
6. 6. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom
KIC | Mocní vládcovia Trenčianskeho
hradu (1. časť) – Matúš Čák

26. 6. | 21.00 | 
O trenčianskom bubeníkovi
CENTRUM MESTA | Nočné open air podu-
jatie.

CINEMAX
od 4. 6. | Dieťa 44

Thriller Dieťa 44 vznikol podľa rov-
nomenného a  cenami ovenčené-
ho bestselleru, ktorého silný príbeh

PRECHÁDZKY 
MESTOM

SO SPRIEVODCOM
Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu 
(1. časť) – Matúš Čák

Bol Matúš Čák naozaj slovenským romantickým rytierom podľa 
predstáv našich národných buditeľov? Vďaka čomu sa stal „Pánom
Váhu a Tatier?“ Mal plešinu?

Prechádzky mestom pre vás pripravuje 
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
Vstupné: 1 € dospelí, 0,50 € deti od 6 rokov. Predaj v KIC.

SOBOTA • 6. JÚN 2015 • 16.00

stretnutie pri KIC – Mierové námestie

Mesto Trenčín a agentúra Kvart vás pozývajú na

Nočná 
prechádzka 
príbehom lásky 

trenčianskeho 

bubeníka 
Štefana

open air show

O trenčianskom 
bubeníkovi

26. júna 2015 o 21.00
Trenčín, Mierové námestie

svetová artistická show 

ARGOLLA

  DIVADLO
3. 6. | 19.00 | Halina Pawlowská 
– Banánová veľryba

POSÁDKOVÝ KLUB | Nová show o dokonalej
žene, dokonalom mužovi, dokonalej láske
v  podaní celkom nedokonalej manželky,
milenky a  matky. Halina vo svojej diva-
delnej show radí, informuje, číta, recituje
a  reaguje na otázky a názory, tiež spieva,
spomína, plánuje, kritizuje, tancuje, han-
bí sa, dýcha a smeje sa všetkému aj sama
sebe.

6. 6. | 19.00 | Partička 
na šnúre...

POSÁDKOVÝ KLUB | Populárne hudobno –
zábavné improvizačné posedenie, do kto-
rého sú zatiahnutí aj diváci.

11. 6. | 20.00 | Komunál
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia je sledom
mikropríbehov ľudí, ktorí sa rozhodli vstú-
piť na  javisko verejného života. Konanie
postáv vyzerá navonok otvorené a úprim-
né, no postupne sa demaskuje ako mani-
pulatívna hra s emóciami a očakávaniami
publika. Uvádza Divadlo Kolomaž.

17. 6. | 20.00 | Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Inscenácia Divad-
la Kolomaž podľa predlohy francúzskeho
autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“.
Monodráma o chlapcovi, ktorý žije vo svo-
jom vnútornom svete a  neuvedomuje si,
čo presne sa okolo neho odohráva. Pútavý
príbeh o osude človeka, ktorý sa považuje
za Ježiša.

  KONCERTY
1. 6. | 20.00 | Tvrdý & Havelka 
duo
KLUB LÚČ | Projekt „U nás v garáži” na mo-
tívy jedného obdobia českého under-
groundu, novej vlny a  punku vzbudil mi-
nulý rok ohlas i dlhé diskusie.

5. 6. | 21.00 | Uprising warm up
KLUB LÚČ | Bratislavská alternatívno-roc-
ková hudobná skupina.

6. 6. | 19.00 – 22.00 | 
Narodeniny Zvonice s Veselou 
heligónkou
ZVONICA COFEE A BAR | Neseď doma a príď 
na narodeninovú párty Zvonice.

6. 6. | 20.00 | Revival Night
PIANO KLUB | Bon Jovi revival, Machine
Head (Deep Purple revival), AC-TN.

7. 6. | 18.00 | Monika Nagyová 
GMAB | Klub priateľov vážnej hudby vás 
pozýva na klavírny večer s krásnou nezná-
mou hudbou.

12. 6. | 22.00 | Drum‘n‘bass 
night: Lixx + Source code + 
Nekris + Twist

KLUB LÚČ | Večer s nestorom slovenskej ta-
nečnej dnb scény Lixxom a jeho hosťami.

13. 6. | 21.00 | Martin Kubečka: 
Krst albumu Riverside

KLUB LÚČ | Koncert mladého sólového gi-
taristu a  speváka z Trenčína. Hosť: Jerguš
Oravec.

