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  KINO

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

od 1. 4. | Nepoužiteľní
Hviezda súčasnej francúzskej komédie,
Omar Sy, sa po veľkom úspechu fi lmu
Nedotknuteľní predstavuje v ďalšom fi lme
o dvoch parťákoch odlišného pôvodu
a farby pleti, ktorí spoločne prekonávajú 
nástrahy osudu.

od 4. 4. | Pár nenormálnych 
aktivít
Keď sa konečne Malcolm rozhodne zavesiť 
staromládenectvo na kliniec a dovolí svo-
jej priateľke, aby se k nemu nasťahovala, 
netuší, kto privandruje s ňou.

od 4. 4. | Smrteľné lži

Robert Miller (Richard Gere) sa na oslave 
svojich 60. narodenín javí sa ako stelesne-
nie úspešného podnikateľa a dokonalého 
rodinného života. Za stenami jeho doko-
nalého sídla mu všetko prerastá cez hlavu.

od 4. 4. | Hostiteľ
Príbeh sa odohráva v budúcnosti, keď Zem 
čelí mimozemskej invázii, hlavné slovo
však má láska a odhodlanie za svoju lásku
bojovať. 

od 4. 4. | Ako za starých čias
Val (Al Pacino) opúšťa po dlhých 28 
rokoch brány väzenia, pred ktorými ho 
čaká najlepší kamarát Doc (Christopher 
Walken).

od 4. 4. | Paríž – Manhattan
Príbeh farmaceutičky Alice, ktorá na-
chádza únik zo samoty vo fi lozofi ckých
fi lmoch Woodyho Allena.

od 11. 4. | Dávam tomu rok
Neúspešný spisovateľ Josh a jeho ambi-
ciózna priateľka Nat sa napriek odlišným 
povahám rozhodnú vstúpiť do manžel-
stva. Zaľúbenosť tejto dvojice je očividná,
no ich priatelia sú presvedčení, že im 
manželstvo vydrží maximálne jeden rok.

od 18. 4. | Proti vetru
Život Paula sa zmení po tom, čo jeho žena

|

nenávratne zmizne. Po roku hľadania je
zúfalý a bez východiska. Jeho posledná 
šanca je začať všetko znovu od nuly.

od 25. 4. | Bezpečný prístav
Do Southportu sa presťahuje Katie, ktorej
minulosť zahaľuje tajomstvo. 

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

5. 4. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

5. 4. | 19.00 | Hon
Lukas pracuje v materskej škôlke a začína
žiť nový život – má kamarátov, novú
prácu, priateľku a skvelý vzťah so synom. 
Túto idylu však naruší jedna lož, ktorá sa 
začína šíriť v komunite jeho kamarátov.

6., 7. 4. | 19.00 | Divoký Django
Otrok Django sa pod vplyvom nemeckého 
lovca ľudí doktora Schultza, sám stane
krutým lovcom ľudí za odmenu.

7. 4. | 16.00 | Legendárna partia
Jack Frost vyzerá na 18 rokov, a žije už 
tri storočia. Prináša chlad, ľad a sneho-
vé prázdniny. Dokáže zmraziť celú ulicu, 
lietať nad mestom, no deti na neho ne-
veria… 

9. 4. | 19.00 | Cézar musí 
zomrieť
Vo väznici Rebibbia predstupuje pred
publikum skupina väzňov, aby odohrala 
klasickú tragédiu – Július Cézar Williama 
Shakespeara. Po aplauze sa „herci“ vracajú
do svojich ciel, aby si ďalej odpykávali 
mimoriadne tresty.

10., 11. 4. | 19.00 | Klip
Príbeh šestnásťročnej Jasny, ktorá sa snaží 
defi novať svoje miesto vo svete a dospieť,
stojí na úplnej hrane toho, čo o dnešných
tínedžeroch naozaj chceme vedieť…

12. 4. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha 
IV.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

12. – 14. 4. | 19.00 | Bedári
Hlavným hrdinom muzikálu je Jean Valje-
an, ktorý je odsúdený na galeje za to, že 
ukradol kúsok chleba.

