
vás pozýva na

Veľkonočný 
jarmok

9. – 12. 4. 2014
pracovné dni | 10.00 - 18.00 

sobota | 10.00 - 16.00 

Mierové námestie
Predaj tradičných veľkonočných 

ľudovoumeleckých výrobkov 
a ponuka dobrého jedla.

PROGRAM | 12. 4. • SOBOTA  
10.00 | Detský folklórny súbor RADOSŤ

11.30 | Folklórna skupina KUBRAN
Maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, jarné zvyky...

CINEMAX
od 3. 4. | (Ne)Zadaný
Zac Efron, Michael B. Jordan a  Miles
Teller si strihli úlohy najlepších kamo-
šov v  romantickej komédii o  chlap-
skom pohľade na sex a vzťahy.

od 10. 4. | 38
38 je dokument mapujúci život sloven-
skej hokejovej legendy, Pavla Demitru.

od 10. 4. | Justin Bieber‘s 
Believe
Jedinečný fi lm, ktorý nám poskytne in-
tímny pohľad na  Justinovo vypredané
celosvetové turné ,,Believe“.

od 10. 4. | Pojedeme k moři
Hrdinom príbehu je desaťročný chla-
pec Tomáš. K  narodeninám dostane

  DIVADLO
5. 4. | 18.00 | A. P. Čechov 
– Svadba

KINO HVIEZDA | Mestské divadlo Trenčín
uvedie svoje najnovšie predstavenie. Cha-
raktery, ako ich videl Čechov úplne zblízka.

j j p

Klasika a smiech cez slzy v novom vydaní.

5. 4. | 20.00 | Vertikálna 
migrácia
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadlo Pôtoň uve-
die predstavenie o  sťahovaní obyvateľov
v  produktívnom veku z  dediny do  mes-
ta. Inscenácia na  hrane dokumentárneho
a komunitného divadla využíva prvky per-
formatívneho herectva a multimediálnych
technológií.

6. 4. | 18.00 | Čínska stena
KINO HVIEZDA | Záujem partie amatérskych
hercov o  divadlo nečakane naruší partia
profesionálnych stavačov stien. Uvádza Di-
vadlo Normálka.

23. 4. | 17.00 | Národný cintorín
POSÁDKOVÝ KLUB | Slovenské komorné di-
vadlo Martin uvedie autorský projekt reži-
séra Doda Gombára, ktorý by mal svojou
poetikou nadväzovať na Kuba, Štúrovcov či

ý y j

Nový Život.

27. 4. | 17.00 | Perinbaba
POSÁDKOVÝ KLUB | Rodinný muzikál. Hud-
bu zložil jeden z  najznámejších maďar-
ských hudobných skladateľov, účinkujú
tanečníci z  Londýna a  Budapešti a  známi
slovenskí a maďarskí herci.

27. 4. | 19.00 | Príbehy 
obyčajného šialenstva
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Divadlo Napíšte si
výpoveď uvedie súčasnú komédiu Petra
Zelenku o  (ne)štandardných ľuďoch, ktorí 
zažívajú absurdné situácie.

  KONCERTY
4. 4. | 19.00 | NF Quartet
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej hudbe s moravskou kapelou.

9. 4. | 20.00 | Blind architect 
(FIN)
KLUB LÚČ | Post rocková nálož z krajiny ti-
sícich jazier.

10. 4. | 19.00 | Radůza
PIANO KLUB | Česká speváčka sa v Trenčíne
predstaví s kapelou.

11. 4. | 19.00 | Kapely Starnú
PIANO KLUB | Happening starých zábavo-
vých kapiel trenčianskeho regiónu. Hosť:
Marián Grexa.

11. 4. | 20.00 | Kofola sound: 
Katarzia a jej frajeri

KLUB LÚČ | Autorský nu-folk-rap.

12. 4. | 20.00 | Obscure sphinx + 
Doomas + Attack of rage
KLUB LÚČ | Poľský psychodelic/post meta-
lový Obscure sphinx sa na turné zastavia aj
v Trenčíne s  dark doom metalovými Doo-
mas a grindovcami Attack of rage.

13. 4. | 17.00 | Veľkonočné 
oratórium
EVANJELICKÝ KOSTOL | Účinkuje Kvarteto 
mesta Brna.

13. 4. | 18.00 | Koncert detských 
virtuózov
GMAB | V  rámci festivalu Trenčianska hu-
dobná jar.

16. 4. | 19.00 | Sima Martausová
PIANO KLUB | Slovenská speváčka a hereč-
ka, Gospel talent 2009 účinkuje s kapelou
Sima Martausová Band.

