
Billy Barman na Majálese 
v Trenčíne

Oceňované slovenské zoskupenie
okolo Juraja Podmanického a  Jo-
zefa Vrábela, ktoré má na  konte
albumy Noční jazdci (2010) a Mod-
rý jazyk (2013), bude hlavnou
hviezdou Mierového námestia
v Trenčíne na 1. mája.
 Na  pódiu vystúpi Billy Barman
v  podvečerných hodinách a  svojím
koncertom uzavrie programovú ponu-
ku prvého zo série farmárskych jarmo-
kov v Trenčíne, ktorý bude zároveň sú-
časťou trenčianskeho Majálesu.
 Celodenný program sa začne
o  10.00 koncertom Detskej dychovej
hudby R. Hečka z Dolnej Súče, po nich
prídu na  pódium domáci folkloristi FS
Družba a  Senior klub Družba a  ďal-
ší hosť moravská cimbalovka Cifra
z Uherského Hradišťa.
 Popoludnie bude tanečné. Tren-
čianske detské tanečné súbory pred-
stavia rôzne tanečné žánre a pripravia
tak návštevníkov na  veselé hudobné
predstavenie pre najmenších s detský-
mi pesničkami, s  ktorými do  Trenčína
prídu chrobáčiky čmelko Smejko
a lienka Tanculienka z Banskej Bystrice.

 Veselo bude aj medzi stánkami,
kde by sa mali o  náladu starať gajdo-
ši. Majáles s pestrou ponukou farmár-
skych produktov otvoria farmársku
sezónu v  Trenčíne. Farmári sa potom
na Mierové námestie vrátia každú prvú
sobotu v  mesiaci. Na  prvom jarmoku
v  máji nebudú chýbať kvety, trvalky,
skalničky, bylinky, ponuka priesad,
dobrého jedla (pečené ryby, kuren-
ce...), ale aj remeselníckych výrobkov.
Deti okrem kultúrneho programu ur-
čite zaujmú živé zvieratká a  športové
hry.

  DIVADLO
10. 4. | 19.00 | A.P. Čechov: 
Svadba

KINO HVIEZDA | Zúčastniť sa na  malomeš-
tiackej svadbe bude pre všetkých divá-
kov neobyčajný zážitok. Zabavte sa na ich
komplexoch a  nerestiach! Výpravné pred-
stavenie s  množstvom účinkujúcich uvá-
dza Mestské divadlo Trenčín v tejto sezóne
len raz! Nenechajte si ujsť neobyčajný di-
vadelný zážitok. Len 45 miest!

15. 4. | 19.00 | Tri tvorivé tvory
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Večer divadelnej
improvizácie. Po  februárovej nádielke
kvalitného humoru opäť prichádza večer
divadelnej improvizácie v  podaní Troch
Tvorivých Tvorov. Juraj „Šoko“ Tabaček, Lu-
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káš „Pucho“ Puchovský a  Stanislav „Stan-
ley“ Staško.

16. 4. | 19.00 | Vrátila sa raz 
v noci
KINO HVIEZDA | Komédiu súčasného argen-
tínskeho autora uvádza Divadlo Jána Palá-
rika v Trnave v hlavnej postave nesmrteľne
starostlivej matky s Božidarou Turzonovo-
vou. Réžia: Emil Horváth.

22. 4. | 20.00 | Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia Divadla
Kolomaž podľa predlohy francúzskeho au-
tora Patricka Grégoire „Le Imbecile“. Mo-
nodráma o chlapcovi, ktorý žije vo svojom
vnútornom svete a  neuvedomuje si, čo
presne sa okolo neho odohráva.

24. 4. | 19.00 | Andulky v klietke
KINO HVIEZDA | Detektívna komédia v po-
daní Mestského divadla Trenčín o rôznych
typoch žien a každá je podozrivá.

3. 5. | 19.00 | Kto zhasol svetlo?
POSÁDKOVÝ KLUB | Brilantná komédia
o tom, čo všetko sa môže stať, ak si domov
privediete milenca vo chvíli, keď sa tam
objaví milenka s  vaším manželom. Hra-
jú: Mária Kráľovičová/ Zdena Studenková,
Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská/ Viki
Ráková, Ján Koleník a Braňo Deák.

  KONCERTY
2. 4. | 20.00 | Retro Disco Party
PIANO KLUB | Disco party 80‘rokov uvádza
legendárny dj Jerry Galánek, ktorý účinku-
je na scéne od roku 1979. Okrem výborné-
ho moderovania sa môžete tešiť aj na laser
show od Ctibora.

2. 4. | 21.00 | Face2bass 
celebration
KLUB LÚČ | 6. narodeniny Face2bass crew.
Ako headliner sa predstaví Dj Yanko Kral,
ktorý sa venuje hraniu od  roku 2001, je
spoluzakladateľom skupiny H16 a  mo-
mentálne aj moderátorom relácie Scéna_
FM. V  jeho setoch nájdete štýly od  hip-
-hopu cez trap a dubstep až po dnb. Line
up doplnia F2B djs, menovite YA!, Naklad,
Drim, Pazooka plus hosť Freemind. O pro-
jekciu celej párty sa postará MatLock.

3. 4. | 18.00 | Československé 
veľkonočné turné Jiřího 
Zmožka
KINO HVIEZDA | Autor mnohých českých
hitov, ktoré napísal pre Karla Gotta, Hanu
Zagorovú, Helenu Vondráčkovú, Michala
Tučného, Marie Rottrovú a mnoho ďalších,
pripravil Československé veľkonočné turné
2015.

3. 4. | 20.00 | Hardcore 
show: Posledný zamyká + 
Downstream + Picasso blot + 
Fyasco + Abhorrence
KLUB LÚČ | Live koncert.

4. 4. | 20.00 | Hviezda + 
Saténové Ruky

KLUB LÚČ | Bratislavskú alternatívno-roc-
kovú hudobnú skupinu Hviezda založili To-
máš Ďurovka, Peter Hajdin a Peter Prekop
v  roku 2011. Saténové Ruky sa považujú
za nesprávnu odpoveď na britpop a správ-
nu odpoveď na slovenský pop a český un-
derground.

10. 4. | 22.00 | Reggae night: 
Medial banana + Simple 
sample + Iman

KLUB LÚČ | Jamajský štýl hudby okorenený
zmesou iných hudobných štýlov ako dan-
cehall, hip-hop, jazz a funk. Na Slovensku
ojedinelé teleso je známe vystúpeniami
plnými energie a toho správneho “vybu”.

12. 4. | 18.00 | Hudobno – 
poetický večer
HOTEL ELIZABETH | Bratislavské gitarové
kvarteto a Alfréd Swan (umelecké slovo).

17. 4. | 20.00 | Olympic (CZ) – 
Permanentní tour 2015
PIANO KLUB | Česká legenda v Piane. After-
party: DJ Rasťo.

17. 4. | 21.00 | Le payaco
KLUB LÚČ |

18. 4. | 19.30 | Wabi Daněk
KINO HVIEZDA | Charizmatický pesničkár
počas koncertu predstaví výber pesničiek
z celej jeho dlhoročnej tvorby.

18. 4. | 20.00 | Rytmus
PIANO KLUB |

19. 4. | 18.00 | Večer piesňových 
duet
GMAB | Hana Štolfová – Bandová (mez-
zosoprán), Hana Friedová (soprán), Jana
Nagy – Juhász (klavír).

22. 4. | 18.00 | Veselá trojka 
a Števo Hruštinec
KINO HVIEZDA | Dvojhodinový program
plný zábavy a smiechu.

24. 4. | 21.00 | Walter 
Schnitzelsson + Funny faces
KLUB LÚČ | Koncert.

25. 4. | 20.00 | J. H. Krchovský + 
Krch-off band
KLUB LÚČ | Autorské čítanie Krchovského
textov z doposiaľ nevydanej zbierky a kon-
cert zhudobnených textov od  najstarších
skladieb po najnovšie z práve pripravova-
ného CD. Spoločne s  Krchovským vystúpi
berlínsko – pražské duo Andrej Polanský
wtf Emul Langman.