14. 4. | 16.00 | Norman 
a duchovia
Jedenásťročný Norman nenachádza po-
chopenie u rodičov ani u staršej sestry. Ale
Normanov život nie je úplne nudný. Vidí 
duchov mŕtvych, dokáže s nimi komuni-
kovať…

16. – 18. 4. | 19.00 | Medvedík
Takmer 40-ročný Denis je starý mládenec
a živí sa ako profesionálny kulturista. Ne-
darí sa mu ani v práci, ani v láske.

19. 4. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Anime play
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

19. – 21. 4. | 19.00 | Anna 

Karenina
Adaptácia slávneho románu L. N. Tolstého.

21. 4. | 16.00 | Krúdovci
Dobrodružná animovaná komédia rozprá-
va príbeh prvej pravekej rodiny na svete 
– Krúdovcov. 

23., 24. 4. | 19.00 | Je to iba 
vietor
V roku 2008 sa v Maďarsku odohrala sé-
ria rasových útokov na miestnu rómsku
komunitu.

25., 26. 4. | 19.00 | Kráľovská 
aféra
Príbeh zakázanej lásky medzi Johanom 
Struenseeom, nemeckým lekárom polo-
šialeného dánskeho kráľa Kristiána VII.
a jeho manželkou, mladučkou kráľovnou 
Karolinou Matyldou Hannoverskou. 

26. 4. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava III.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

27. – 30. 4. | 19.00 | Anjelský 
podiel
Robbie má okolo dvadsať, je bez práce 
a s priateľkou Leonie čaká syna. Za napad-
nutie podobného mladíka je odsúdený 
na verejné práce. 

30. 4. | 16.00 | Rio
Vzácny papagáj Blu tvorí so svojou panič-
kou Lindou nerozlučnú dvojicu. Blu nemá
problém uvariť kávu, pripraviť raňajky,
vyčistiť si zuby alebo poslúžiť Linde ako 
jej osobný budík.

  DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

7. 4. | 16.00, 19.00 | RND 
– Polooblačno
K blížiacemu sa päťdesiatemu výročiu
vzniku Radošinského naivného divadla 
napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu
javiskovú hru zo života rodnej Radošiny
a zároveň nepriamo aj Slovenska v pred-
chádzajúcom dvadsiatom storočí.

24. 4. | 19.00 | Kto zhasol svetlo

Brilantná komédia o tom, čo všetko sa 
môže stať, ak si domov privediete milenca 

vo chvíli, keď sa tam objaví milenka s va-
ším manželom. A čo s tým všetkým urobí 
skrytý poklad rodiny, pomocníčka v do-
mácnosti Anna? Koho vytočia jej nápady, 
sedliacky rozum a svojský humor? Podarí 
sa jej zachrániť pokoj rodinného kozubu?
Britké dialógy, nečakané zámeny a gejzír 
gagov v podaní obľúbených slovenských 
hercov.

2. 5. | 19.00 | Idiot

Divadlo Astorka Korzo ´90 prináša ďalší 
z veľkých príbehov svetovej literatúry. Mi-
roslav Krobot vytvoril podľa románu F. M.
Dostojevského svet zaujímavých postáv,
svet, kde nechýba vášnivá láska, vášnivá
žiarlivosť ani vášnivá nenávisť. Do tohto
prostredia vstupuje výnimočný mladý
muž, zvláštne vnímavý, dobrý a prívetivý
ku všetkým naokolo. Je však možné, aby
tu zavládla harmónia, všeobecná láska
a dobrota?

19. 5. | 19.00 | Malé manželské 
zločiny

Krásny, fascinujúci, úchvatný obraz man-
želstva, s jeho démonmi, žiarlivosťou,
pokrytectvom, egoizmom, zaslepením, 
ošúchanosťou, ťažkopádnosťou. Na druhej
miske váh sú nezabudnuteľné spomien-
ky, zviazanosť, humor a neha. Príďte si 
vychutnať brilantné výkony Milana Lasicu 
a Marty Sládečkovej.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

14. 4. | 18.00 | Výlet
Hra vznikla na základe skutočných zá-
žitkov. Postavy v tomto príbehu nie sú
vymyslené a ich podobnosť so skutočnými 
osobami nie je dielom náhody. To čo sa
v našom predstavení odohráva je reálny
obraz skutočných udalostí, ktoré sa dejú 
takmer denne.