18. 4. | 19.00 | Los Remedios 
trio: Noche de flamenco
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

18. 4. | 20.00 | The cultural 
studies + Humanoid
KLUB LÚČ |

19. 4. | 20.00 | Interior sounds: 
Dva live + Isobutane live
KLUB LÚČ | Dvojnásobní držitelia českých 
hudobných cien Anděl a držitelia ocenenia
IGF Award z roku 2012 – Dva.

20. 4. | 18.00 | Violový recitál: 
Martin Ruman, Monika 
Nagyová
GMAB | V  rámci festivalu Trenčianska hu-
dobná jar.

23. 4. | 20.00 | Jealousy 
mountain duo (Germany)
KLUB LÚČ | Hudobne nesúrodá zmes fre-
ejazzových 50‘s a  60‘s spolu s  neskoršími
hlukovými a math-rockovými vplyvmi.

25. 4. | 20.00 | Heavy metal 
vomit party
KLUB LÚČ | Whitehorse, Human host body, 
Void forger, Blues for the red sun, Depresy.

25. 4. | 20.00 | Retro Disco 
Párty
PIANO KLUB | Disco párty 80´ rokov. Uvá-
dza dj Jerry Galánek. Rezervácia stolov:
pianoclub@pianoclub.sk.

26. 4. | 20.00 | Triple sun 
(SK) + Do I smell cupcakes? 
(Germany)
KLUB LÚČ |

27. 4. | 16.00 | Putovanie 
storočiami
MÚZEUM TRENČÍN | Koncert starej hudby
Musica Poetica.

27. 4. | 18.00 | Vokálny koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Tomáš Šelc – bary-

y

tón, Renatka Feriková – soprán, Jana Na-
gy-Juhász – klavír. V rámci festivalu Tren-
čianska hudobná jar.

29. 4. | 19.00 | Katarína 
Hasprová & Band
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert výnimočnej
speváčky a  jej kapely, zložený z  nádher-
ných melódií, ktoré povznesú a potešia.

30. 4. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí ZUŠ K. Pá-
divého.

30. 4. | 20.00 | Oslava sviatku 
práce
KLUB LÚČ | Účinkujú Vrbovskí víťazi a budo-
vateľské piesne z čias minulých. Vítané sú
montérky. 

  PRE DETI
pondelok – piatok | Montessori 
Klub
MIEROVÉ NÁM. 3 | Netradičné tvorivé ak-
tivity pre deti, podporujúce ich rozvoj
a  samostatnosť. Viac na  0949  173  276,
montessoriklub@gmail.com

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením s Mirkou
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pre deti a mlá-
dež.

streda | 9.30 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa
pri spoločnej hre učia aj riekanky.

streda a štvrtok | 16.00 – 17.00 | 
Tvorenie s potešením s Ivkou
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 3 – 6 rokov v sprievode jedného z rodi-
čov. Prihlášky na 0902 435 454 alebo osob-
ne v Kc Aktivity.

piatok | 17.00 – 18.00 | DFS 
Kubranček
KC KUBRA |

  MAJÁLES

  FILM

apríl 2014

30. 4. | Majáles 2014

MIEROVÉ NÁMESTIE |

16.00  | Tradičné zdobenie a  dvíhanie 
mája
16.30 | Detský folklórny súbor Radosť
17.30 | Dychová hudba Opatovanka hrá
na počúvanie aj do tanca

1. 5. | Majáles 2014 
a farmársky jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE |

10.00 – 18.00 | Farmársky jarmok – pre-
zentácia a predaj dobrého jedla a špe-
cialít, farmárskych produktov a výrob-
kov z  blízkych regiónov, zaujímavých 
a  netradičných potravinárskych pro-
duktov...
10.00 | Dychová hudba Vlčovanka
11.30 | Ženská spevácka skupina Doli-

y

nečka zo Soblahova
12.00  | Folklórna skupina Rozvadžan
z Trenčianskych Stankoviec
13.00 | Country hudobná skupina Krok
z  Dubnice nad Váhom, country taneč-
ná skupina Maryland, tanečný krúžok 
Slniečko pri CVČ Trenčín

y

15.00 | Folklórny súbor Trenčan
17.00  | The Cellmates z  Bratislavy – 
americký rock and roll 50-tych rokov 
v  modernom prevedení v  štýle Elvi-
sa Presleyho, Gene Vincenta, či Buddy 
Hollyho
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1. 4. | 9.30 | Minitalent
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prehliadka
talentov detí z materských škôl v Trenčíne
s podtitulom Aj škôlkari už veľa dokážu.