26. 4. | 16.00 | DFS Radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Jarné vystúpenie det-
ského folklórneho súboru Radosť pre ro-
dičov a priateľov folklóru. Hosť: FS Radosť 
z Pardubíc.

26. 4. | 18.00 | Večer hudby 
a pantomímy
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Muchovo kvarte-
to, Luciano Pompilio – Taliansko (gitara),
Vlado Kulíšek (pantomíma).

29. 4. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.
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  PRE DETI
pondelok | 10.00 – 11.30 | 
Hodinka pohybu rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-
sia je okrem vyšantenia detí aj možnosť 
zapojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamič-
ky. Prvýkrát sa stretneme 13. 4.

pondelok, 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, piatok | 17.00 | 
Džamál junior
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Brušné tance pre 
deti od 8 rokov.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a mládež s výučbou základnej práce s hli-
nou a glazúrou a inými netradičnými ma-
teriálmi. Prihlášky a  info: 0908  210  940
alebo info@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | Korzo dance – 
SZUŠ Trenčín – Tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Info a  pri-
hlášky: 0904 504 032.

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia riekanky.

streda | 10.00 | Doobedňajšie 
šantenie rodičov s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Zoznamovanie sa 
so športom za  pomoci loptičiek, fi t lopty,
bosu ball, prekážkovej dráhy, kruhov, ku-
želov a iných športových potrieb.

streda | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti
HOSS SPORT CENTER | Hodinový program 
orientovaný na  pohybovú všestrannosť 
formou hry pre deti od 3 rokov. Zámerom
je oboznámiť deti s rôznymi druhmi špor-
tu (futbal, tenis, fl oorball, basketball, ba-
seball, atletické športy, atď.) Je potrebné
sa vopred zahlásiť: 032/641 00 13.

streda | 17.30 | Habibti
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Brušné tance pre 
deti od 4 do 8 rokov.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.
Výtvarné techniky zamerané na rozvíjanie
jemnej motoriky rúk a tvorivého myslenia.
Prihlášky a  info: 0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

2. 4. | 10.00 – 13.30 | Veľkonočné 
harašenie
CVČ | Pre malých i veľkých. Maľovanie, hra-
nie, tvorenie, keramika, pletenie korbáča.
Prihlásiť sa môžete na 032/743 35 02.

12. 4. | 16.00 | O zlatej rybke

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Že je to smutná roz-
právka? Kdeže! Správna dávka humoru,
piesní a iných prekvapení spestrí bábkové
predstavenie Detského divadelného klubu

v  podaní bábkového divadielka TEATRO
PIMPRLO.

17. 4. | 9.00 | Jazykový kvet
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Krajské fi ná-
le celoslovenskej akreditovanej súťaže pre
deti a mládež od 4 do 19 rokov v predne-
se poézie, prózy a  drámy v  rôznych (6 +
1) jazykoch.

18. 4. | 16.00 | Môj macík

KINO HVIEZDA | Dramatizácia jedného 
z  najznámejších príbehov z  detských le-
porel v podaní Mestského divadla Trenčín.

20. 4. | 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.

21. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

25. 4. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky – Slovenská krása
OC LAUGARICIO | Darujte s  príchodom dňa 
matiek svojim mamičkám a babičkám ruč-
ne vyrobené darčeky.

26. 4. | 16.00 | Červená čiapočka

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Kultové divadelné
predstavenie o hlúpom vlkovi, zaľúbenom
poľovníkovi a  Červenej čiapočke v  rámci
Detského divadelného klubu. Nestarnú-
ca rozprávka oslavuje 15 rokov existencie
v podaní Divadla Kolomaž. Scenár a réžia:
Tomáš Hudcovič. Účinkujú: Kamil Bystric-

p

ký, Martina Kedrová a Tomáš Plánka.