14. 6. | 18.00 | Anastácia 
Tolstonog (Ukr) – klavír

GMAB | Koncert Klubu priateľov vážnej
hudby.

19. 6. | 18.00 | Musica Poetica 
a Vox
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert.

21. 6. | 20.00 | Astronautilus & 
live band (USA)
KLUB LÚČ | Astronautalis je americký hip-
-hopový umelec, ktorý hip hop mieša
s blues, indie a electrom. Často improvizu-

ý ý

je a zapája do svojich textov aj publikum.

22. 6. | 19.00 | Franta a Vojta 
Nedvědovci
PIANO KLUB | Nový program je o pokračo-
vaní nedvědovskej tradície po  odchode
Honzu zo scény. Príďte si vypočuť obľú-
bené hity: Stánky, Valčíček, Podvod, Růže
z papíru, Skládanka, Souhvězdí jisker, De-
vatenáct let, Kočovní herci a iné.

24. 6. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

25. 6. | 16.30 | Fistulatoris 
Consort
CENTRUM SENIOROV | Koncert.

  PRE DETI
pondelok | 10.00 – 11.30 | 
Hodinka pohybu rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-
sia okrem vyšantenia detí aj možnosť za-
pojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamičky.

pondelok, streda a piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca pre deti od 6 rokov do 15 rokov. Pri-
hlášky: 0908 731 125.

utorok | 15.00 | Otvorené 
cvičenie pre rodičov s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Kurt s umelým povr-
chom, kde si rodičia môžu vychutnať po-
hyb svojich detí s rôznymi športovými po-
môckami a spolu sa zabaviť.

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

utorok, štvrtok | Korzo dance – 
SZUŠ Trenčín – Tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Informácie
a prihlášky na 0904 504 032.

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

streda | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti
HOSS SPORT CENTER | Hodinový program

  NEDAJTE SI UJSŤ

6. 6. | 9.00 – 14.00 | FARMÁRSKY JARMOK

MIEROVÉ NÁMESTIE | Ponuka dobrého jedla a špecialít 

z blízkych regiónov. Od 11.00 zahrajú Bánovskí heligonkári.

jún 2015
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pre deti od  3 rokov orientovaný na  po-
hybovú všestrannosť formou hry. Záme-
rom je oboznámiť deti s  rôznymi druhmi
športu (futbal, tenis, fl oorball, basketbal,
baseball, atletické športy, atď.) zábavnou
formou. Je potrebné sa vopred zahlásiť.
032/641 00 13.

4. 6. | 10.00 | Celé Slovensko 
číta deťom
MIEROVÉ NÁMESTIE | Celoslovenský projekt 
s cieľom vrátiť ku knihám malých i dospe-
lých za účasti významných osobností z re-
giónu a žiakov základnej umeleckej školy.

11. 6. | 13.30 | Traja kamoši 
a fakticky fantastický bunker
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ so spi-

ý

sovateľkou Barborou Kardošovou spo-
jená s  prezentáciou jej novej knižky pre
deti o  čarovnom príbehu sily priateľstva,
za  účasti ilustrátorky Katky Slaninkovej
a  milovníka dobrých kníh Dada Nagya.
Podujatie je organizované v  rámci cyklu
„Poznávame Trenčanov“. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť 
na 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

13. 6. | 10.00 | Smejko 
a Tanculienka

CINEMAX | Veselé pesničkové divadlo 
pre najmenších s  lienkou Tanculienkou
a čmelkom Smejkom.

16. 6. | 8.30 | Hevier „60“
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s auto-
rom kníh pre deti, tohtoročným jubilan-
tom Danielom Hevierom. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

18. 6. | 9.00 – 15.00 | Čítajme 
si...
VKMR | 8. ročník celoslovenského čitateľ-
ského maratónu detí spojený s  pokusom
o prekonanie minuloročného rekordu. Or-
ganizované v  spolupráci s  Linkou detskej
istoty pri SV UNICEF a  Slovenskou asociá-
ciou knižníc.

21. 6. | 15.00 – 17.00 | Preteky 
lezúňov
OC MAX | Súťaž pre deti od 7 do 11 mesia-
cov. Batoľa by malo prejsť 5-metrovú drá-
hu v čo najkratšom čase, pričom ho rodičia
môžu motivovať akýmkoľvek spôsobom.
Najrýchlejšie batoľa a  jeho rodičia získajú
víkendový pobyt.

22. 6. | 9.00 | Ako pomôcť 
v tiesni?
VKMR HASIČSKÁ | Interaktívna diskusia so
žiakmi základných a stredných škôl zame-
raná na spôsoby a zásady pomoci človeku
v  tiesni, v  rámci prevencie voči nárastu
problémových hovorov a  zneužívaniu lin-
ky tiesňového volania.

22. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

23. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

26. – 27. 6. | 20.30 – 8.30 | Noc 
v detskom kútiku – Morský 
svet
OC MAX | Obľúbená akcia pre deti vo veku 
od 6 do 11 rokov. Registrovaný príjem detí 
je v  piatok, v  čase od  20.30 do  21.15 h.
v  priestoroch Detského kútika. Deti si vy-
zdvihnú rodičia v čase medzi 8.00 – 8.30 h.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia predstavujúca sú-
bor diel jedného z  najvýznamnejších slo-
venských umelcov obsahuje výber zná-
mych i  málo vystavovaných autorových
prác.

Výtvarné umenie 
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stálu expozíciu tvoria diela výtvar-
níkov staršej generačnej vrstvy, pôsobia-
cich v minulosti v trenčianskom regióne.

1. – 14. 6. | Izabela Bulková 
– Pocity
MESTSKÁ VEŽA |

1. – 14. 6. | Výstava obrazov 
Márie Liškovej – Z tváre 
prírody
OC MAX | Prierez autorkinej tvorby od roku 
2004. Ide prevažne o krajinomaľbu a fi gu-
rálnu tvorbu.

1. – 19. 6. | 19. AMFO 
Trenčianskeho kraja
TSK | Krajská súťažná výstava amatérskej 
fotografi e.

1. – 28. 6. | Jozef Kostka: Klasik 
slovenskej sochárskej moderny
GMAB | Patrí medzi výtvarníkov, ktorí vý-
znamným spôsobom ovplyvnili vývoj slo-
venského sochárstva. Zaslúžil sa o  vznik
slovenskej národnej galérie, či Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave.

1. – 28. 6. | Karol Felix: maľba, 
grafika, objekty
GMAB | V  jeho nenapodobiteľnom rukopi-
se dominuje geometria. Necháva sa inšpi-
rovať starými civilizáciami. Jeho výtvar-
né kompozície zapĺňajú symboly, odkazy

ý ý

a štylizované znaky autorského písma.

1. – 30. 6. | František Hečko
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstava pribli-
žujúca život a  dielo významného sloven-
ského spisovateľa pri príležitosti 110. vý-
ročia jeho narodenia.

1. – 30. 6. | Svet olympizmu: 
vtedy a dnes
VKMR JASELSKÁ | Interdisciplinárna výsta-
va pri príležitosti Medzinárodného olym-
pijského dňa na  počesť založenia Medzi-
národného olympijského výboru v  Paríži
(1894).

1. – 30. 6. | Prázdninové čítanie
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh pre deti
a mládež.

2. – 26. 6. | Návrat dažďovníkov
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava venovaná 
ochrane dažďovníkov a netopierov v mes-
tách.

2. 6. – 2. 8. | Svet očami detí 
a dospelých
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výsta-
va Súkromnej základnej umeleckej školy
Trenčín.

7. 6. | Akvatera Trenčín 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Medzinárodná 
výstava zvierat.

19. 6. – 19. 7. | Od Belmonda 
po Cardinale

MESTSKÁ VEŽA | Radovan Stoklasa – foto-
grafi e.

22. 6. – 5. 7. | Výstava histórie 
počítačov
OC MAX | Elektronika vyvíjaná a vyrábaná 
na  Slovensku do  roku 1989 – Závody vý-
počtovej techniky Banská Bystrica, Závody
priemyselnej automatizácie Prešov, Tesla
Orava, Tesla Piešťany, Tesla Bratislava, Di-
daktik Skalica.

23. 6. – 14. 8. | Škótsko – krajina, 
kde svetlo vie učarovať
TSK | Výstava fotografi í Jiří Skřipský.

  FESTIVALY
12. 6. | Kultúrne podujatie

TRENČIANSKY HRAD | Dvojdňový multižán-
rový mestský festival prináša inšpiratív-
ne vystúpenia lokálnych umelcov, ako aj
umelcov z  iných miest, regiónov a  krajín
priamo v centre starobylého mesta.
MAIN STAGE | 20.00 – 20.45 Manon Meurt
(CZ), 21.30 – 22.15 Saroos (DE), 23.00 –
00.30 Mitch and Mitch (PL).
2ND STAGE | 19.15 – 20.00 Jelly Belly (SK), 
20.45 – 21.30 Celestial Shore (US) , 22.15
– 23.00 Wild Tides (CZ).
FILM STAGE | 20.45 Film pásmo Almostar: 
Homo ciris, 25km2, 21.30 Film Uli Biaho,
22.30 Film Men With Balls (Kinedok).
AFTERPARTY | 00.30 – 03.00 DJ Nowhere-
man (SK)

13. 6. | Kultúrne podujatie
Pokračovanie festivalu. 
PADDOCK | 19.00 – 19.45 divadlo Skrat 
(SK), 20.00 – 20.45 Mayen (CZ), 21.00 –
21.45 Ali Ibn Rachid (SK), 22.00 – 22.45
Autumnist (SK), 23.00 – 23.45 Prekvape-
nie, 24.00 – 03.00 Bulb (SK).
COFFEE SHEEP | 18.00 – 18.45 Čítanie no-
vých zbierok a  Diskusia s  najväčšími bás-
nikmi (Peter Šulej – Michal Habaj), 19.00

ý j

– 19.45 Frank Winter (UK), 20.00 – 20.45
Genuine Jacks (SK), 21.00 – 21.45 Viyu,
22.00 – 01.00 DJ.
MIEROVÉ NÁMESTIE | 14.30 – 15.30 Detské
divadlo Zkufravon, 20.00 – 22.00 Gramo-
phone Brothers (SK)

  PRE SENIOROV
4. 6. | 13.00 | Stolnotenisový 
turnaj seniorov
CENTRUM SENIOROV |

12. 6. | 15.00 | Farebný juniáles
CENTRUM SENIOROV |

a atmosféra sa čitateľom po celom sve-
te doslova vryli pod kožu. Degradovaný
policajt, ktorý sa ocitol vo vyhnanstve,
a  navzdory stalinistickému režimu
pátra po  sériovom vrahovi. Ohrozuje
tak nielen svoj život, ale aj život svo-
jej manželky a každého, kto by mu len
trochu pomohol.

od 4. 6. | Hurá na futbal

Amadeo žije v  malom meste. Pracuje
v  bare a  hrá stolný futbal lepšie ako
ktokoľvek iný. Miluje Lauru, ale ona
o  tom nevie. Jeho jednoduchá rutin-
ná práca sa rúca, keď sa do  ich mes-
tečka vracia Ace, v  súčasnosti najlepší 
futbalista na  svete a  chce sa pomstiť 
za  jedinú porážku, ktorú kedy utrpel.
Amadeov bar, stolný futbal a dokonca
i  duša sú zničené. V  tom objaví niečo
magické: hráči z jeho milovaného stol-
ného futbalu začali rozprávať... a veľa!
Spoločne sa vydajú na cestu plnú dob-
rodružstva pre záchranu Laury a  ich
mesta. Počas cesty sa z nich stane pra-
vý tím. Hurá na futbal je nový španiel-
sky animák pre celú rodinu.

od 11. 6. | Vincentov svet

Film nakrútený na motívy veľmi úspeš-
ného seriálu z produkcie HBO. Filmová
hviezda Vincent Chase spoločne so svo-
jimi kamošmi Ericom, Turtleom a John-
nym sú späť. A s novým biznisom. Nie-
ktoré ich ambície sa zmenili, ale puto
medzi nimi je stále silné.

od 16. 6. | Magic Mike XXL

Tri roky potom, čo Mike na vrchole svo-
jej kariéry ukončil svoju dráhu striptéra
a tiež aj ďalší Králi Tampy sú pripravení 
zavesiť svoje povolanie na klinec. Chcú
tak však urobiť svojou vlastnou cestou:
posledným dychberúcim predstavením
na  Myrtle Beach. Aj s  legendárnym
Magic Mikeom. Na ceste za ich posled-
nou show, na ktorej si urobia niekoľko
prestávok v Jacksonville a Savane, aby
obnovili staré priateľstvá a  spoznali
nových ľudí, sa naučia nové triky a pre-
kvapivým spôsobom dajú zbohom
vlastnej minulosti.

  FILM
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18. 6. | 18.00 – 22.00 | Večer pre 
seniorov s Veselou heligónkou
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA | Spoločenské 
stretnutie seniorov pri ľudovej piesni. Nut-
ná rezervácia: 0949 884 770.

25. 6. | 16.30 | Koncert pre 
rodičov / žiaci hudobných 
kurzov
CENTRUM SENIOROV |

25. 6. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

26. 6. | 14.00 | Skleróza 
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

  CVIČENIE
pondelok | 8.15 | Ashtanga pre 
začiatočníkov
HOSS SPORT CENTER | Dynamický systém 
jogy založený na dychu, pohybe a strieda-
ní pozícií v opakujúcich sa sériách.

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

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

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-
ňovaním a strečingom.

pondelok, streda | 18.30 – 19.30 | 
Aerobik
KC KUBRA |

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

utorok a štvrtok | 7.30 | 
Ashtanga pre začiatočníkov
HOSS SPORT CENTER |

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

utorok | 17.00 | Powerjoga pre 
začiatočníkov
DV CENTRUM |

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

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej 
latinsko-americkej a  exotickej hudby. Pri-
hlasovanie potrebné: 0903 949 966.

streda | 16.00 – 17.30 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového 
umenia.

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

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

streda | 18.00 | sobota | 10.00 | 
Funkčné tréningy
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie zamerané 

na silu a kondíciu určené pre širokú verej-
nosť.

streda | 18.00 – 19.00 | Aerobic
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil-
ňovaním a strečingom.

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork 
a fit lopty
KC AKTIVITY |

streda | 18.30 – 20.00 | Cvičenie 
pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátov a  24
foriem tai-či s  Martou. Prihlasovanie:
0903 440 503.

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

štvrtok | 17.00 | Powerjoga pre 
začiatočníkov
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie vonku 
za priaznivého počasia.

štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie 
s Jankom Pevným
KC AKTIVITY | Nové formy telesného pohy-
bu zamerané na  regeneráciu, zosilnenie
a sfunkčnenie kĺbov, šliach, svalov, overe-

g

né cvičenia na chrbticu a tai – chi zostavy.
Informácie: 0908 210 940.

štvrtok | 18.30 – 19.45 | Workout 
joga
KC AKTIVITY | Spojenie atmosféry jogy
a cvičenia s váhou vlastného tela.

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

piatok | 10.00 – 11.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Pre mamičky už 6 týždňov
po  pôrode, ideálny pohyb s  relaxáciou,
dieťatko bude blízko vás.

nedeľa | 18.00 – 19.30 | Zumba
KC KUBRA |

1. – 30. 6. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s  fázami odpočinku, vyso-
ký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti
a schopnosti koordinácie, spevnené partie
bokov, brucha, stehenných a sedacích sva-
lov.

1. – 30. 6. | 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
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné 
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

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

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

2. 6. | 9.30 | Štefan – 
trenčiansky mestský bubeník
VKMR HASIČSKÁ | Uvedenie legendy a  no-
vej knižky do života za účasti autorov Vla-
da Kulíška (text) a  Jozefa Vydrnáka (ilu-
strácie). Podujatie je organizované v rámci

cyklu „Poznávame Trenčanov“ a  jeho sú-
časťou bude tlačová beseda k pripravova-
nému multižánrovému nočnému open-air
podujatiu v  uliciach mesta Trenčín. Po-
čet miest je obmedzený, účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakty: 032/746  07  15,
deti@vkmr.sk.

2. 6. | 18.00 | TEDxTrenčínSalón 
– Čo na srdci, to v jazyku
COFFEE SHEEP | Prednáška s diskusiou, kto-
rá sa bude niesť v  lingvistickom duchu.
Špeciálnym hosťom večera bude Lucia
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Satinská. Lucka pracuje v  Jazykovednom
ústave Ľ. Štúra SAV, je zakladateľkou ob-

j y

čianskeho združenia S(z)lomarát a  rada
búra mýty o  jazykovedkyniach. Vstup je
voľný.

2. 6. | 20.00 | Večer najlepších 
hororových filmov

KLUB LