA M. A. GALÉRIA M. A. 
BAZOVSKÉHOBAZOVSKÉHO
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. – 25. 3. |  Igor Cvacho – 
Labyrint života

Výstava maliara, grafi ka a pesničkára pre-
zentuje najmä jeho súčasnú voľnú tvorbu, 
ktorá prešla od komorného výtvarného 
vyjadrenia v klasických grafi ckých tech-
nikách až k monumentálnym kompozíci-
ám, ako je veľkoplošná digitálna tlač. Vo 
svojej čiastočnej retrospektíve predstaví 
Igor Cvacho aj svoju maľbu, ktorá je po-
stavená na pestrofarebných kompozíciách 
z geometricky zjednodušených symbolov 
a znakov. 

1. – 25. 3. |  Robert Szittay – 
Anatómia ľudskosti

Výstava bratislavského sochára bola v pre-
miére predstavená verejnosti v lete 2011 
v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Autor 
rozvíja vlastný model tvorby, v ktorom je 
od jej začiatkov primárne stredobodom 
záujmu človek. Jeho autorská straté-
gia, založená na expresívnom uchopení 
ľudskej fi gúry, je blízka aktuálnym fi gura-
tívnym trendom súčasného svetového so-
chárstva, orientovaným na témy identity, 
tela, telesnosti a intimity. 

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

1. – 15. 3. |  Portréty vo veži

Výstava portrétov osobností verejného 
života okom mladej trenčianskej fotograf-
ky Micha Bardy. Fotografi e sú ilustrované 
básňami Andrey Štefanovej.

30. 3. – 30. 4. |  Cesty 
a návraty

Výstava fotografi í Jána Tluku z obdobia 
2001 – 2011. Vernisáž sa uskutoční 30. 3. 
2012 o 17.00 hod.

OBVODNÝ ÚRAD TRENČÍNOBVODNÝ ÚRAD TRENČÍN
14. – 27. 3. |  Vesmír očami 
detí
27. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 
– regionálne kolo. 

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

15. – 17. 3. |  Beauty Forum 
Slovakia 2012
20. ročník medzinárodného kozmetické-
ho veľtrhu.

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

1. – 28. 3. |  PK klub foto 2011
Výstava členov Klubu fotografov pri PK 
Trenčín.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
KUBRAKUBRA
Kubranská 94, tel.: 032/743 24 71

23. – 29. 3. | 10.00 – 17.00 |  
Veľkonočná výstava
Výstava vajíčok, medovníkov, výšiviek 
a rôznych drobností spojená s predajom.
Príďte si potešiť oči a dušu. Ak máte 
šikovné ruky a záujem sa prezentovať, 
kontaktujte nás. Tel. 032/743 24 71, 
0907 516 720.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Nám. SNP 2 (v parku)

1. – 31. 3. | 7.00 – 19.00 |  
Dvojníčka
Výstava kresby a grafi ky výtvarníčky Lucie 
Fabovej – cyklus Poznávame Trenčanov.

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

1. – 31. 3. | 8.00 – 17.00 |  
Klenoty Trenčína
Výstava kníh venovaná 600. výročiu 
udelenia výsad Slobodného kráľovského 
mesta Žigmundom Luxemburským mestu 
Trenčín.

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

1. – 31. 3. |  Majme oči 
otvorené
Výstava kreatívnych výrobkov detí 
z letných prázdninových tvorivých 

workshopov, koláží z netradičných materi-
álov v tvare slimáka, motýľa, ryby, vtáči-
kov, slniečka a iných koláží.

1. – 31. 3. |  Kreatívny svet
Výstava kreatívnych výrobkov detí z tvori-
vých krúžkov a workshopov.

 KONCERTY

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

9. 3. | 20.00 |  Revival night 
Metallica revival Intrepit, Grabstein Ram-
stein revival.

16. 3. | 19.00 |  Kapely starnú 
Stretnutie starých kapiel Trenčianskeho 
kraja, ich priateľov, fanúšikov a rodinných 
príslušníkov. Stále ešte aktívne kapely 
postupne vystúpia v 30 min. blokoch. Na 
záver jam session. V cene kapustnica.

24. 3. | 20.00 |  Napalm Death 
(GB) 

Koncert britskej legendy.

30. 3. | 20.00 |  Mandrage

Koncert.

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

9. 3. | 22.00 |  Breaking soundz 
48: Hospitality Warm Up 
Edition
Drum und bass event. Dj Kato, Wychita-
wacs feat. Special guest YA + Mc T-tank, 
Naklad.

10. 3. | 22.00 |  Bonus + Peťo 
Tázok & Karaoke tundra
Koncert.

16. 3. | 22.00 |  Slobodná 
Európa + CHVM
Akciu, ktorú netreba opisovať. Dve un-
dergroundové stálice na hudobnom nebi 
nie len na Slovensku. História, zaručená 
kvalita, stoický nadhľad.

17. 3. | 20.00 |  Diego + 
Dikolson
Exkluzívny koncert ocenených Diego na 
Radio Head Awards a českých Dikolson, 
nominatov na hudobnú cenu Apollo. Za 
kapelou stojí Filip Míšek známy z projektu 
Khoiba.

23. 3. | 20.00 |  Palec hore 
tour 2012: Smola a hrušky + 
Rybičky 48 (CZ)
Koncert.

26. 3. | 20.00 |  Beartrap + 
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Witchcult + Vocatio Interia
Koncert.

30. 3. | 22.00 |  Trenchtown 
community night
Live Performance: Vec Názoru + Knocko-
ut. Djs: YA & T-tank / face2bass + Mlady 
bulwa / tnt crew + Naklad / face2bass.

31. 3. | 20.00 |  Prince of tennis 
+ Slowlick 
Koncert.

PIARISTICKÝ KOSTOL SV. PIARISTICKÝ KOSTOL SV. 
FRANTIŠKA XAVERSKÉHOFRANTIŠKA XAVERSKÉHO
Mierové námestie

24. 3. | 19.00 |  Koncert 
Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov

Koncert pri príležitosti 90. výročia založe-
nia zboru a 130. výročia narodenia jeho 
zakladateľa prof. Miloša Ruppeldta. Vstup 
voľný.

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

28. 3. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

ZOC MAX ZOC MAX 
Gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

19. 3. | 18.00 |  Lenka Filipová

Koncert.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
19. 3. | 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).

20. 3. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

16. 3. | 8.00 – 17.00 |  Deň 
ľudovej rozprávky
Podujatie pre deti venované veľkému 

slovenskému rozprávkarovi s mottom: Kto 
je kto v rozprávkach P. Dobšinského v po-
daní krojovaných pracovníčok knižnice.

26. 3. | 10.00 |  Minitalent, 
alebo aj škôlkari už veľa 
dokážu
Prehliadka talentov pre deti z materských 
škôl v Trenčíne.

27. 3. | 10.00 |  Našli sme kráľa 
čitateľov
Vyhodnotenie súťaže, ktorá prebiehala od 
septembra 2011 do konca februára 2012. 

29. 3. | 10.00 |  Príbehy zo 
starej Bratislavy
Prezentácia najnovšej knihy Viery Vala-
chovičovej Ryšavej.

30. 3. | 17.00 | – 31. 3. | 9.00 |  
Noc s Andersenom
12. ročník medzinárodného podujatia, 
počas ktorého deti „ponocujú“ medzi 
knihami a rozprávkovými bytosťami. 
Účasť treba vopred dohovoriť na tel.: 
032/746 07 15.

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

21. 3. | 14.45 |  Vansovej 
Lomnička
45. ročník festivalu umeleckého prednesu 
poézie a prózy.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra)

28. 3. | 13.30 |  Objavujeme 
mladé literárne talenty
Poézia žiaka ZŠ v Kubre, Tomáša Reháka 
v knižnici – cyklus Poznávame Trenčanov.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Juh (v KC Aktivity)

29. 3. | 14.00 |  Z rozprávky do 
rozprávky
Beseda o rozprávkach Viery Valachovičo-
vej Ryšavej pre žiakov ZŠ.