26. 4. | 15.00 | Lolo & Piškót 
na Safari
KINO HVIEZDA | Najbláznivejšia a najfareb-
nejšia detská šou s  pesničkami a  interak-
tívnymi hrami exkluzívne v prvej predpre-
miére len v Trenčíne. Obľúbených škriatkov
Lola a Piškóta zoberie ich kamarát bocian
Ján na dovolenku do Afriky, kde stretnú tie
najväčšie, najfarebnejšie, najzábavnejšie
a najsmiešnejšie zvieratá, aké kedy videli.

  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.

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
M. A. Bazovského v Trenčíne ponúka pozo-
ruhodné artefakty zo slovenského sochár-
skeho umenia tak, ako sa za roky existen-
cie v galérii postupne ukladali a profi lovali
od konca 60. rokov 20. storočia do súčas-
nosti.

1. 4. – 10. 5. | Jana Hýbalová 
Ovšáková: Nádych
GMAB | Slovenská výtvarníčka vo svojich
maľbách detailov prírodného a  vodného
sveta, sveta medúz, tráv, machov a  listov
ponúka nevšedný duchovný zážitok.

1. 4. – 10. 5. | Vladimír Gažovič: 
Grafická tvorba
GMAB | Výstava svetovo uznávaného umel-
ca, ktorý vo svojej tvorbe čerpá z  ume-
leckého odkazu symbolizmu, secesie,
expresionizmu, surrealizmu i  najnovších
výtvarných prúdov. Pre európsku i svetovú
grafi ku rozvinul nové možnosti v technike
farebnej litografi e tlačenej z kameňa.

1. – 31. 4. | Príroda okolo nás
CENTRUM SENIOROV | Výstava fotografi í:
Kamil Oriešek.

1. – 30. 4. | 90 rokov 
trenčianskej knižnice
VKMR HASIČSKÁ , JASELSKÁ | Tematická vý-
stava približujúca deväť decénií trenčian-
skej knižnice v čase a priestore.

1. – 30. 4. | Knižné predlohy pre 
svet filmu
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti.

Július Činčár: Obrazy
ŠPORT HOTEL OSTROV | Stála výstava vý-
tvarných diel MUDr.  Júliusa Činčára. Za-
chytáva autorove životné radosti, vieru
v  dobro človeka i  pocity z „jeho“ mesta,
obklopeného vodou, ktorú nesmierne mi-
luje.

1. – 28. 4. | Sviatky jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavka ručných prác
s veľkonočnou tematikou.

1. – 30. 4. | Bienále figurálnej 
kresby a maľby 2015
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a  Základ-
ná umelecká škola K. Pádivého pozývajú
na výstavu prác žiakov základných a stred-
ných umeleckých škôl na Slovensku. Verni-
sáž 1. 4. o 17.00 hod.

1. – 20. 4. | Náš svet 4.
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava žiakov Súkrom-
nej ZUŠ Novomeského II.

8. – 11. 4. | Záhradkár 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 21. ročník veľtr-
hu potrieb pre záhradkárov.

8. – 11. 4. | Včelár 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 19. ročník výsta-
vy včelárskych potrieb a včelích produktov.

8. – 11. 4. | POĽOVNÍCTVO 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 8. ročník výstavy
poľovníckych potrieb.

8. – 11. 4. | ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ 
ŠTÝL 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 17. ročník výsta-
vy zameranej na  zdravie, relax a  vyváže-
nosť osobnosti.

8. – 29. 4. | Partizánska brigáda 
J. Žišku pôsobiaca v oblasti 
trenčianskeho regiónu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravil
Klub vojenskej histórie protifašistického
odboja.