4. 4. | 17.00 | Noc s Andersenom
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ 1 | 4. ročník 
dobrodružného medzinárodného pod-
ujatia v  prostredí kníh za  účasti detskej
spisovateľky Andrey Gregušovej. Počet
miest je obmedzený. Info: 032/746 07 15,
deti@vkmr.sk.

5. 4. | 14.00 – 17.00 | Tvorivé 
dielne pre deti
KC KUBRA |

6. 4. | 14.00 – 16.00 | Farebná 
nedeľa
GMAB | Tvorivé popoludnie pre malé deti 
a ich rodičov, starých rodičov.

6. 4. | 16.00 | O červenej 
čiapočke

PK DIVADELNÁ SCÉNA | V rámci Detského di-
vadelného klubu uvádza Divadlo Bez Opony.

9., 23. 4. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov.

11. 4. | 10.00 | Jazykový kvet
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Krajské fi ná-
le celoslovenskej súťaže pre deti a mládež
od 4 do 19 rokov v prednese poézie, prózy
a drámy v rôznych jazykoch.

14. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia z MC Sr-
diečko si spoločne čítajú v knižnici na Hasič-
skej, v pobočke na Juhu a na Dlhých Honoch.

15. 4. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia z MC Sr-
diečko si spoločne čítajú v  knižnici v  po-
bočke Kubra.

20. 4. | 16.00 | Herkules alebo 
dobytie pekla

PK DIVADELNÁ SCÉNA | V rámci Detského di-
vadelného klubu uvádza Divadlo Tyjátr pred-
stavenie tradičného bábkového divadla.

26. 4. | 15.00 – 18.00 | Tanečník, 
choreograf – predstavujeme 
povolania
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. – 27. 4. | Jozef Bajus: 
Vzdialené volania
GMAB | Slovenský výtvarník spracováva ne-
tradičné materiály netradičnými spôsobmi.

1. – 5. 4. | Veľkonočná výstava
KC KUBRA | Vajíčka, medovníky, výšivky 
a rôzne drobnosti. Spojená s predajom.

1. – 8. 4. | Stretnutie – Setkání
TSK | Výstava výtvarníkov a fotografov re-
giónov Trenčín a Uherské Hradište.

1. – 9. 4. | Zlatica Plešková: 
Tajomstvo zakliate v hline
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

1. – 10. 4. | Pamätník odboja 
Zlínskeho kraja
POSÁDKOVÝ KLUB | K 75. výročiu vzniku čes-
ko-slovenského protifašistického odboja.

1. – 13. 4. | Méta 2013
POSÁDKOVÝ KLUB | Fotografi e členov fo-
toskupiny Méta.

1. – 13. 4. | Česko očami 
Slovákov
MESTSKÁ VEŽA | Pripravilo Mesto Tren-
čín a  Česká centrála cestovného ruchu –
CzechTourism Slovensko.

1. – 30. 4. | Vyšívané gobelíny – 
Elena Fabianová
CENTRUM SENIOROV | Vernisáž 1. 4. o 13.00.

7. – 30. 4. | Najkrajšie knihy ČR 
a SR 2008-2012
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Výstava spo-
jená s  premietaním animovaných fi lmov
pre deti. Návštevu skupiny treba vopred
dohodnúť na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

9. – 12. 4. | Záhradkár 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 20. ročník veľtr-
hu potrieb pre záhradkárov.

9. – 12. 4. | Včelár 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 18. ročník výsta-
vy včelárskych potrieb a včelích produktov.

9. – 12. 4. | Poľovníctvo 2014
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 7. ročník výstavy 
poľovníckych potrieb.

9. – 12. 4. | Zdravý životný štýl
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 16. ročník výsta-
vy zameranej na  zdravie, relax a  vyváže-
nosť osobnosti.

11. – 30. 4. | Ján a Juraj 
Hubinský: Na počiatku bola 
čiara
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Vernisáž 11. 4. 
o 17.00.

11. 4. – 16. 5. | 18. AMFO 
Trenčianskeho kraja 2014
TSK | Súťažná výstava amatérskej fotogra-
fi e. Vernisáž 11. 4. o 17.00.

11. – 30. 4. | Ženy v armáde
POSÁDKOVÝ KLUB | Prvá výstava venovaná 
ženám v  uniforme v  celej histórii rezortu
obrany.

14. 4. – 4. 5. | Maľované 
prírodou – Ľubomír Ježo

MESTSKÁ VEŽA | Obrazy „maľované“ kame-
ňom na kameň môžu „vidieť“ aj nevidiaci.
Obrazy vytvorené inovatívnymi technika-
mi, ktoré sa doteraz vo výtvarnom umení 
nepoužívali. Vernisáž 14. 4. o 17.00 hod.