29. 3. | 11.00 |  Prečo som na 
svete rád alebo ako tráviť 
voľný čas
Dialóg so žiakmi ZŠ o drogových závislos-
tiach a knihách s touto problematikou.

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

18. 3. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Danka 
a Janka
V malom domčeku bývajú dve sestrič-
ky-dvojičky. Niekedy sa chytia za ruky, 
spravia hop a už sú v rozprávke. Stretnú 
sa tam so stromom – poetom, strašid-
lom Gevenduchou, s opusteným vreckom 
a dokonca spoznajú aj ujka z budíka. 

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

21. 3. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 
6 rokov a ich rodičov. Deti sa hravým 

a zábavným spôsobom oboznamujú s vý-
tvarným umením. Učia sa pracovať s far-
bou, tvarom a rôznymi materiálmi.

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

12. 3. | 16.00 |  Tvorivé 
pondelky
Krátky stĺpik – dlhý stĺpik – klbko – há-
čik, spoločne sa učíme háčkovať. Prineste 
si svoj háčik a bavlnu. V pobočke MC v KC 
Stred vedie Miška Grznárová.

20. 3. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách. V pobočke MC v KC Stred vedie 
Vladimíra Strmenská.

20., 27. 3. | 17.00 |  Cvičenie 
rodičov s deťmi
V telocvični 5. ZŠ Dlhé Hony vedie 
Mgr. Ivana Strápková.

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

5. 3. – 9. 3. | 8.00 – 15.30 |  
Jarná škola tanca – Laci 
Strike
Denný tanečný tábor pod odborným ve-
dením Laciho Strikeho pre deti už od 6 ro-
kov. Viac informácií a prihlášky na www.
streetdance.sk.

14., 21., 28. 3. | 17.00 – 18.00 
|  Habibti
Orientálna tanečná skupina pre deti od 4 
do 8 rokov. Brušné tance cez rozprávky pre 
chlapcov aj dievčatá. 

14., 21., 28. 3. | 16.00 – 18.00 |  
Tvorenie s potešením s tetou 
Aničkou 
Tvorivé popoludnie pre deti od 3 rokov 
v sprievode rodičov. 

14. 3. |  Návrh na dizajn 
papiera
21. 3. |  Výroba z hliny
28. 3. |  Dekorácia na Veľkú 
noc
9., 16., 23., 30. 3. | 16.30 – 
18.00 |  Džamal Junior 
Orientálna tanečná skupina pre deti od 9 
do 13 rokov. Brušné tance cez rozprávky 
pre chlapcov aj dievčatá. 

9., 16., 23., 30. 3. | 15.00 – 
16.00 |  Tvorivé a keramické 
workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím 
Cieľom stretávania nie je vytváranie 
umeleckých diel, ale rozvíjanie vlastnej 
fantázie, tvorivosti, estetického cítenia 
a spontánneho prejavu detí. 

13., 20., 27. 3. | 15.00 – 17.00 |  
Klub malých keramikárov 
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov 
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiálmi. 

31. 3. | 15.00 – 18.00 |  Veľká 
noc ide
Tvorivé dielničky pre všetky detičky.

 VOĽNÝ ČAS

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

24. 3. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

23. – 26. 3. |  Cirkus Acquatico

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)(BÝVALÝ DOM ARMÁDY)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 333 815

12. 3. | 16.00 |  Pestovanie 
prísne tvarovaných drevín 
Prednáša p. Kuvik.

14. 3. | 16.00 |  Vývoj 
kozmickej techniky a jej 
perspektívy 
Prednáša RNDr. Majerčák,CSc.

15. 3. | 16.00 |  Z dejín 
trenčianskeho esperanta
Prednáša PhDr. Milan Šišmiš.

22. 3. | 15.00 |  Jubilanti
Spoločenské stretnutie.

29. 3. | 8.30 |  Hviezdoslavov 
Kubín
Regionálna súťažná prehliadka v ume-
leckom prednese poézie a prózy mládeže 
a dospelých, recitačných kolektívov a di-
vadiel poézie (Štúrov Uhrovec).