CINEMAX
od 1. 4. | Konečne doma

Americká vtipná animovaná rozprávka
o mimozemskej invázii Buvov na Zemi.
Nový domov začnú prerábať na  svoj
obraz. Ľudí presťahujú do  Austrálie,
kde im ponúkajú vďaka svojej vyspelej
technike veľmi pohodlný život.

od 1. 4. | Mesto 44

Poľský fi lm. Príbehy mladých ľudí, ktorí 
žijú svoje životy akoby každý deň mal
byť ich posledný. Píše sa rok 1944 a ich
príbehy sa odohrávajú vo Varšave, kto-
rá je okupovaná Nemeckom. Títo poľ-
skí študenti vnímajú svoje zapojenie
do  podzemného hnutia nie len ako
vlasteneckú povinnosť, ale takisto ako
mladícke dobrodružstvo, príležitosť 
pochváliť sa pred vrstovníkmi a  zapô-
sobiť na dievčatá. Flirtujú, predvádza-
jú sa a  robia plány počas odbojového
cvičenia bez toho, aby si uvedomova-
li, že blížiace leto sa stane najťažšou
skúškou ich života. Netušia, čo pre nich
vojna pripravila.

od 1. 4. | Muž na odstrel

Sean Penn ako vyčerpaný bývalý žold-
nier a  zabijaka, ktorý by svoju mi-
nulosť rád nechal za  sebou. Jediné,
po  čom túži, je konečne sa usadiť so
svojou dávnou láskou. Ale tajné služby
sa svojich bývalých ovečiek tak ľahko
nevzdávajú. Rozbieha sa dramatická
hra na mačku a myš, ktorá vedie Seana
Penna cez polovicu sveta. Vie, že neu-
tečie. Jediný spôsob, ako sa zachrániť,
je zabiť tých, ktorí ho chcú zabiť.

od 2. 4. | Rýchlo a zbesilo 7

Siedma časť ságy, ktorej fi lmova-
nie nečakane prerušila smrť jednej

  FILM
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10. 4. – 8. 5. | Jozef Vydrnák: 
Pätová situácia
TRENČIANSKE MÚZEUM | Výstava malieb,
kresieb a  grafík známeho regionálneho
umelca. Vernisáž 10. 4. o 16.30 hod.

10. – 30. 4. | Prečo som na svete 
rád/rada
TSK | 20. ročník celoslovenskej putovnej
výstavy s protidrogovým zameraním.

17., 18. 4. | 9.00 – 16.00 | 
Výstava skalničiek, bonsajov 
a sukulentov
KD ZLATOVCE | 13. ročník predajnej výstavy
pripravilo Občianske združenie Klub skal-
ničkárov Trenčín. V ponuke budú výpestky
členov klubu: skalničky, sukulenty, ihlič-
ňany, kaktusy.

20. 4. – 12. 5. | Cesty
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í pri-
pravená Klubom fotografov.

  PRE SENIOROV
13. 4. | 15.00 | Potulky 
slovenského dôchodcu 
po Amerike
CENTRUM SENIOROV | Beseda – Mgr. Anton
Sluka.

16. 4. | 15.00 | Privítanie jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
seniorov.

24. 4. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

30. 4. | 16.00 | Stavanie mája
CENTRUM SENIOROV |

30. 4. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

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

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

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom.

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

utorok | 17.00 | Powerjoga pre 
začiatočníkov
DV CENTRUM | Cvičenie vo vnútri.

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
KC AKTIVITY | Cvičenie je otvorené voči
všetkým – bez ohľadu na  vek a  fyzickú
kondíciu. Vhodné aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness 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 | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového
umenia.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
5. ZŠ DLHÉ HONY |

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 |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED |

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či
KC AKTIVITY | Vedie Juraj Svoboda.

štvrtok | 17.00 | Powerjoga pre 
začiatočníkov
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie vonku 
za priaznivého počasia, pri ktorom docie-
lime spokojnosť, uvoľnenie stresu a napä-
tia. Dochádza k budovaniu sily a ohybnosti
podľa svojej individuality.

štvrtok | 18.30 – 20.00 | 
Workout joga
KC AKTIVITY | Príď sa dobiť energiou, psy-
chicky zrelaxovať a  zamakať si. Spoj at-
mosféru jogy a  cvičenie s  váhou vlastné-
ho tela.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Bližšie info: 0905 705 431.