15. 4. – 14. 5. | Sedmičkové 
kráľovstvo
POSÁDKOVÝ KLUB | Z  činnosti školského
klubu detí pri ZŠ Hodžova.

2. – 3. 5. | Výstava skalničiek, 
sukulentov a bonsají
KD ZLATOVCE | Predajnú výstavu pripravi-
lo OZ Klub skalničkárov Trenčín. V ponuke
budú výpestky členov klubu.

  PRE SENIOROV
1. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB |

4. 4. | 14.00 | Príbehy umenia
GMAB | Rozprávanie o  dejinách umenia,
témach v umení či výstavách pre seniorov.

15. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB |

23. 4. | 10.00 | Ateliér odevov 
a dizajnu pre dámy každého 
veku
CENTRUM SENIOROV |

24. 4. | 15.00 | Privítanie jari
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
seniorov pripravuje Klub voj. veteránov.

25. 4. | 14.00 | Skleróza
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Prednáška.

28. 4. | 14.00 | Literárno-
hudobné pásmo s Otakarom
Krásenským
CENTRUM SENIOROV |

29. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre
seniorov
GMAB |

  CVIČENIE
pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba
KC KUBRA |

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRA |

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.

utorok | 19.30 – 20.30 | Cvičenie 
pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 18.00 – 19.00 | Zumba 
– pokročilí
KC KUBRA |

streda | 18.15 – 19.15 | 24 foriem 
Tai–či
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrievací či-
-kung, 24 foriem tai-či.

streda | 18.30 – 19.30 | Aerobik
KC KUBRA |

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

štvrtok | 8.15 – 9.30 | Cvičenie 
na chrbticu
KC AKTIVITY | Jednoduché špeciálne cviky
pre zdravú chrbticu a kĺby.

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

pondelok, streda, štvrtok, 
piatok | Flyfit
KC AKTIVITY | Cvičenie v  hojdacích plach-
tách.

nedeľa | 9.00 – 12.00 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojové-
ho umenia. Nácvik prirodzených refl exov,

kameru a rozhodne sa, že nakrúti fi lm
ako Miloš Forman.

od 10. 4. | Rio 2
Pre Blua, Perlu a  ich tri deti je svet
džungľa. Najmä po  ich dobrodružnej
ceste z  čarovného mesta do  divočiny
Amazonského pralesa na rodinnú stre-
távku. Vyvedený z  miery v  neznámej
krajine musí Blu čeliť jeho najobáva-
nejšiemu protivníkovi – jeho svokrovi
– zatiaľ čo musí odrážať Nigelove zá-
kerné pokusy o pomstu...

ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3.50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
2. 4. | 19.00 | Borgman
Pulzujúci holandský triler s  prvkami
temnej komédie prináša viacvrstvovú
satiru na súčasné spoločenské neduhy
ako konzum a rasizmus.

3., 4. 4. | 19.00 | Noe
Svet už zachránilo mnoho hrdinov,
ale on bol prvý. Režisér Darren Aro-
nofsky, tvorca Čiernej labute a  ďalších

p ýý

výnimočných fi lmov stvoril katastro-
fi ckú drámu, ktorá vám rozpovie jednu
z najstarších legiend ľudstva.

4., 5. 4. | Ona
Oscarový režisér Spike Jonze prichá-
dza s  nevšedným príbehom lásky.
Dej sa odohráva v  blízkej budúcnosti
a ústrednou postavou je nesmelý The-
odore Twombly. Na živobytie si zarába
písaním dojemných osobných listov
na objednávku.

5., 6. 4. | 19.00 | 10 pravidiel 
ako zbaliť babu
Hlavný hrdina Marek je typickým prí-
kladom mladého mimoňa žijúceho vo
vlastnom vesmíre. Jeho dráhu mu však
jedného dňa skríži dievča snov a Marek
sa zamiluje tak beznádejne, že v škole
nie je schopný urobiť ani skúšky. 

6. 4. | 16.00 | Veľká oriešková 
lúpež
Veveričiak Surly a  jeho krysí kamarát
Buddy majú niečo za  lubom. Zima sa
nezadržateľne blíži a  oni premýšľajú,
kde v meste nazhromaždia zásoby. Zú-
falá doba si žiada zúfalé činy a preto sa
spoločne so svojimi priateľmi pokúsia
vykradnúť obchod s orieškami.

8., 9. 4. | 19.00 | Yves Saint 
Laurent
Originálny, provokatívny, výstredný,
inšpiratívny. Plachý, samotársky, nevy-
rovnaný, uzavretý. To bol jeden z najta-
lentovanejších návrhárov sveta módy.
To bol Yves Saint Laurent. Toto je jeho
príbeh.