31. 3. | 7.00 – 12.00 |  
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít 

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

24. 3. | 19.00 |  Večer 
najzaujímavejších svetových 
filmových a televíznych 
reklám
Šéfredaktor portálu kinema.sk Peter 
Konečný prichádza s krátkym audiovizu-
álnym žánrom – televíznou a fi lmovou 
reklamou. Pripravil si pre vás viac ako 
150 reklám, ktoré považuje za výnimočné 
v symbióze kreativity a spracovania. 

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
KUBRAKUBRA
Kubranská 94, tel.: 032/743 24 71

15. – 18. 3. | 10.00 – 17.00 |  
Burza v KC Kubra
Burza detského oblečenia, hračiek, kníh, 
CD, detských potrieb, kočíkov...

ZOC MAX ZOC MAX 
Gen.M.R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

29. 3. |  Elite model look
Staňte sa modelkou – príďte na kasting.

31. 3. |  Módna prehliadka SUŠ 
Trenčín – Mladý tvorca 
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MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

15., 22., 29. 3. | 10.30 |  Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

13., 20., 27. 3. | 9.00 – 9.45 |  
Joga pre mamičky
Vhodné v období po pôrode, po šestone-
delí. Môžete prísť s dieťatkom. V po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred vedie Eva 
Kadlecová.

13., 20., 27. 3. | 17.30 – 18.40 |  
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred vedie 
Eva Kadlecová.

14., 21., 28. 3. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

14., 21., 28. 3. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzka Duncová.

13., 27. 3. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

14., 21., 28. 3. | 17.00 |  
Cvičenie rodičov s deťmi
V Sokolovni vedie Žofka Hrančová.

22. 3. | 16.30 |  Kvetová 
terapia
Ako a komu pomáha, ako a kedy sa apli-
kuje – beseda.

24. a 25. 3. |  Jarno-letná burza
Dojčenské, detské a tehotenské oblečenie, 
obutie, kočíky a iné potreby.
V KC Stred.

29. 3. | 16.30 |  Som najlepšia 
hostiteľka
Spoločenský protokol pre každú modernú 
ženu. Príprava domácej oslavy, stolovanie.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 032/743 55 50, www.vkmr.sk 

27. 3. | 16.00 |  Návraty 
Kornela Földváriho do 
Trenčína
Stretnutie s nestarnúcim humoristom 
a autorom „pokleslého žánru“, pri príleži-
tosti životného jubilea, za prítomnosti vy-
davateľa a moderátora K. K. Bagalu a spie-
vajúceho karikaturistu Ľubora Benkoviča 
– cyklus Poznávame Trenčanov.

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

15. 3. | 16.00 |  Dve osobnosti 
pod jednou strechou – 
beseda
Čo drží páry spolu? Čo ich rozdeľuje? Part-
nerský konfl ikt, komunikačné problémy, 
očakávania, sklamania, hľadanie lepších 
riešení konfl iktov. 

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Nám SNP č. 2, 1. posch.

14., 21., 28. 3. | 8.00 – 9.30 |  

Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC a ko-
munikácie prostredníctvom e-mailu pre 
seniorov. Kontakt na prihlásenie: 032/743 
42 67, kl. 3.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
2. – 4. 4. |  Veľkonočný jarmok 

Predaj tradičných veľkonočných ľudovo-
umeleckých výrobkov.

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

1. – 31. 3. |  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, výsledkom je zlepšenie 
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spev-
nené partie bokov, brucha, stehenných 
a sedacích svalov.

1. – 31. 3. |  Fitness Aerobic 
s Monikou Ušiakovou 
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Viac iformácii na www.kcak-
tivity.sk.

13., 20., 27. 3. | 19.45 – 20.45 |  
Dance fitness Aerobic
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. 

1. – 31. 3. |  Strečink a 5 
Tibeťanov
Príďte si zacvičiť a majte radosť zo života, 
lepší a dlhší život, ohybnosť a uvoľnenie, 
výbornú náladu. Nájdite svoj prameň 
života. Každý človek je naprogramovaný 
na viac ako 100 rokov života, tak prečo 
to neskúsiť ovplyvniť. Viac informácii na 
www.kcaktivity.sk.