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.

1. – 30. 4. | 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. – 30. 4. | 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.

  PREDNÁŠKY
2. 4. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka pre všetkých 
členov klubu a  priaznivcov literatúry
na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.

4. 4. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-
lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Info
a prihlasovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

9. 4. | 16.00 | Žítkovské 
čarovanie
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška novinára, 
spisovateľa, folkloristu Jiřího Jilíka zao-
berajúceho sa pravdivým príbehom žít-
kovských bohýň, spojená s  projekciou
videofi lmu, natočeného na  žítkovských

kopaniciach v  osemdesiatych rokoch mi-
nulého storočia.

11. 4. | 8.00 – 12.00 | Stretnutie 
pestovateľov a zberateľov 
liečivých bylín
KC AKTIVITY | Klub Veronica o.z.

13. 4. | 16.00 | Striedanie plodín 
na záhradke – beseda
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Cyril Boldiš.

14. 4. | 16.00 | Marcela Laiferová 
v knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so známou slo-
venskou speváčkou, spisovateľkou a  le-
kárkou.

14. 4. | 18.00 | Choices: Autority 
– lídri včera, dnes a zajtra
KLUB LÚČ | Pokračovanie utorkových
stretnutí so zaujímavými hosťami. Tento
raz s  Dušanom Ondrušekom, psycholó-
gom, renomovaným trénerom a  konzul-
tantom a  Hanou Skljarszkou, študentkou
sociológie, debatérkou, mládežníckou
delegátkou OSN v  roku 2013 a  rečníčkou
TEDxYouth Bratislava 2015.

16. 4. | 16.00 | Vojenské školy 
a ich absolventské odznaky
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Ivan Chy-
la.

21. 4. | 16.00 | Jubilant 
MUDr. František Jaroš, CSc.
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia básnic-
kej zbierky „Ja zdravie i  šťastie vinšujem
Ti a  nielen liekmi, ale aj nežným slovom
vrátim Ti“ z  pera lekára, vedca, básnika
a  športovca MUDr.  Františka Jaroša, CSc.,
v  rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, pri
príležitosti jeho 80. narodenín. Poduja-
tie je spojené s  predstavením personál-
nej bibliografi e, ktorú trenčianska knižni-
ca zostavila pri príležitosti jeho životného
jubilea.

23. 4. | 14.00 | Študijné 
a štipendijné možnosti 
do zahraničia
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Slovenskej 
akademickej a informačnej agentúry v Ži-
line o študijných a štipendijných možnos-
tiach do zahraničia pre študentov a peda-
gógov stredných škôl.

23. 4. | 16.00 | Páchanie zla 
a ľudská prirodzenosť
VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-
borníkmi na  podporu duševného zdravia.
Na  tému: Existuje súvislosť medzi pácha-
ním zla a  ľudskou prirodzenosťou? Disku-
tuje Doc. MUDr. J. Hašto, PhD. Organizova-
né v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie
žiť.

23. 4. | 19.00 | Cestovateľská 
prezentácia: Čarovné 
Toskánsko
KLUB LÚČ | Cestovateľská prednáška
o Toskánsku a  jeho tradičných festivaloch
– Palio, Turnaj Saracena. Turnaj Saracé-
na je historickou udalosťou toskánske-
ho Arezza. Ide o  súboj 4 mestských štvrtí 
v stredovekom turnaji proti fi guríne Burat-
to. Cieľom je zasiahnuť čo najvyššie bodo-
vé ohodnotenie a získať ocenenie v podo-
be zlatej kopije.

25. 4. | 16.00 | Sauvignoty
HOTEL S.O.G. | Pednáška spojená s riadenou 
degustáciou vín.

