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 KINO

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

1. 4. | 16.00 |  Niko a cesta ku 
hviezdam

Dobrodružný animovaný fi lm pre celú 
rodinu o malom sobíkovi Nikovi. Niko verí, 
že otec, ktorého nikdy nepoznal, je jed-
ným zo svetoznámej letky Santa Klausa. 
Jeho najväčším snom je naučiť sa lietať 
rovnako dobre ako jeho otec. 

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 atentáte na 
Reinharda Heydricha ako zámienka k vy-
hladeniu Lidíc…

4. – 6. 4. | 19.00 |  Lóve

Maťo žije bezstarostný život bez pravidiel. 
Spolu so svojím kamarátom z detstva 
Tomášom kradnú autá pre autoservis. 
Jeho život sa radikálne zmení, keď spozná 
Veroniku, do ktorej sa zamiluje. Veronika 
žije slušný život študentky vysokej školy. 
Je z detského domova, býva na internáte, 
ktorý jej platí škola. Stále sa snaží skon-
taktovať so svojou mamou, ktorú nikdy 
nevidela. Maťo jej o sebe nehovorí celú 
pravdu, radšej chce kvôli nej zmeniť svoj 
doterajší život. 

5. 4. | 15.30 |  Ozveny festivalu 
študentských filmov 
15.30 |  Blok animovaných fi lmov 
16.30 |  Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 |  Blok hraných fi lmov

10. – 11. 4. | 19.00 |  Jack sa 
chystá vyplávať
Jack, šofér limuzíny, sníva o práci 
v newyorskej hromadnej doprave. Miluje 
reggae. Väčšinu voľného času trávi so svo-
jím spolupracovníkom a najlepším kama-
rátom Clydom a jeho ženou Lucy. Vďaka 
nim sa zoznámi s Connie, ktorá pracuje 
v brooklynskom pohrebnom ústave. Jack 
sa zrazu učí variť a dokonca plávať, aby 
mohol v lete vziať Connie na jej vysnívané 
člnkovanie. Kým sa Jack a Connie pomaly 
oddávajú rodiacej sa láske, manželstvo 
Clyda a Lucy sa otriasa v základoch. Oba 
páry sa musia vyrovnať s nevyhnutným 
osudom svojich vzťahov.

12. 4. | 19.00 |  Control

Debut úspešného autora videoklipov An-
tona Corbijna rozpráva príbeh posledných 
siedmich rokov života Iana Curtisa, spe-
váka legendárnych britských Joy Division, 
ktorí na konci sedemdesiatych rokov spolu 
s ostatnými kapelami z Manchesteru 
defi novali nový smer populárnej hudby. 
Čiernobiela kamera sleduje Curtisa od 
jeho prvých experimentov s drogami cez 
založenie Joy Division až po jeho samo-
vraždu v máji 1980.

13. 4. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

13. – 15. 4. | 19.00 |  
Nevestinec
Obdobie veľkých sociálnych zmien na 
prelome devätnásteho a dvadsiateho 
storočia postihlo aj slávne parížske neves-
tince. Svetu, v ktorom sa na jednej strane 
ponúkala krása a potešenie, zároveň však 
ukrýval bolesť a poníženie, hrozil zrazu 
zákaz existencie. Nevestinec je súcitný 
fi lm nielen voči utrpeniu, útlaku, trpkosti 
a zneužívaniu, ktoré sú také typické pre 
prostredie nevestincov, ale najmä voči 
dievčenskosti žien, ktoré v nich žijú, voči 
ich sexualite, kamarátstvu, ženskosti 
a umelej predstieranej láske, ktorú pre-
žívajú.

15. 4. | 16.00 |  Lovci drakov
Pripravte sa na prieskum ostrovov, kde 

nebezpečenstvo číha za každým rohom, 
na zoznámenie sa s najstatočnejšími 
hrdinami sveta a na najrýchlejší beh 
svojho života – ten budete nevyhnutne 
potrebovať, keď sa na vás pohrnú draci 
z oboch strán Veľkej západnej steny. Títo 
draci môžu byť väčší než ostrov alebo 
úplne maličkí – chrlia alebo prskajú oheň, 
lietajú alebo sa plazia, sú skrátka všade 
a každý je iný. 