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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26. 4. | 19.00 | Chutilo vám, 
páni? – Pavol Seriš
21. repríza úspešnej komédie jedného 
herca z podivného sveta reštaurácií a čaš-
níkov. Autor – Pavol „Palec“ Seriš je dr-
žiteľom Ceny Stana Radiča za Objav roka 
na európskom festivale humoru a satiry
Kremnické gagy 2012. Počas predstavenia 
odohrá herec viac ako 20 rôznych cha-
rakterov z prostredia jednej netradičnej 
reštaurácie. Keďže používa iba minimum
rekvizít, počíta s aktívnou predstavivos-
ťou diváka.

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

13. 4. | 19.00 | Večer divadelnej 
improvizácie
Tri tvorivé tvory v Klube Lúč a ich diva-
delná improvizácia. Juraj “Šoko” Tabaček,

y

Lukáš “Pucho” Puchovský, Stano “Stanley” 
Staško a ich divoko-humorná cesta impro-
vizáciou aj na Vaše témy a podnety.

27. 4. | 19.00 | Divadlo 
S.T.O.K.A.: Neistý grunt

Inscenácia vznikla tvorivou metódou 
autorského divadla, improvizáciami bez 
stanovenia konkrétnych cieľov. Pohráva-
nie sa s rôznymi divadelnými postupmi, 
commedie dell’arte, tanca butoh, expre-
sívnych postupov chudobného divadla,
expresionizmu, estrádnych hudobných 
vystúpení, či groteskných skečov, je vďaka 
hereckej virtuozite oboch protagonistov, 
čosi ako chudobné divadelné orgie na po-
medzí estrády a avantgardy.

  VÝSTAVY

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

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo M. A. Bazovského patrí ku skvostom
slovenského výtvarného umenia. Inovo-
vanú expozíciu pripravenú pri príležitosti
40. výročia založenia galérie, tvorí 52
malieb a 18 kresieb.

1. – 28. 4. | Kontexty RGB
Výstava prác pedagógov a študentov
KPVU Pd F TU v Trnave. Traja pedagógovia 
z katedry pedagogiky výtvarného umenia 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
– C. Blažo, R. Gajdoš a V. Rónaiová po-
núkajú uvažovanie o tom, nakoľko je ich
nezávislý výskum na poli troch klasických
médií maľby, kresby a grafi ky čitateľný cez
vizuálny jazyk aj v prácach ich študentov.

1. – 28. 4. | Xénia Bergerová: 
Maľba
Akademická maliarka Xénia Bergerová
(1977), absolventka Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave, Ateliéru maľby,
patrí k vyhraneným predstaviteľkám sú-
časného slovenského výtvarného umenia.

MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

3. – 30. 4. | Figurálna kresba 2013 

Mesto Trenčín a ZUŠ Karola Pádivého vás
pozývajú na výstavu najlepších prác auto-
rov vo veku od 10 do 19 rokov.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 10. 4. | Sviatky jari
Výstavka ručných prác s veľkonočnou
tematikou.

1. – 28. 4. | Laugaricio 2013
Výstava k 50. výročiu založenia klubu fi la-
telistov 52-19 pri Posádkovom klube.

10. 4. – 12. 5. | Tak to vidím
Výstava obrazov Miroslava Volníka. Verni-
sáž sa uskutoční 10. 4. o 16.30 hod.

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

1. – 30. 4. | Okamihy – výstava 
fotografií Miroslava a Róberta 
Fapša
„Okamihy v ľuďoch, ľudia v okamihoch“ – 
aj takýto pseudonym môže mať výstava
fotografi í. Fotenie je ich spoločným ko-
níčkom, preto sa mu venujú už niekoľko 
rokov. Každý má osobitý štýl, ale jedno
majú spoločné, a to záľubu v čiernobielej
fotografi i. 

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 7. 4. | Juraj Toman: Miesta
16. 4. – 5. 5. | Ján Koválik: Tak si 
tu žijeme
Vernisáž sa uskutoční 16. 4. o 17.00 hod.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSKPRIESTORY TSK
Ul. k dolnej stanici

1. – 3. 4. | Stretnutie – Setkání 
28. družobná výstava výtvarníkov a fo-
tografov regiónov Trenčín a Uherské 
Hradiště.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

2. – 30. 4. | Život okolo mňa
Výstava fotografi í MUDr. Jozefa Jakuša.