10. 4. | 9.00 | Babybio: 
Arcibiskup Bezák zbohom
Dokumentárny fi lm divákom pribli-
žuje nesporne pozoruhodnú osobnosť 
Mons. Bezáka – kňaza, ktorý svoj život
daroval Bohu a  cirkvi a  mapuje jeho
nevšedný životný príbeh.

10. 4. | 16.00 | Seniorbio: 
Všetky moje deti
Ústrednou postavou fi lmu je charizma-
tický farár Marián Kuff a. Vo fi lme ho ale
divák vidí skôr v  zašpinených montér-
kach a sleduje drámu misie do prostre-
dia biedy a  beznádeje v  zabudnutých
rómskych osadách.

  FILM
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reálnych bojových situácií na ulici pri pre-
pade, obrana proti viacerým súperom
a ozbrojeným útočníkom.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | Dance 
& power
KC AKTIVITY | Prvky tanečných štýlov a po-
silňovanie na záver.

pondelok, streda, piatok | 
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  po-
silňovacie cviky v  intervalovom cvičení 
s  fázami odpočinku, ktorého výhodou je
vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

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

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta.

štvrtok | 18.00 – 18.50 | Cvičenie 
pilates pokročilí
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a  laterálne hrudné dýchanie. Bliž-
šie informácie a  prihlasovanie na  tel. č.
0905 705 431.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba 
pokročilí
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.

utorok | 19.40 – 20.40 | Zumba 
začiatočníci
KC AKTIVITY |

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

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový 
tréning
KC AKTIVITY | Formát kruhového tréningu
spočíva v  súbore cvikov, ktoré sú odcvi-
čené jeden cvik po druhom s využitím fi t-
ness náčinia. Cviky sa cvičia v jednom kru-
hu za  sebou bez prestávky, sú zamerané
na precvičenie všetkých partií tela.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na  vek a  fyzickú kondíciu.  Vhodné aj pre
začiatočníkov.

pondelok | 18.30 – 20.30 | Jemná 
Vinyasa Jóga
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre všetkých; najmä pre začiatočníkov. Cvi-
čenie je v pomalšom tempe s pomôckami.

pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTRUM |

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre

mamičky už 6 týždňov po pôrode. Vezmite
dieťa so sebou.

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

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED |

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO KC STRED | Vedie pôrodná
asistentka Zuzana Duncová.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

streda | 19.00 | Mamy na fit 
lopte
MC SRDIEČKO KC STRED | Fit loptu si rezer-
vujte na č. 0911 581549.

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.

  PREDNÁŠKY
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Vhodné aj pre tehotné.

1. 4. | 16.00 | Prehliadky 
včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ivan Štefánek
a Ing. Vieroslav Pelech.

2. 4. | 14.00 | Rizner ako 
pedagóg
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prednáška
PhDr.  Evy Červeňanovej, PhD. pri príleži-
tosti 165. výročia narodenia zakladateľa
slovenskej bibliografi e Ľ. V. Riznera.

2. 4. | 14.00 | Prírodná lyrika
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Básne poetky
a  textárky Kataríny Hudecovej zo zbierky
„Nebobelásky“ v rámci klubu žien.

2. 4. | 16.00 | Hľadanie odkazu 
našich predkov
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Beseda
s prof. PaedDr. Jaroslavom Vencálkom, CSc.
spojená s prezentáciou jeho knihy „Sloven-
sko-český cezhraničný región Genius loci“.

3. 4. | 9.00 | Efektívna 
komunikácia a metodika 
občianskych slávností
TSK | Seminár.

3. 4. | 10.00 | Historické 
knižnice v Trenčíne
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Populárno-
-náučná prednáška Mgr.  Igora Zmetá-
ka, PhD. a  Alice Krištofovej o  knižniciach
na území Trenčína.

3. 4. | 13.30 | Beseda s Rudolfom 
Dobiášom
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Stretnutie 
s významným regionálnym spisovateľom.

3. 4. | 16.00 | Prečo je marec 
mesiac knihy
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Literár-
ny klub Omega pozýva všetkých členov
a priaznivcov literatúry na diskusiu a pre-
zentáciu vlastnej tvorby.

3. 4. | 16.00 | Špeciálne jednotky 
NATO
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk. Ing. Jozef 
Krajčír.

3. 4. | 17.00 | Huby ako 
potravina, liek i nebezpečný 
jed
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáša 
MUDr. František Jaroš, CSc.

8. 4. | 16.00 | Moderné paleo
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
prvej slovenskej knihy o  ideálnej strave
podľa princípov paleo. Diskusia s  autormi
Dianou Uríčkovou a Miroslavom Karpatym.

8. 4. | 17.30 | O partnerskom 
vzťahu
KC AKTIVITY | Stretnutie s  Ing.  Máriou Po-
rubčanovovou, terapeutkou metódy One
Brain a  rodinných konštelácií. Pre všet-
kých, ktorí chcú svoj vzťah vylepšiť alebo
začať nový.

9. 4. | 16.00 | Spomienky Ľuboša 
Hlaváča
POSÁDKOVÝ KLUB | Problematika menších 
leteckých spoločností, osobné skúsenosti
pilota dopravných lietadiel – beseda.

10. 4. | 16.00 | Most nad riekou 
Liffey
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
románu Marty Gergelyovej o  manželstve,
šedých a ružových obdobiach páru z dvoch
geografi ckých kútov. Cyklus „Poznávame
Trenčanov“.

10. 4. | 16.30 | Detská hra
MC SRDIEČKO KC STRED | Rozdelenie hry 
podľa veku a  vývinových možností. Ako
môže spoločná hra pomôcť vzájomnému
vzťahu.

12. 4. | 9.00 | Liečivé rastliny
KC AKTIVITY | Stretnutie klubu Veronika o.z.
s prednáškou a burzou liečivých rastlín.

14. 4. | 16.00 | Striedanie plodín 
na záhradke, ich symbióza 
a neznášanlivosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Polako-
vič.

17. 4. | 16.00 | Andrej Kvasz 
a jeho let lietadlom v máji 1914 
v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša PhDr.  Milan 
Šišmiš.

22. 4. | 17.00 | Tajné chodby 
v Trenčíne
GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáša 
Ing. Vojtech Brabenec.

24. 4. | 16.00 | Čo je 
schizofrénia?
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Diskusia
s odborníkmi na podporu duševného zdra-
via. Diskutujú MUDr. M. Turáková, PhDr. I.
Ilavská. Organizované v spolupráci s OZ Ars
Vivendi – umenie žiť.

25. 4. | 17.00 | Muž a žena alebo 
vzťah chce súkromie
ZBOROVÝ DOM CASD | Cyklus prednášok „...
aby nám bolo doma dobre...“ Počas pred-
nášok je k dispozícii detsky kútik.

26. 4. | 17.00 | Rola muža 
v manželstve a rodine
ZBOROVÝ DOM CASD | Cyklus prednášok „...
aby nám bolo doma dobre...“.

27. 4. | 17.00 | Rola ženy 
v manželstve a vo vzťahu
ZBOROVÝ DOM CASD | Cyklus prednášok „...
aby nám bolo doma dobre...“

10., 12. 4. | Slovensko 2.0
Dvadsať rokov existencie Slovenska
očami desiatich slovenských fi lmových
tvorcov. Slovensko 2.0 je mozaikou 10
rôznych krátkych fi lmov, ktoré refl ek-
tujú dvadsať rokov existencie Sloven-
ska očami desiatich slovenských reži-
sérov.

11., 13. 4. | Vášeň medzi 
riadkami
Príbeh utajenej lásky jedného z  naj-
väčších spisovateľov. Charles Dickens,
ženatý autor mnohých legendárnych
románov, sa na  vrchole svojej kariéry
zamiloval do mladšej dievčiny…

11., 12. 4. | Cudzí obed
Príbeh, v  ktorom sa stretne pôvab-
ná, v manželstve nie celkom spokojná
Ilu so Saajanom, ktorý onedlho pôjde
do  dôchodku. Výsledkom je vtipná,
elegantná a pozitívne ladená romanca,
odohrávajúca sa v súčasnej Bombaji.

13. 4. | 16.00 | Rio 2
Vzácne modré papagáje Blu a Perla žijú
v  brazílskom Riu pokojným mestským
domáckym životom…

15., 16. 4. | 19.00 | Grandhotel 
Budapešť
Hrdinovia komédií Wesa Andersona
bývajú svojrázni a nevšední. Inak tomu
nie je ani v jeho najnovšom fi lme.

17., 18. 4. | Vlk z Wall street

Neuveriteľný, fascinujúci a  divoký je
príbeh Jordana Belforta, ktorý sa pre-
slávil ako vlk z Wall Street. Na  plátno
ho preniesol režisér Martin Scorsese
a v hlavnej role muža sa predstaví Le-
onardo DiCaprio.

18., 19. 4. | Rozbitý svet
Príbeh malej Skunk, ktorá má jede-
násť, je diabetička a  je pekne nad ve-
cou. Začali sa jej letné prázdniny a  jej
dni vypĺňajú chvíle bezstarostných ná-
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dejí. Ale len do  okamihu, kedy sused
Oswald surovo zmláti milého, ale la-
bilného mladíka Ricka. Skunk je toho
svedkom a  vzápätí začína strácať ne-
vinnosť takou závratnou rýchlosťou, až
sa jej to začne vymykať z rúk.

22. 4. | 19.00 | Špinavý trik
Príbeh podvodníka Irvinga, ktorý je
so svojou partnerkou a milenkou Syd-
ney donútený pracovať pre vyšinutého
agenta FBI. Ocitajú sa v nebezpečnom,
no zároveň fascinujúcom svete vlád-
nych funkcionárov a mafi ánov.

23. 4. | 19.00 | Walesa, človek 
z nádeje
Pohľad do desaťročia života Lecha Wa-
lesu – robotníka z gdanských lodeníc,
ktorý viedol hnutie Solidarita proti
komunistickej vláde a napokon sa stal
prvým prezidentom demokratického
Poľska.

24. 4. | 9.30 | Babybio: Yves 
Saint Laurent
Originálny, provokatívny, výstred-
ný, inšpiratívny. Plachý, samotársky,
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  KURZY
1. 4. | 17.30 – 19.00 | Veľkonočné 
sviečky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

1. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB |

2. 4. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork
KC AKTIVITY |

8. 4. | 17.30 – 19.00 | Veľkonočné 
sviečky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

9. 4. | 17.00 | Maľba na sklo
M&G CENTRUM |

12. 4. | 10.00 | Plstenie
M&G CENTRUM | Technika mokrého a  su-
chého plstenia.

15. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB |

15., 22. 4. | Veľkonočný 
baranček
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých.

24. 4. | 16.00 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Originálny kvetináč
servítkovou technikou.

26. 4. | 8.00 – 20.00 | Nebuď 
ovca, poď sa hýbať
KC AKTIVITY | Tanečný deň plný worksho-
pov pre deti od 12 rokov a mládež. Prihla-
sovanie na tel. 0949 844 444.

29. 4. | 13.00 | Všetko 
o látkových plienkach
MC SRDIEČKO KC STRED | Workshop ako
plienkovať moderne, zdravo a ekologicky.

29. 4. | Podložky pod šálku
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých. Nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

29. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB |

  INÉ
1. – 5. 4. | Týždeň slovenských 
knižníc
VEREJNÁ KNIŽNICA | Bohatý program pre
deti i  dospelých a  mimoriadne výhodné
služby.

2., 3. 4. | Trenčiansky robotický 
deň

VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Sviatok robotiky 
v Trenčíne. 9. ročník medzinárodnej súťaž-
nej prehliadky robotov.

5. 4. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

5., 6. 4. | Jarno-letná burza
MC SRDIEČKO KC STRED | Burza dojčenského, 
detského, tehotenského oblečenia, obutia,
kočíkov a iných potrieb.

6. 4. | 12.00 – 18.00 | Blšák
KC KUBRA | Bazár.

8. 4. | 9.20 – 11.20 a 16.00 – 
18.00 | Arteterapia v galérii
GMAB | Pre všetkých, čo chcú objaviť svo-
je „JA“.

13. 4. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

16. 4. | 19.00 | Večer zakázaných 
reklám
KLUB LÚČ | Existuje množstvo spotov, kto-
ré sa nikdy nemohli vysielať v televíziach.

Večer so šéfredaktorom portálu kinema.sk 
– P. Konečným.

20. 4. | 19.30 | Odomykanie 
nočnej oblohy
KYKULA | Začiatok astronomickej sezóny 
v Trenčíne 2014. V  sedle Kykula v  katastri 
obce Chocholná – Velčice blízko starej ško-
ly na štátnej hranici. Iba v prípade pekného 
počasia! Informácie na dodo.tn@seznam.cz 
alebo 0904 469 389.

24. 4. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

25. 4. | 10.00 – 18.00 | Spolu 
za zdravý a krásny úsmev
MIEROVÉ NÁMESTIE | Študenti zubného le-

y

kárstva naučia verejnosť, ako si správne 
čistiť zuby.

26. 4. | Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtác-
tvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králi-
ky a ďalšie druhy zvierat.

26. 4. | Burza starožitností
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Zberateľské 
predmety a zaujímavosti.

  ŠPORT
MS ŠPORTOVÁ HALA
5. 4. | 11.00 a | 13.00 | Cop Volley 
Trenčín – VKP Bratislava
Volejbal – 1. liga muži.

6. 4. | 17.00 | HK Štart Trenčín 
– Michalovce
Hádzaná – ml. dorast.

6. 4. | 19.00 | HK Štart Trenčín 
– Michalovce
Hádzaná – ženy.

9. 4. | 18.00 | HK Štart Trenčín – 
ŠKP Bratislava
Hádzaná – ml. dorast.

12. 4. | 14.30 | Slovensko – Česko
Volejbal – medzištátny duel kadetov.

12. 4. | 18.00 | HK Štart Trenčín – 
Inter Bratislava
Hádzaná – ženy.

13. 4. | 11.00 a | 13.00 | Cop 
Volley Trenčín – Cop Nitra
Volejbal – juniori.

13. 4. | 14.30 | Slovensko – Česko
Volejbal – medzištátny duel kadetov.

26. 4. | 19.00 | PCF 9 – Out of 
control
Profesionálne a  amatérske MMA / zápasy
v klietke, octagóne.

28. 4. | 10.00 | Florbal – KCVČ 
Trenčín

Krajské kolo – mládežnícky turnaj, mladší 
žiaci a mladšie žiačky.

29. 4. | 10.00 | Florbal – KCVČ 
Trenčín
Krajské kolo – mládežnícky turnaj, starší 
žiaci a staršie žiačky.
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nevyrovnaný, uzavretý. To bol jeden
z  najtalentovanejších návrhárov sveta
módy. To bol Yves Saint Laurent. Toto
je jeho príbeh.

24. 4. | 16.00 | Seniorbio: 
Klub poslednej nádeje
Píše sa rok 1985. Elektrikár a  príleži-
tostný jazdec rodea Ron Woodroof sa
od  lekárov dozvedá, že má AIDS a  že
mu neostáva viac ako 30 dní života.
Ale Ron sa nevzdáva, púšťa sa do bitky
o svoj život s lekármi, farmaceutickými
fi rmami, úradníkmi a hľadá cestu, ako
prežiť.

24. 4. | 19.00 | Futbal 
na striebornom plátne
Filmový večer organizovaný v  spolu-
práci s futbalovým klubom AS Trenčín.
Po  projekcii debata s  vybranými hráč-
mi.

25. 4. | Dlhá cesta dole
Štyria neznámi ľudia sa počas sil-
vestrovskej noci stretnú na streche ve-
žiaku, obľúbenom mieste samovrahov.
Miesto toho, aby skočili dole, uzavrú
dohodu, že zostanú spolu a nažive mi-
nimálne do svätého Valentína.

25., 26. 4. | Pojedme k moři
Desaťročný chlapec Tomáš dostane
k narodeninám kameru a rozhodne sa,
že nakrúti fi lm ako Miloš Forman. 

26. 4. | 15.00 | Turbo

Špeciálne organizované predstavenie
pre deti s autizmom.

27. 4. | 16.00 | Turbo
Turbo je obyčajný malý slimák, kto-
rý má veľký sen. Žiť svoj život slima-
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čím tempom ho neuspokojuje, túži
po  omnoho väčšej rýchlosti. Neustále
trénuje a svoje pokroky meria metrom.

27. 4. | 19.00 | Buena vista 
social club
Tento živý a  očarujúci hudobný doku-
ment sa od  svojej premiéry sám stal
legendou a  diváci na  celom svete aj
vďaka nemu našli cestu ku kubánskej
hudbe.

29. 4. | 19.00 | S Molierom 
na bicykli
Gauthier Valence (Lambert Wilson) je
úspešný herec. Je hlavnou hviezdou
v divákmi obľúbenom televíznom seri-
áli. Do cesty sa mu však pripletie am-
biciózny divadelný projekt a  jeho he-
recký sen stvárniť postavu Moliérovho
Mizantropa.

30. 4. | 19.00 | Valčík pre 
Moniku
Životopisný fi lm dánskeho režiséra
Pera Flya o  švédskej speváčke a  he-
rečke Monice Zetterlund rozpráva o jej
ceste z  malého mestečka vo Švédsku

p j j

ku sláve v kluboch v New Yorku a Što-
kholme.

KONTAKTY

ARTKINO METRO Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.skp
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA

Mierové námestie 34

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

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj y
KC STRED Ul. 28. októbra, 032/652 21 36
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
M&G CENTRUM Nám. sv. Anny č. 9, 2. poschodie, 0905 238 617y p
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.
OC LAUGARICIO Belá
PIANO KLUB Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.skp
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

PK DIVADELNÁ SCÉNA
Prvá Komorná divadelná scéna, Kniežaťa Pribinu 2,
0903 027 910

TSK Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej staniciy p y j j

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

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.skp
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK K dolnej stanicij
DEJDARKA Kyjevská 3183, 0905 846 241, www.dejdarka.skyj j
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