18. – 22. 4. |  Febiofest 
18. 4. | 17.00 |  Lollipop Monster
18. 4. | 19.15 |  Rozchod Nadera a Simin
19. 4. | 17.00 |  Win Win
19. 4. | 19.15 |  Lono
20. 4. | 17.00 |  Happy, Happy 
20. 4. | 19.15 |  Volám sa Oliver Tate
21. 4. | 17.00 |  Gajdoš Antalík
21. 4. | 17.20 |  Neha
21. 4. | 19.15 |  Poupata
22. 4. | 17.00 |  Poupata 
22. 4. | 19.15 |  Zabriskie Point

24. 4. | 19.00 |  Svetlá 
v súmraku
Príbeh osamelého nočného strážnika 
bezpečnostnej agentúry v Helsinkách. Ten 
si žije svoj tichý, nenápadný a nudný súk-
romný život, ktorý neosviežuje ani rutinná 
práca, kde ho navyše rôznym spôsobom 
ponižujú. Ale náš hrdina je skromný 
a čestný človek, presvedčený o tom, že 
osud je už raz taký a nedá sa zmeniť. Jeho 
každodennosť však odrazu naruší krásna 
chladná blondína Mirja, do ktorej sa za-
miluje. Lenže Mirja ho vtiahne do sveta 
zločinu, z ktorého niet úniku. 

25. 4. | 19.00 |  Juha
Juhani Aho patrí medzi najvýznamnej-
ších fínskych a všeobecne škandinávskych 
spisovateľov prvej polovice 20. storočia. 
Vo svojom diele vychádzal z folklóru 
a špecifík života fínskej spoločnosti. Ro-
mán Juha (1911) patrí k jeho najslávnej-
ším dielam. Filmová adaptácia v podaní 
Aki Kaurismäkiho je v mnohom ojedinelá. 
V časoch vyspelej fi lmovej technológie – 
88 rokov po prvom vydaní románu – sa 
Kaurismäki rozhodol nakrútiť fi lm o Juho-
vi ako nemý. 

26. 4. | 19.00 |  Muž bez 
minulosti
Neznámy muž je trojicou násilníkov 
takmer ubitý v parku pred helsinskou 
vlakovou stanicou. Prežije vlastnú smrť 
a preberá sa v kolónii bezdomovcov a chu-
dákov na periférii, pri morskom brehu. Tu 
začína nový život bez minulosti, z ktorej 

si nič nepamätá. Zoznámi sa s osamelou 
členkou Armády spásy Irmou a spolu pre-
žívajú šťastné chvíle. Keď sa nakrátko nato 
stane rukojemníkom dobráckeho banko-
vého lupiča a potom sa ocitne v opatere 
byrokratickej polície, vyjde jeho minulosť 
najavo...

27. 4. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou na tému 
japonská animovaná tvorba.

27. – 29. 4. | 19.00 |  Le Havre

Najnovší fi lm fínskeho režiséra Akiho Kau-
rismäkiho je plný irónie a čierneho, ale 
jemného humoru. Príbeh sympatického 
čističa topánok Marcela Marxa sa odo-
hráva vo francúzskom prístavnom meste 
Le Havre. Marcel žije šťastne s milovanou 
ženou Arlettou a trávi čas v obľúbenom 
bare. Do života mu však náhle vpadne 
trinásťročný africký chlapec na úteku. 
Marcel sa chce zachovať ako správny muž 
a rozhodne sa chlapca ochrániť pred polí-
ciou a deportáciou. 

29. 4. | 16.00 |  Šmolkovia
Malí, milí modrí hrdinovia, ktorí sprevá-
dzali detstvo mnohých z nás sa opäť vra-
cajú, tentoraz priamo na plátna kín a to 
v 3D podobe. Príbeh sa začína v animova-
nej dedinke Šmolkov, kde prebieha večná 
naháňačka a naťahovanie sa so zlým ča-
rodejníkom Gargamelom a jeho ryšavým 
kocúrom Azraelom.

 DIVADLO

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

16. 4. | 19.00 |  Divadlo 
v Řeznické, Praha: Ředitelská 
lóže

Divadlo v Řeznické... Veľké divadlo na ma-
lej scéne, prichádza z Prahy do Trenčína, 
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aby nám predstavilo české herecké legen-
dy, Stanislava Zindulku a Aloisa Švehlíka 
v čiernej komédii o chlapskom priateľstve, 
rivalite i láske. Klauni, starí komedianti, 
Learovia a Hamleti, čo všetko prežili, po 
čom túžili, čo sa s nimi dialo naozaj a ako 
to všetko dopadlo. Čo je vlastne riaditeľ-
ská lóža? Kto v nej sedí? Vynikajúci he-
recký výkon v podaní Stanislava Zindulku 
a Aloisa Švehlíka. 