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

1. – 30. 4. | Tvorenie 
s potešením
Výstava prác detí od 3 – 15 rokov navšte-
vujúcich rôzne výtvarné krúžky v KCA.

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

1. – 30. 4. | Výstavky kníh pre 

deti – alebo, deti zoznámte sa 
s niečím novým
1. – 7. 4. | Andersenove 
rozprávky
8. – 14. 4. | Predstavujeme 
cudzojazyčnú literatúru
15. – 21. 4. | Šikovné ruky
22. – 30. 4. | Týždeň s Astrid 
Lindgrenovou 

KULTÚRNY DOM KULTÚRNY DOM 
ZLATOVCEZLATOVCE
Hlavná ulica

26., 27. 4. | 9.00 – 18.00 | 
Výstava skalničiek, sukulentov 
a bonsají
Výstava spojená s ponukou výpestkov 
skalničiek, konifér, kaktusov a sukulentov.

  KONCERTY

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

14. 4. | 18.00 | Trenčianska 
hudobná jar
Harmónia Seraphica – Večer piesní Giu-
seppe Verdiho. Jaroslav Pehal – bas, Da-
niel Simandl – klavír.

REFEKTÁR KOLÉGIA REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOV
Mierové námestie (vchod cez 
kaviareň Alžbetka)

21. 4. | 18.00 | Trenčianska 
hudobná jar

Moyzesovo kvarteto a Nicola Bulfone
Komorný koncert.

28. 4. | 18.00 | Trenčianska 
hudobná jar
Komorné združenie Collegium Wartberg.
Dagmar Podkamenská-Bezačinská – sop-
rán, Jozef Podhoranský – violončelo, Ján 
Krigovský – kontrabas, Daniel Buranov-
ský – klavír.

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

5. 4. | 22.00 | Neandrtallica 
Po vyše roku sa do Trenčína vracia najdi-
vokejšia a najbláznivejšia párty, akú naše 
krásne mesto zažilo. Dj Bass(t)art a Dj
Palec zostúpia z vrchov hôr, aby opäť raz
ukázali, že vedia rozhýbať i tie najväčšie
drevá v sále.

12. 4. | 20.00 | Hardcore punk 
show
Live koncert.

19. 4. | 21.00 | Interior sounds!
Dj event.

20. 4. | 20.00 | Chiki liki tu a + 

Jealousy mountain duo (USA)
Live koncert.

25. 4. | 20.00 | The canyon 
observer
Live koncert.

26. 4. | 21.00 | Panáčik + 
Burning boy
Koncert.

30. 4. | 20.00 | Emperor (USA) 
+ J (CZ)
Live koncert.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

5., 19., 26. 4. | 19.00 | Ján 
Severský
Piatkové posedenia pri živej hudbe.

12. 4. | 19.00 | Fascination Band
Piatkové posedenia pri živej hudbe.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

17. 4. | 19.00 | Ján Berky Mrenica 
a Diabolské Husle
Exkluzívny koncert výnimočného hus-
ľového virtuóza a Diabolských Huslí. 
Hosťom je sólista SND M. Doboš. Koncert 
plný zábavy emócií, krásnych melódií.
Od operety k muzikálu až po slovenskú
ľudovú pieseň. Zaznejú melódie z operiet
E. Kálmána, R. Piskáčka – muzikálu – J.
Bocka – Fidlikant na streche, F. Loewe – 
My Fair Lady a iné.

19. 4. | 19.00 | La Gioia
Skupina La Gioia prezentuje hudobný štýl
– pop opera, ktorý spája populárnu hud-
bu a operný spev. Je to zoskupenie troch 
spevákov, ktorí interpretujú populárne 
piesne v štýle belcanta. Repertoár tria 
tvoria nielen skladby svetovej hudobnej
scény, ale najmä pozoruhodné úpravy
známych slovenských a českých hitov, 
ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz ne-
počutým, originálnym spôsobom.

24. 4. | 17.00 | Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALAHALA
Mládežnícka ul.

19. 4. | 19.00 | Michal David 
v Trenčíne
Fanúšikovia Michala Davida sa môžu tešiť 
na 2 hodinový koncert nabitý energiou, 
skvelými pesničkami a zaspomínať si
na časy nielen mladosti. Neváhajte a príď-
te si vypočuť hity ako Diskopříběh, Céčka,
Pár přátel mít a mnohé ďalšie.