1. – 31. 3. |  Cvičenie Pilates 
s Marcelou Holodovou
Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava 
cvikov natiahne skrátené a posilní osla-
bené svaly. Bližšie informácie na tel. č. 
0905 705 431.

1. – 31. 3. |  Jumping
Jumping je skupinové cvičenie na paten-
tových trampolínach, ktoré vedú vyškolení 
inštruktori. Jumping zlepšuje fyzickú 
a psychickú kondíciu jednoduchým a zá-
bavným spôsobom. Prihlášky a informácie 
sa na www.vigi.sk

12., 19., 26. 3. | 19.00 – 20.00 
|  Raks Sharki – choreografia 
s Miriam Laššovou
Kurz orientálnych brušných tancov je za-
meraný na kombinácie prvkov a tanečné 
kombinácie pre pokročilé tanečnice. 

12., 19., 26. 3. | 20.00 – 21.00 
|  Orientálne brušné tance 
pre začiatočníkov s Miriam 
Laššovou
Prostredníctvom orientálneho brušného 

tanca môže žena objavovať svoje telo, 
dokáže ním vyjadriť svoju povahu a dušu 
a stelesniť rôzne odtiene ženskosti. 

12., 19., 26. 3. | 17.30 – 19.00 |  
Klub francúzskej konverzácie 
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho ja-
zyka s madame Smejkalovou. Trojmesačný 
konverzačný klub je vhodný pre stredne 
pokročilých.

13., 20., 27. 3. | 16.45 – 17.45 |  
Zdravotný Pilates s Marcelou 
Holodovou
Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s boles-
ťami chrbta.

13., 20., 27. 3. | 18.00 – 19.30 |  
Joga v dennom živote 
Cvičenie jogy podľa systému Joga 
v dennom živote. Prihlasovanie na tel.č. 
0903 735 362, 0903 271 444.

13., 20., 27. 3. | 17.30 – 
19.00 |  Francúzsky jazyk pre 
začiatočníkov 
Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka 
pre začiatočníkov s madame Smejkalo-
vou. V prípade záujmu pokračovať v kurze 
je možná príprava na francúzske skúšky 
DELF.

14., 21., 28. 3. | 18.30 – 20.00 |  
Kurz anglického jazyka 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
14., 21., 28. 3. | 17.00 – 18.00 |  
Klub anglickej konverzácie 
Klub anglickej konverzácie vedený dob-
rovoľníkmi.

27. 3. | 18.00 – 20.00 |  Kurz 
Patchwork ručne šitý – 
začiatočníci
Počas 8-týždňového kurzu sa budú 
účastníčky venovať postupne viacerým 
technikám a vzorom. V rámci kurzu budú 
k dispozícii všetky základné pomôcky.

13. 3. | 17.00 |  Anjelské 
stretnutie s Jozefom Frtúsom
Prednáška spojená s anjelským meditač-
ným stretnutím.

28. 3. | 18.00 – 20.30 |  Klub 
Patchwork ručne šitý 
V rámci klubu budú k dispozícii všetky 
základné pomôcky.

31. 3. | 8.30 |  Miniburza 
semien a sadeníc liečivých 
rastlín

DOTÁCIE NA AKTIVITY 
V OBLASTI KULTÚRY
V súlade so Všeobecno-záväzným nariadením Mesta 
Trenčín č. 3/2009 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Trenčín“

Mesto Trenčín vyhlasuje

grantové kolo na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej 
umeleckej činnosti na rok 2012

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých 
zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnika-
teľom, ktoré:

majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, 
pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta, 
poskytujú služby obyvateľom mesta.  

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na 
základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári 
spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má 
vysporiadané záväzky voči mestu. 

V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré 
budú zrealizované do konca roka 2012.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich 
používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami 
o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 3/2009 sú k dispozí-
cii na webovej stránke www.trencin.sk alebo na Útvare Kultúr-
no-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel.: 032/6504 215.

Uzávierka prijímania žiadostí je 5. apríl 2012.

Na rokovanie komisie kultúry budú predložené len kompletne 
a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými príloha-
mi.

Žiadosti treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. č. 2, (pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 
8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum pošto-
vej pečiatky na obálke).
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