25. 4. | 19.00 |  Bengt Ahlfors – 
Iluzionisti
Stretnutie dvoch odlišných ľudí: mladej, 
energickej, mierne idealistickej začínajú-
cej spisovateľky a starnúceho, zatrpknu-
tého, skeptického až cynického herca 
vytvára dobré zázemie pre vtipné situácie 
a dialógy.

29. 4. | 19.00 |  Lúčnica
Pri príležitosti životného jubilea Štefa-
na Nosáľa sa súbor Lúčnica predstaví 
s programom Lúčnica môj život.

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

4. 4. | 19.00 |  Silné reči – 
Stand up comedy
Silné reči je zoskupenie stand-up komi-
kov pod vedením Jána Gorduliča. Život 
každého z nich je plný výrazných bojov 
a frustrácií a všetci sú príliš lakomí na to, 
aby si zaplatili poriadneho psychiatra. Tie-
to frustrácie si už dva roky liečia pravidel-
nými, pre každého, okrem nich samých, 
vtipnými komediálnymi monológmi 
v stand-up comedy show.

23. 4. | 19.00 |  Tri tvorivé 
tvory 
Večer divadelnej improvizácie.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

14. 4. | 18.30 |  Trenčianske 
Hradné Divadlo – Matka

Mimoriadne príťažlivo spracovaná sloven-
ská klasika Júliusa Barča – Ivana nezaprie 
pečať mladosti režiséra. Výborné herecké 
výkony skúsených hercov vás presvedčia. 
Odporúčame maturantom, hra je súčasťou 
maturitných otázok.

22. 4. | 18.00 |  Divadlo 
Normálka – Ochotníci

Ochotníci sú činoherným predstavením, 
ktoré ponúkne humor, zamyslenie a oži-
venie vo forme pôvodných piesní so živou 
aj reprodukovanou hudbou. Príbeh sa 
odohráva v dedinskom hostinci. Hlavnou 

dejovou líniou je nácvik divadla v podaní 
dedinského ochotníckeho súboru pod 
vedením nedoštudovaného, ale o to am-
bicióznejšieho režiséra.

27. 4. | 20.00 |  Chutilo vám, 
páni?

Najnovšia autorská divadelná hra Pavla 
Seriša. Ide o predstavenie jedného herca 
z podivného sveta reštaurácií a čašníkov. 
Herec odohrá viac ako 20 rôznych charak-
terov, používa minimum rekvizít a počíta 
s aktívnou predstavivosťou diváka. Ko-
média je zmesou divadla, pantomímy, 
absurdity a tanca a snaží sa využívať 
charakterovú, situačnú, slovnú i pohybovú 
komiku.

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

2. 4. | 16.00, 18.00 |  Partička
Zábavná show.

 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 prí-
ležitosti 40. výročia založenia galérie tvorí 
52 malieb a 18 kresieb.

1. 4. – 20. 5. |  Indefinite 
Scenery
Výstava predstaví najnovšiu tvorbu 
šiestich mladých slovenských maliarov 
Dávida Baffi  ho, Michala Czinegeho, Eriky 
Miklóšovej, Moniky Mikyškovej, Kristíny 
Šimekovej a Lucie Tallovej. 

1. 4. – 20. 5. |  Oleg 
Denysenko: Antiquitas Nova
Oleg Denysenko je jedným z mála ukrajin-

ských grafi kov, ktorí zaujali medzinárodné 
publikum. Jeho diela sa nachádzajú v pre-
stížnych múzeách mnohých krajín Európy 
i v Amerike. Denysenko zaujal spracova-
ním tém a inklináciou ku klasickej techni-
ke leptu. Okrem grafi ky sa venuje kresbe, 
maľbe a plastike.

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

1. – 30. 4. |  Cesty a návraty

Výstava fotografi í Jana Tluku z obdobia 
2001 – 2011. Vernisáž sa uskutoční 30. 3. 
o 17.00 hod. Od 1. 4. je veža otvorená 
denne od 10.00 do 20.00 hod. Súčasťou 
výstavy sú fotografi e, ktoré si môžete 
pozrieť v Mestskej klubovni (KIC, Mierové 
nám.)