PIANO KLUBPIANO KLUB
Ulica pod Sokolicami 16, 
032/744 50 81, www.pianoclub.sk

5. 4. | 19.00 | Polemic
Koncert.

10. 4. | 19.00 | Fragile
Koncert.

12. 4. | 19.00 | Zoči Voči
Koncert.

13. 4. | 19.00 | Vlasta Redl
Koncert.

26. 4. | 20.00 | Para
Lineup: Senderovci, Para, Moja Reč.



5. apríl 2013 kam v trenčíne KAM | 3

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
22. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 

p

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).

23. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

5. 4. | 18.00 | – 6. 4. | 9.00 | Noc 
s Andersenom
13. ročník medzinárodného podujatia
počas ktorého deti, ktoré sú prihlásené
za čitateľov knižnice, „ponocujú“ medzi
knihami za účasti spisovateľky, Trenčanky,
Márie Hanovej. Účasť treba vopred doho-

p y y

voriť na t. č. 032/746 07 15.

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

9., 16., 23., 30. 4. | 16.30 | 
Popoludňajšie Riekankovo
15. 4. | 16.00 | Vyrábame 
s deťmi
Kytica, ktorá nezvädne – papierová.

16., 30. 4. | 10.00 – 12.00 | 
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

ZŠ, DLHÉ HONYZŠ, DLHÉ HONY
9., 16., 23., 30. 4. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi 

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

10., 17., 24. 4. | 17.00 | Cvičenie 
detí s rodičmi

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

5. – 6. 4. | Noc v Detskom 
kútiku
Deti vo veku 6 – 12 rokov môžu prespať 
v detskom kútiku – samozrejme budú 
mať rôzne aktivity počas noci, ako výlet 
s baterkou po centre, rozprávky, fi lmy
a pod.

20. 4. | Strikeman show
Aktívny program plný pohybu a tanca 
určený pre deti a mládež.

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

17. 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.

7. 4. | 14.00 – 16.00 | Farebná 
nedeľa
Tradičné nedeľné tvorivé podujatie v Ate-
liéri Majstra Galerka. Podujatie je určené
pre všetky deti, ktoré radi tvoria, vymýšľa-
jú a hrajú sa s výtvarným umením.

KC AKTIVITYKC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 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. Informácie a prihlášky 
na 0903 783 724.

1. – 30. 4. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca. Informá-
cie a prihlášky na 0915 101 051.

1. – 30. 4. | Tanečná skola Aura 
dance
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 do 20 rokov. Informácie a prihlášky 
na 0908 731 125.

1. – 30. 4. | CVČ Trenčianske 
Teplice – tanečná škola 
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky 
na 0903 793 557.

2., 9., 16., 23., 30. 4. | 15.00
– 17.00 | Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 do 14 rokov 
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiálmi. 
Prihlášky a informácie na 0908 210 940
alebo info@kcaktivity.sk.

11., 18., 25. 4. | 10.00 – 11.00,
16.00 – 17.00 | Tvorenie 
s potešením pre najmenších 
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov. Výtvarné
techniky so zameraním na rozvíjanie jem-

nej motoriky rúk a tvorivého myslenia. 

11., 18., 25. 4. | 15.00 – 16.30 | 
Tvorivé dielničky – Klub
Deti vo veku 6 – 15 rokov si môžu vyskú-
šať zaujímavé umelecké techniky. Klub je 
určený pre všetky úrovne od začiatočníkov 
až po pokročilých. 

5., 12., 19., 26. 4. | 15.00 – 16.00 | 
Šikovné pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti
ZŤP.

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

27. 4. | 15.00 – 18.00 | Mami to je 
pre teba
Tvorivé dielničky nielen pre deti, ale aj pre
dospelých.

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

21. 4. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Divadlo Piki: Elá a Hop

Počas 50 minút spolu s deťmi navštívime
strašidelný zámok, múzeum voskových
fi gurín, zúčastníme sa nakrúcania fi l-
movej rozprávky, zájdeme na koncert, aj 
na karneval.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
30. 4. | 16.00 | Tradičné stavanie 
mája s dychovou hudbou 
Opatovanka.
1. 5. | 10.00 – 18.00 | Majáles
Celodenný program s folklórom, dychov-
kou a slovenskými evergreenmi, tvorivé
dielne a hry pre deti, májový gazdovský 
jarmok plný dobrých vôní a chutí.