29. 4. | 16.00 | Čerešňový sad 
na Brezine
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška historičky 
PhDr. Jany Karlíkovej a environmentálneho

z  hlavných hviezd Paula Walkera, je
dokončená a prichádza do kín.

od 2. 4. | Príbehy z lesov

Zábavný muzikál je moderná spleť ob-
ľúbených rozprávok bratov Grimmov-
cov. Spojivom rozprávania je kliatba
zlej čarodejnice v podaní trojnásobnej
držiteľky Oscara Meryl Streep. V  ča-
rovnom lese sa nečakaným spôsobom
prelínajú príbehy hlavných hrdinov
rozprávok, ktorí musia čeliť dôsledkom
svojich túžob a poslaní.

od 2. 4. | Tak blízko, tak 
ďaleko

Nevšedný fi lm z prostredia rodín s au-
tistickými deťmi, ktorý odhaľuje kaž-
dodennú náročnosť života s  nimi. Nie
je však postavený na  výpovediach
a  dialógoch, ale na  konkrétnych bez-
prostredných situáciách, v  ktorých
sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej
a partnerskej lásky ľudí trpiacich autiz-
mom. Dokument vznikal sedem rokov
v  spolupráci s  neziskovou organizáci-
ou Andreas, ktorá sa venuje pomoci
v  oblasti diagnostiky a  problematiky
autizmu.

od 2. 4. | Druhý báječný hotel 
Marigold

Voľné pokračovanie diváckeho hitu
Báječný hotel Marigold z  roku 2011
s hviezdnym britským obsadením.

od 16. 4. | Vzkriesenie 
démona

Horor. Nie je nič desivejšie, než kráska
a  zviera v  jednej osobe. Pri vedeckom
experimente vstane z  mŕtvych a  zo
zakázaného územia si v  sebe prinesie
kus samotného pekla a ničím neriede-
né zlo.

  FILM
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aktivistu Mgr.  Richarda Medala o  histórii
a  súčasnosti Čerešňového sadu na  Brezi-

g

ne, spojená s prezentáciou fotografi í a po-
hľadníc zo zbierok Trenčianskeho múzea.

  KURZY
pondelok, streda | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

pondelok, streda | 16.30 – 
18.00 | Anglický jazyk
KC AKTIVITY | Informácie a  pri-
hlášky Mgr.  Ilona Šostroneko-
vá familyenglish.tn@gmail.com
0948 909 201.

pondelok, streda | Klavírna 
škola M. Staňová
KC AKTIVITY |

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

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne tance pre dospe-
lých a  študentov (Slovensko, Francúzsko,
Izrael, Grécko, Arménsko, Srbsko atď.)
Kontakt: 0910 196 456.

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk II. ročník
KC AKTIVITY |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Pre veľký záujem nut-
né prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | Gitarová škola 
D.Dobiaš
KC AKTIVITY |

utorok | Klavírna škola I. 
Buchtíková
KC AKTIVITY |

streda | 18.00 – 21.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a info: 0949 384 767.

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

štvrtok | 17.00 – 19.30 | Klub 
pletenia z papiera
KC AKTIVITY | Prihlasovanie a  info: 
mciernikova@gmail.com, 0911 598 112.

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

11. 4. | Workshop polynézskych 
tancov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Kurz určený pre
začiatočníkov i  pokročilé tanečnice. Za-
tancujeme si príbeh podľa legendy o Pelé,
ktorá odchádza z  Tahiti, aby si našla do-
mov na Hawaii.

13., 27. 4. | Klub háčkovania 
a pletenia
KC AKTIVITY | Klub háčkovania a  pletenia 
voľnou technikou freeform. Prihlasovanie
a info: info@kcaktivity.sk, 0904 315 904.

13., 20., 27. 4. | 19.30 | Kurz 
brušných tancov pre 
začiatočníkov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE |

22. 4. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork s Hankou
KC AKTIVITY |

  INÉ
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. 4. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-
nych fotografov v zasadačke na 3. poscho-
dí. Téma mesiaca: Zrkadlenie.