OBVODNÝ ÚRAD TRENČÍNOBVODNÝ ÚRAD TRENČÍN
10. – 20. 4. |  Prečo som na 
svete rád, rada
17. ročník celoštátnej putovnej výstavy 
s protidrogovým zameraním.

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

11. – 14. 4. |  Poľovníctvo
5. ročník výstavy poľovníckych potrieb.

11. – 14. 4. |  Záhradkár
18. ročník veľtrhu potrieb pre záhrad-
károv.

11. – 14. 4. |  Včelár
16. ročník výstavy včelárskych potrieb 
a včelích produktov.

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

1. – 24. 4. |  Sviatky jari
Výstavka ručných prác s veľkonočnou 
tematikou.

1. – 30. 4. |  Aktivity 
panoráma
Fotovýstava zachytávajúca priebeh široko 
ladených dobrovoľníckych činností našich 
dobrovoľníkov a sympatizantov, mladých 
ľudí nielen z Trenčína, ktorí navštevujú 
aktivity, centrá alebo inak spolupracujú 
s neformálnou skupinou dobrovoľníkov. 

2. – 24. 4. |  NaŠa natÁlka
Výstavka výtvarných prác žiačky s Downo-
vým syndrómom.

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

1. – 30. 4. |  Keramická tvorba 
Denisa Žuchu
Výstava kreatívnych keramických výrob-
kov 15 ročného Denisa Žuchu.

1. – 30. 4. |  Neporiadok v nás
Fotovýstava zachytávajúca obraz správa-
nia sa človeka – pána tvorstva k prírode. 
Autormi fotografi í sú dobrovoľníci, akti-
visti a ochrancovia prírody okolo nás. 

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

2. – 30. 4. |  Trenčín – slobodné 
kráľovské mesto

Výstavky literatúry pri príležitosti 600. vý-
ročia udelenia výsad Slobodného kráľov-
ského mesta Žigmundom Luxemburským.

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

2. – 30. 4. |  Trenčín – slobodné 
kráľovské mesto
Výstavky literatúry pri príležitosti 600. vý-
ročia udelenia výsad Slobodného kráľov-
ského mesta Žigmundom Luxemburským.

KULTÚRNY DOM KULTÚRNY DOM 
ZLATOVCEZLATOVCE
Hlavná ulica

27., 28. 4. | 9.00 – 18.00 |  
Výstava skalničiek, 
sukulentov a bonsají
Výstava spojená s ponukou výpestkov 
skalničiek, konifér, kaktusov a sukulentov.

 KONCERTY

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

5. 4. | 20.00 |  HEX 

Koncert.

8. 4. | 19.00 |  Veľký Nočný 
Rock
Electric Lady (Led Zeppelin revival), Expe-
riment (TN), Simplify (TN) a ďalší.

13. 4. | 18.00 |  Kapely starnú, 
...nech žije zmena.
Happening starých kapiel Trenčianskeho 
kraja, ich priateľov, fanúšikov a rodinných 
príslušníkov. Ako hosť vystúpi Janko Le-
hotský (Modus).

17. 4. | 19.00 |  Fragile

Slovenská hudobná formácia zložená 
z populárnych osobností, známych z rôz-
nych televíznych seriálov, divadelných, 
muzikálových produkcií či TV show. Bez 
použitia hudobných nástrojov, teda a cap-
pella, skupina interpretuje známe rock – 
pop – jazzové hity svetových umelcov.

20. 4. | 18.00 |  KVASfest – 
absolution
Voľné pokračovanie KVASfestu. Táto mu-
tácia je však zameraná na mladú generá-
ciu. Predstavia sa najpopulárnejšie mladé 
klubové kapely: Zoči Voči, The Paranoid, 
Vandali, Before the zero day, Brainscan.
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27. 4. | 19.00 |  AYA-20 rokov 
v zayati + hostia tour 2012
Koncert.

28. 4. | 21.00 |  Narodeniny 
Radio Go DeeJay 

Go DJS, Kristína, DJ P.M.C., Marco van 
Polo, Martin Bieber a Papajam.

30. 4. | 20.00 |  Majk Spirit 
Ďalej účinkujú Grimaso a LiveBand.

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

6. 4. | 22.00 |  Reggae night 
live
Účinkujú: U-Ceee + Damalistik + Dj Bas-
s(t)art.

7. 4. | 20.00 |  Gride + Sheeva 
Yoga 
Live fastcore koncert kapiel z Čiech.

11. 4. | 20.00 |  The canyon 
observer
Koncert.

13. 4. | 21.00 |  Korben Dallas + 
Jess Klein (USA)

Kapela Korben Dallas vydala pred pár týž-
dňami debutový album Pekné cesty.

14. 4. | 20.00 |  Houba + Punk 
Floid + Buried day burned
Punk rock koncert.

19. 4. | 20.00 |  Davová 
psychóza
Po dlhšej koncertnej prestávke zapríčine-
nej dlhodobým pobytom speváka Davovej 
psychózy Jana Kassu v ďalekej Austrálii 
sa v polovici marca vracia na nejaký čas 
na Slovensko, aby spolu s kapelou odpálil 
mesačné turné po Slovensku a Českej re-
publike v mesiaci apríl. Davová psychóza 
tento rok oslavuje zároveň už aj svoje 
25-te výročie!

20. 4. | 22.00 |  Breaking 
soundz 48
Rioteer (HOL), Wychitawacs, Face2bass 
crew. Dnb event.

21. 4. | 20.00 |  Live koncert & 
live act
Dead janitor, I like you hysteric (INDIE-
POP), The bright eye (INDIE).

27. 4. | 21.00 |  Hafner & Beyuz 
feat. ZetuZeta
Dj event.

28. 4. | 20.00 |  Noplus + Bod 
omylu
Live koncert

EVANJELICKÝ KOSTOLEVANJELICKÝ KOSTOL
Rozmarínová ulica

21. 4. | 18.00 |  Ruská Veľká 
noc

Koncert Veľkého zboru donských kozákov.

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

28. 4. | 19.00 |  Festivia chorus 
– komorný spevácky zbor 
Velká Lhota u Dačic
Duchovné a capella skladby ôsmich 
storočí (stredovek, renesancia, barok, 
romantizmus, 20. storočie, populáry 
a spirituály).

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

15. 4. | 18.00 |  
Klavírny recitál – 
Jan Jiraský
Koncert v rámci festivalu Trenčianska 
hudobná jar. 

22. 4. | 18.00 |  Komorný 
koncert
Jozef Podhoranský (violonče-
lo), Mária Heinzová (klavír). 
Koncert v rámci festivalu 
Trenčianska hudobná jar.

TRENČIANSKE MÚZEUMTRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, tel.: 
032/743 44 31, www.muzeumtn.sk

29. 4. | 18.00 |  
Komorný koncert
Silvia Stašková, Adriana 
Antalová (fl auta – harfa). Koncert v rámci 
festivalu Trenčianska hudobná jar.

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

17. 4. | 19.00 |  Naďa 
Urbánková v programe 
Rande s Naďou
Legenda československej populárnej 
hudby, 5-násobný Zlatý slávik, dlhoročná 
členka kultového divadla SEMAFOR, stála 
spolupracovníčka Suchého, Šlitra, Gros-
smanna, Šimeka, Hegerovej, Pilarovej, 
Voborníkovej... 

25. 4. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
23. 4. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s MC Srdiečko. Miesta konania: 
Hasičská ul. č. 1, 1. posch. a pobočka Juh 
(v KC Aktivity), pobočka Dlhé Hony.

24. 4. | 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.

1. – 30. 4. |  Čítame 
s Osmijankom, pridaj sa aj ty!
Osmijanko, n. o. vyhlasuje pre žiakov 
vo veku 8 – 12 rokov literárno–spolo-
čenskú súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť 
prostredníctvom knižnice. Súťažné zošity 
sú k dispozícii v odd. pre deti a mládež na 
Hasičskej ul. 1.

1. – 30. 4. |  Trenčín – slobodné 
kráľovské mesto
Pri príležitosti 600. výročia udelenia krá-
ľovských výsad mestu Trenčín pozývame 
žiakov a pedagógov ZŠ dozvedieť sa viac 
o histórii svojho mesta hravou formou. 
Bližšie informácie a termíny treba do-
hodnúť na tel. čísle: 032/746 07 15 alebo 
e-mailom na: deti@vkmr.sk.