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

10., 17., 24. 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: 
032/770 83 14.

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

12. 4. | 9.00 – 14.00 | Jazykový 
kvet – Language Flower 2013
Celoslovenská akreditovaná súťaž v pred-
nese poézie, prózy a divadelných pred-
stavení detí a mládeže v cudzích jazykoch 
– krajské fi nále.

16. 4. | 16.00 | Kým som šťastný
Prezentácia knihy Oľgy Feldekovej spojená 
s autogramiádou a predajom knihy.

18. 4. | 16.00 | Predchádzanie 
depresiám
Ako možno utvárať svoj život , aby sme 
znížili riziko depresie? Diskutuje MUDr. M.
Margočová a PhDr. O. Lacková.

25. 4. | 16.00 | Sladké sny 
Prezentácia knihy trenčianskej rodáčky 
Martiny Monošovej v rámci cyklu Pozná-
vame Trenčanov.

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

6. 4. | 19.00 | Vernisáž výstavy 
Okamihy + koncert Jelly Belly
Jelly Belly je tanečno-phanková forma
hluku. Zvukoví remeselníci ignorujú ukon-
čenie deväťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia a podľa vlastných slov je ich po-
slaním hudbou namiesto zbraní oslobodiť 
bájnu krajinu Východného pobrežia.

13. 4. | 11.00 | Handmade burza
Na tejto burze sa budú predávať hlavne 
handmade, čiže ručne vyrábané výrobky.

Pokiaľ má ale niekto záujem predávať 
svoje knihy, MC kazety, CD, DVD, vinyly,
plagáty, pohľadnice, skrátka všetky takéto
zaujímavé vecičky, ste tiež vítaní.

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

5., 12., 19., 26. 4. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti
sa pri nich hrajú.

11., 18., 25. 4. | 10.30 | Mommie's 
English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

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

9., 16., 23., 30. 4. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné pre mamičky s deťmi.

9., 23. 4. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hrom-
níková.

9., 16., 23., 30. 4. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

10., 17., 24. 4. | 17.00 | Cvičenie 
pre tehotné – profylaxia
11. 4. | 16.30 | Homeopatia pre 
deti
Hľadáte jemný a prirodzený spôsob liečby 
vašich detí? Príďte sa porozprávať o ho-
meopatii. Povieme si pár faktov, odstráni-
me pár mýtov a pridáme pár konkrétnych
liekov na úrazy a bežné ochorenia našich
detí (nádchy, chrípky, …).

18. 4. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
8. téma: Prvý rok v živote dieťaťa – budu-
jeme základy pre spokojný život.

HOSS SPORT CENTERHOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

8., 15., 22., 29. 4. | 9.30 – 11.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
Len za priaznivého počasia. Zabezpečený
pitný režim, WC, prebaľovací pult.

6. 4. | 9.30 – 11.30 | Cvičme celá 
rodina – mama, tato a detičky 
Cvičenie na čerstvom vzduchu s rôznymi 
cvičebnými pomôckami.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 30. 4. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
5., 8., 12., 15., 19., 22., 26., 29. 
4. | 9.30 – 12.00 | Spevácka 
skupina Sihotiar
8., 15., 22., 29. 4. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy
8., 15., 22., 29. 4. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
8., 15., 22., 29. 4. | 9.00 – 17.00 | 
Pedikúra
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8. 4. | 16.00 | Bonsaj klub
9., 16., 23. 4. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 5
9. 4. | 15.00 | Prednáška 
a beseda s Mestskou políciou
10., 17., 24. 4. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
10., 17., 24. 4. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance
10., 17., 24. 4. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
10., 17., 24. 4. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
10., 17., 24. 4. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
11., 18., 25. 4. | 11.00 – 16.00 | 
Masáže
11., 18., 25. 4. | 15.00 – 17.00 | 
Taroky a kartové hry
16. 4. | 15.00 | Dedenie
Prednáša JUDr. Stanislav Kecera.