8. 4. | 14.00 | Vansovej 
Lomnička
VKMR HASIČSKÁ | Krajské kolo 48. roční-
ka festivalu umeleckého prednesu poézie
a  prózy. Organizované v  spolupráci s  KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.

p y g p

9. 4. | 8.30 | 61. Hviezdoslavov 
Kubín – Štúrov Uhrovec
POSÁDKOVÝ KLUB | Regionálna súťažná 
prehliadka v umeleckom prednese poézie
a  prózy mládeže a  dospelých, recitačných
kolektívov a divadiel poézie.

10. 4. | 18.00 | Jarný minibál – 
Tanec pre radosť
KD ZLATOVCE | Kolektívne a  párové tance 
sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko,-
Grécko), latino, polka, valčík. Kontakt:
0910 196 456.

11. 4. | 8.00 – 14.00 | Cena mesta 
Trenčín
POSÁDKOVÝ KLUB | Súťaž plastikových

modelárov k 70. výročiu oslobodenia mes-
ta Trenčín.

15. 4. | 16.00 | Nepočujúca 
väčšina
VKMR HASIČSKÁ | Premietanie krátkych
fi lmov Voices o  humanitárnej a  rozvojo-
vej pomoci dobrovoľníkov zo Slovenska
s  diskusiou, tento raz o  nepočujúcom Pa-
lim Šarinovi, ktorý s  bratom Robom pod-

p j

niká v projekte Deaf Kebab – sieti predaj-
ní rýchleho občerstvenia. Po  fi lme bude
diskusia o  rôznych spôsoboch, ako pomá-
hať ľuďom so sluchovým znevýhodnením
uplatniť sa v živote. Podujatie bude tlmo-
čené do posunkového jazyka.

18. 4. | Burza starožitností 
a Gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností, zberateľských predmetov a zaujíma-
vostí a Gazdovské trhy.

18. 4. | 16.30 | Odomykanie 
nočnej oblohy
KYKULA | Pozorovanie meteorických rojov,
spracovanie pozorovaných údajov, spozná-
vanie nočnej oblohy. Len v prípade pekné-
ho počasia. Je dobre sa ohlásiť dopredu.
Info: 0904 469 389.

19. 4. | 9.30 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

24. 4. | Deň podpory remesiel 
2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | „Študuj remeslá 
a staň sa aj ty elitou!“

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

ARTKINO METRO
Program Artkina Metro nebol v  čase
uzávierky novín k  dispozícii. Aktu-
álny program nájdete na  stránke
www.lampart.sk

1. 4. | 9.00 | O pohár CVČ 
– turnaj
ZŠ VÝCHODNÁ | Volejbal – juniorky. Zú-
častní sa Volejbalový klub Púchov, CVČ

j j y

Trenčín, SOŠ podnikania Trenčín, Stred-
j ý

ná odborná škola obchodu a služieb.

2. 4. | 16.00 | Cop Volley 
Trenčín – Svidník
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži –
veľká hala

4. 4. | 9.00 – 18.00 | Turnaj 
20. výročie vzniku klubu
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal

11. 4. | 9.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Trnava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – dorast –
regionálne kolo

11. 4. | 14.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Piešťany
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – dorast –
regionálne kolo

12. 4. | 11.00, 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – 1. liga
juniori – malá hala

13. 4. | 9.00 – 13.30 | HK Štart 
Trenčín / turnaj CVČ Trenčín
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – prí-
pravka

18. 4. | 10.00, 12.00 | MBK 
Štadión Trenčín – BSC 
Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci
– malá hala

18. 4. | 8.30 – 15.00 | HK 
Štart Trenčín – Turnaj 
majstrovstiev kraja
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – mlad-
šie žiačky

25. 4. | 18.00 | MBK Štadión 
Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži
– malá hala

25. 4. | 9.30 – 15.00 | ŠKN 
Trenčín – turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA | Futsal nepočujú-
cich

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

CVČ Centrum voľného 
času

Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,
0902 911 174, 0902 911 758

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

HOSS SPORT CENTER Karpatská ulica, +421 32 641 00 13

HOTEL S.O.G. Jesenského 32, 0904 653 199, sog@sog.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.tancuju-
cetigriky.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

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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