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

1. 4. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Divadlo 
Koráb: Kocúr v čižmách
15. 4. | 15.00 |  Detský 
divadelný klub: Divadlo 
Buchty a loutky: Zlatá husa
29. 4. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Divadlo 
Kolomaž: Červená čiapočka

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

4., 18. 4. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 
rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zá-
bavným spôsobom oboznamujú s výtvar-
ným umením. Učia sa pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

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

3., 10., 17., 24. 4. | 9.00 – 
9.45 |  Joga pre mamičky
Vhodné v období po pôrode, po šestone-
delí, môžete prísť s dieťatkom. V pobočke 
MC Srdiečko v KC Stred.

3., 17. 4. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC v KC Stred.

3., 10., 17., 24. 4. | 17.00 |  
Cvičenie rodičia s deťmi
V telocvični ZŠ Dlhé Hony.

4., 11., 18., 25. | 17.00 |  
Cvičenie rodičia s deťmi
V Sokolovni na Sihoti.

22. 4. | 16.30 |  Bábkové 
divadlo pre deti a rodičov: 
Nepatríme na smetisko
Spoločne sa naučíme, že smeti a staré 

spotrebiče nepatria do prírody, že prírodu 
treba chrániť a starať sa o ňu. V KC Stred.

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

1. – 30. 4. |  Tancujúce tigríky 
– tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka 
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky 
Petry Pevnej. Informácie na 0903 783 724 
alebo tancujuce.tigriky@gmail.com.

3., 10., 17., 24. 4. | 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. 
Do klubu je možné sa prihlásiť aj počas 
školského roka. 

4., 11., 18., 25. 4. | 16.00 – 
18.00 |  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou 
Tvorivé popoludnie pre deti od 3 rokov 
v sprievode rodičov. Teta Anička pripravu-
je pre deti netradičné výtvarné techniky 
so zameraním na rozvíjanie jemnej mo-
toriky rúk a tvorivého myslenia. Kapacita 
kurzu je obmedzená. Prihlásiť sa je možné 
každý týždeň do utorka 19.00 hod. u lek-
torky Aničky na tel. č. 0915 764 866.
4. 4. |  Sypané obrázky z farebného 
piesku
11. 4. |  Výroba z hliny
18. 4. |  Rámiky zo špachtlí
25. 4. |  Postavičky z črepníka

4., 11., 18., 25. 4. | 17.00 – 
18.00 |  Habibti
Orientálna tanečná skupina pre deti od 4 
do 8 rokov. Brušné tance cez rozprávky pre 
chlapcov aj dievčatá.   

6., 13., 20., 27. 4. | 15.00 – 
16.00 |  Aj my máme šikovné 
pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím.

6., 13., 20., 27. 4. | 16.30 – 
18.00 |  Džamal junior 
Orientálna tanečná skupina pre deti od 9 
do 13 rokov. 

 VOĽNÝ ČAS

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

28. 4. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

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

3. 4. | 16.00 |  Prehliadky 
včelstiev
Prednáša Ivan Štefánek.
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5. 4. | 16.00 |  Oslobodenie 
Trenčína
Prednáša npráp. v. v. Jozef Korený.

9. 4. | 16.00 |  Všeobecné 
zásady rezu a tvarovanie 
ovocných drevín 
Prednáša plk. v. v. Ing. Cyril Boldiš.

15. 4. | 9.00 – 12.00 |  
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít 
19. 4. | 15.00 |  Privítanie jari
Spoločenské stretnutie seniorov pripravu-
je Klub vojenských veteránov.

19. 4. | 16.00 |  Mincovné 
reformy za vlády Františka 
Jozefa I. 1848 – 1916
Prednáša Ing. Ján Dibala.

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

18. 4. | 19.00 |  Whiskyho 
cestovateľské kino: Južná 
Amerika
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky, 
sa po dlhých rokoch cestovania po odľah-
lých kútoch piatich kontinentov rozhodol 
vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé 
zážitky a fotografi e zo svojich výprav.

30. 4. | 19.00 |  Fascinujúci 
svet mimoriadnych 
videoklipov
Máte radi výnimočnú hudbu a jej fi lmové 
obrazy? Tak určite nezabudnite na večer 
najlepších videoklipov so šéfredaktorom 
portálu kinema.sk P. Konečným.

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

3., 10., 17., 24. 4. | 17.30 – 
18.40 |  Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela. V po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred.

4., 11., 18. 4. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

4., 11., 18., 25. 4. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.

5., 12., 19., 26. 4. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

10., 24. 4. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

12. 4. | 16.30 |  Aké hračky sú 
vhodné pre moje dieťa...
Naučíme sa vyberať správne hračky v po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred.

19. 4. | 16.30 |  Workshop – 
učíme sa viazať babyšatky 
Určené všetkým, ktorí chcú svojmu dieťat-
ku dopriať láskavú náruč.

21. 4. | 9.00 – 18.00 |  
Rodičovský kurz
Kurz vhodný pre budúcich rodičov, ktorí 
hľadajú odborné odpovede na otázky 
týkajúce sa starostlivosti o bábätko, o doj-
čení, o nových prístupoch vo výchove. 

Stretneme sa s pediatrom, laktačnou po-
radkyňou, právničkou a psychologičkou. 
Je potrebná rezervácia vopred.

26. 4. | 16.30 |  Baby signs
Kurz určený pre rodičov, ktorí chcú svojmu 
batoľaťu porozumieť. Je potrebné sa vo-
pred prihlásiť.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 2. posch., 
tel.: 032/743 55 50, www.vkmr.sk

5. 4. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov lite-
ratúry na diskusiu i význame recenzie 
a literárnej kritiky a na čítačky vlastnej 
literárnej tvorby.

19. 4. | 16.00 |  Prvé tri roky 
života
Ako formujú vplyv ranej detskej skúsenos-
ti vo vzťahu s matkou na zdravý vývin die-
ťaťa. Diskutujú MUDr. D. Ralaus a MUDr. B. 
Birešová.

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

4., 11., 18., 25. 4. | 8.00 
– 9.30 |  Babi, pošli mi to 
mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/743 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. – 30. 4. |  Cvičenie pre ženy 
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení s fázami 
odpočinku, ktorého výhodou je vysoký 
energetický výdaj, výsledkom je zlepše-
nie ohybnosti a schopnosti koordinácie, 
spevnené partie bokov, brucha, stehen-
ných a sedacích svalov. Viac informácií na 
www.kcaktivity.sk.

1. – 30. 4. |  Cvičenie Pilates 
Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvi-
kov natiahne skrátené a posilní oslabené 
svaly. Bližšie informácie a prihlasovanie 
na tel. č. 0905 705 431.

1. – 30. 4. |  Fitness aerobic 
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

1. – 30. 4. |  Jumping 
Novinka v cvičení. Jumping je skupinové 
cvičenie na patentových trampolínach, 
ktoré vedú vyškolení inštruktori. Jumping 
zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu 
jednoduchým a zábavným spôsobom. Pri-
hlášky a informácie sa na www.vigi.sk.

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 17.30 
– 19.00 |  Klub Francúzskej 
konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 

jazyka s Madame Smejkalovou. Trojme-
sačný konverzačný klub je vhodný pre 
stredne pokročilých.

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 19.00 
– 20.00 |  Raks shakri – 
choreografia 
Kurz orientálnych brušných tancov je za-
meraný na kombinácie prvkov a tanečné 
kombinácie pre pokročilé tanečnice. 

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 20.00 – 
21.00 |  Orientálne tance pre 
začiatočníkov
Prostredníctvom orientálneho brušného 
tanca môže žena objavovať svoje telo, 
dokáže ním vyjadriť svoju povahu a dušu 
a stelesniť rôzne odtiene ženskosti. 

3., 10., 17., 24. 4. | 16.45 – 
17.45 |  Zdravotný Pilates
Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s boles-
ťami chrbta.

3., 10., 17., 24. 4. | 17.30 – 
19.00 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci
Trojmesačný kurz francúzskeho jazyka 
pre začiatočníkov s Madame Smejkalo-
vou. V prípade záujmu pokračovať v kurze 
je možná príprava na francúzske skúšky 
DELF.

3., 10., 17., 24. 4. | 19.45 – 
20.45 |  Dance fitnes aerobic
Rytmický dance aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

4., 11., 18., 25. 4. | 17.00 
– 18.00 |  Klub anglickej 
konverzácie s rodenými 
hovoriacimi z USA
Klub anglickej konverzácie vedený dob-
rovoľníkmi z Chicaga. Klub je určený pre 
mladých ľudí vo veku 13 – 30 rokov so zá-
ujmom o novú kultúru a konverzáciu.

4., 11., 18., 25. 4. | 18.30 
– 20.00 |  Kurz angličtiny 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
Kurz vedie Mgr. Daniela Hájková a je mož-
né stále sa prihlásiť.

8., 15., 22., 29. 4. | 10.00 – 
11.00 |  Baletná príprava 
dospelí
Baletná príprava je základom dobrého 
zvládnutia tanca a najlepšou prípravou na 
tanec samotný. Tanečník ňou získa taneč-
né pozície, držanie tela, techniku točiek 
a výskokov, ohybnosť tela a naučí sa izolo-
vať pohyby jednotlivých častí tela.

8., 15., 22., 29. 4. | 11.00 – 
12.00 |  Baletná príprava deti
Kurz je určený deťom od 6 rokov. Je vede-
ný profesionálnou tanečnicou a pedago-
gičkou Nikol Quardovou, ktorá sa špeciál-
ne venuje baletnej príprave detí. 

10. 4. | 17.00 |  Anjelské 
stretnutie s Jozefom Frtúsom
Prednáška spojená s anjelským meditač-
ným stretnutím.

11. 4. | 16.30 – 20.00 |  Cuisine 
francaise – špeciality 
francúzskej kuchyne 
Špeciality francúzskej kuchyne s Elenou Se-
gura a jej rodičmi. Príďte – naučíme sa variť 
národné jedlá Francúzska, porozprávame sa 
po francúzsky. Čo si navaríme, to si aj zjeme. 

25. 10. | 18.00 – 20.30 |  Klub 
Patchwork ručne šitý 
Stretnutie priaznivcov klubu, ktorých spája 
netradičná technika – patchwork. V rámci 

klubu budú ženám k dispozícii všetky zá-
kladné pomôcky (šablóny, rezák, pravítka, 
nožnice, ihly, aj predpripravené látky). 

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

28. 4. | 15.00 – 18.00 |  
Potešme svoje mamičky 
a babičky 
Tvorivé dielničky pre všetky detičky 
s množstvom milých nápadov, ako potešiť 
na Deň matiek svoju mamičku a babičky. 
Venovať sa vám bude tím animátorov.

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

16. 4. | 15.00 |  Ako sa robí 
kniha
Beseda s Jozefom Lehockým o zbieraní 
materiálu na spevníky Trenčianskeho regi-
ónu. Spolu si i zaspievame.

TRENČIANSKA TRENČIANSKA 
ASTRONOMICKÁ ASTRONOMICKÁ 
SPOLOČNOSŤSPOLOČNOSŤ
Opatovská 206

21. – 22. 4. |  Meteorická 
expedícia Lyridy 2012
Expedícia sa uskutoční v lokalite Čierna-
chovské lúky v katastri obce Soblahov 
v blízkosti chaty pod Ostrým vrchom. 
Pozorovanie bude od 23.00 a potrvá 2 – 
3 hodiny. Výsledky budú organizátorom 
spracované pre vedecké účely. Zraz účast-
níkov je o 19.00 na mieste pozorovania. 

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
30. 4. | 16.00 |  Stavanie 
mája, viazanie stužiek – DFS 
Radosť 
30. 4. | 16.30 |  Koncert 
dychovej hudby Opatovanka
1. 5. | 9.30 – 16.00 |  Otvorená 
európa – otvorené mesto

9.30 |  Koncert detskej dychovej hudby 
Rudolfa Hečku z Dolnej Súče
10.30 |  Divadlo Maska – Kto druhému 
jamu kope... a iné Ezopove bájky
11.30 |  Detský folklórny súbor Radosť
13.00 |  Tanečné skupiny Aura, Goonies 
a Country tanečná skupina Maryland
15.30 |  Detský tanečný súbor Milagro, 
vokálna skupina Svetlana-show a víťazi 
súťaže Šanca mladým z Rigy

MESTSKÁ PLAVÁREŇMESTSKÁ PLAVÁREŇ
Mládežnícka 4

6., 13., 20., 27. 4. | 16.00 – 
17.00 |  Liečebná telesná 
výchova a rehabilitačné 
plávanie
Cvičenie pre deti trpiace skoliózami 
a deformáciami chrbtice. Sprievod rodiča 
nutný.

4 | KAM
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