25. 4. | 16.00 | Poľský klub 

KC STRED 
(bývalé KC DLHÉ HONY), 
Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36

1. – 30. 4. | Gitara s Ivanom 
Dobiášom
1. – 30. 4. | Gitara s Dušanom 
Dobiášom
1. – 30. 4. | Klavír s Natáliou 
Říhovou
9., 16., 23., 29. 4. | 19.00 – 20.00 | 
Dance aerobik
10., 17., 24. 4. | 19.00 – 20.00 | 
Pilates s Aničkou
11., 18., 25. 4. | 17.30 – 18.45 | 
Joga v dennom živote
11., 18., 25. 4. | 18.00 – 19.00 | 
Basic-step aerobik
11., 18., 25. 4. | 19.00 – 20.00 | 
Basic aerobik
5., 12., 19., 26. 4. | 18.30 – 20.00 | 
Zumba
8., 15., 22., 29. 4. | 10.00 – 11.00 | 
Cvičenie pre seniorov
8., 15., 22., 29. 4. | 17.00 – 18.30, 
18.30 – 20.00 | Tai – chi pre 
začiatočníkov aj 
pokročilých 

10. 4. | 13.30 – 15.30 | Akadémia 
III. veku

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

6. 4. | 17.00 | Zuzana Mareková
Rozprávanie študentky študujúcej výtvarníc-
tvo v Anglicku, prezentácia vlastnej tvorby.

13. 4. | 17.00 | Veronika Šikulová: 
Miesta v sieti
Autorské čítanie a beseda s autorkou.

14. 4. | 17.00 | Spomínanie vo 
Vážke: Pepo Jelínek

Známy trenčiansky výtvarník.

20. 4. | 19.00 | FolklórVážka
Ľudová zábava – hrá ĽH Kvit.

28. 4. | 17.00 | Slávka Očenášová
Spomienky spisovateľky na výtvarníka 
Igora Rumanského.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

8. 4. | 16.00 | Hlavné zásady 
pestovania ovocných drevín 
v tvare štíhle vreteno
Prednáša Ing. Boldiš.

14. 4. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít 
14. 4. | 16.00 | Beseda 
s Ing. Lacom Levčíkom
Beseda s členom komisie pre riešenie le-
teckých mimoriadnych udalostí v letovom
priestore Slovenska.

18. 4. | 15.00 | Privítanie jari 
– spoločenské stretnutie 
seniorov
18. 4. | 16.00 | 350. výročie 
vpádu Turkov do Trenčína 
a okolia v roku 1663
Prednáša PhDr. Milan Šišmiš.

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

9., 16., 23., 30. 4. | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

9., 16., 23., 30. 4. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých. Info a prihlášky
v kancelárii KcA 0908 210 940.

9., 16., 23., 30. 4. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v dennom živote
Cvičenia jogy navrhnuté pre postupný
a trvalý rozvoj človeka a sú otvorené voči
všetkým – bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu.

10., 17., 24. 4. | 18.00 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
Info a prihlášky v kancelárii KcA 
0908 210 940.

6. 4. | 14.00 | Klubové 
stretnutie OZ Veronica spojené 
s odbornou prednáškou 
6. 4. | 9.00 – 17.00 | Základné 
vzdelávanie mládežníckych 
lídrov 
Seminár je zameraný priamo na rozvoj
zručností  a získanie nových kompeten-
cií  ľudí zapojených do tvorby aktiví t pre 
deti a mládež. 

8., 15., 22., 29. 4. | 17.15 – 18.15 | 
Pilates pre začiatočníkov
8., 15., 22., 29. 4. | 17.30 – 19.00 | 
Klub francúzskej konverzácie
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný
pre stredne pokročilých. Info a prihlášky
v kancelárii KcA 0908 210 940.

8., 15., 22., 29. 4. | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
Hodina s prvkami dance aerobiku spojená
s posilňovaním a strečingom.

27. 4. | 10.00 | Workshopy 
polynézskych tancov
Tento workshop je určený tanečniciam,
ktoré už majú zvládnuté princípy tanca
v bokoch. Teda buď sa už stretli s polynéz-
skymi tancami, majú za sebou základné
techniky brušného tanca alebo iných tan-
cov, ktoré využívajú pohupy a trasy bokov.

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

11., 18., 25. 4. | 17.30 – 19.00 | 
Tvorivý ateliér pre dospelých
OC Laugaricio pozýva všetkých záujemcov
o rôzne tvorivé techniky – príďte medzi
nás a oddýchnite si od každodenných
starostí a povinností. Pripravené pre Vás
budú výtvarné a umelecké aktivity pod
odborným vedením lektorov.

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

10. – 13. 4. | Poľovníctvo
6. ročník výstavy poľovníckych potrieb.

10. – 13. 4. | Záhradkár
19. ročník veľtrhu potrieb pre záhrad-
károv.

10. – 13. 4. | Včelár
17. ročník výstavy včelárskych potrieb
a včelích produktov.

10. – 13. 4. | Zdravý životný štýl
15. ročník výstavy zameranej na zdravie,
relax a vyváženosť osobnosti.

24. – 25. 4. | Trenčiansky 
robotický deň

8. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky 
robotov.

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

9., 23. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvar-
ným technikám.

9., 23. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvo-
rivé stretnutia pre všetkých priaznivcov
výtvarného umenia.

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

10., 17., 24. 4. | 17.25 – 18.25 | 
Kurz orientálneho brušného 
tanca pre začiatočníčky 
10., 17., 24. 4. | 18.30 – 19.30 | 
Kurz orientálneho brušného 
tanca pre pokročilé

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

14. 4. | 10.00 – 15.00 | Tanečný 
workshop Flamenco

Viac informácii a prihlášky na www.
ishtar.sk, farisa.dance@gmail.com,
0903 778 862.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALAMESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul.

6. 4. | 18.00 | Volejbal Extraliga 
muži Trenčín – Prešov
6. 4. | 18.00 | Basketbal muži
TJ Štadión Trenčín – BSC Bratislava.

| |

7. 4. | 10.00 | Hádzaná 
HK Štart Trenčín – Partizánske.

| |

7. 4. | 11.45 | Hádzaná
HK Štart Trenčín – Partizánske.

| |

10. 4. | 17.00 | Florbal extraliga 
muži
ŠK 1. FBC Trenčín – semifi nále prípadný 
5. zápas.

11. 4. | 13.00 – 15.00 | Hádzaná – 
turnaj mládež 
14. 4. | 11.00 – 15.00 | Volejbal 
kadeti
Trenčín – Púchov.

15. 4. | 9.00 – 14.00 | Orion 
Florbal Cup 2013
Florbalový turnaj ml. žiakov krajské kolo.

20. 4. | 18.00 | Basketbal muži
TJ Štadión Trenčín – Komárno.

| |

20. 4. | 10.00 | Hádzaná
Mladší dorast HK Štart Trenčín – Bytča.

| |

20. 4. | 11.45 | Hádzaná
Starší dorast HK Štart Trenčín – Bytča.

| |

20. 4. | 16.00 | Florbal extraliga 
play-off muži
ŠK 1. FBC Trenčín – Hurikán Bratislava.
p yp

20. 4. | 19.00 | Extraliga Volejbal 
muži
Trenčín – Prešov.

21. 4. | 16.00 | Florbal extraliga 
play-off muži
ŠK 1. FBC Trenčín – Hurikán Bratislava.
p yp

22. 4. | 9.00 – 14.00 | Orion 
Florbal Cup 2013
Florbalový turnaj starších žiakov krajské 
kolo ZŠ.

27. 4. | 7.30 – 16.30 | Hádzaná 
staršie žiačky – turnaj
28. 4. | 11.00 – 15.00 | Volejbal 
kadeti
Trenčín – Myjava.

28. 4. | 9.00 – 14.45 | Florbal 
mladší žiaci, regionálne kolo 

4 | KAM

OSPRAVEDLNENIE
V minulom vydaní Kam v Trenčíne sme
uviedli pri ponuke podujatí, ktoré sa
konali v Centre seniorov na Osvienčim-
skej ulici, nesprávnu adresu. Za chybu
sa ospravedlňujeme.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027003300300030002000640070006900200052004700420027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004E0065006A006D0065006E016100ED002000760065006C0069006B006F0073007400200073006F00750062006F00720075005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED0020006E00610020006F006200720061007A006F007600630065002C00200070006F007300ED006C00E1006E00ED00200065002D006D00610069006C0065006D00200061002000700072006F00200069006E007400650072006E00650074002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


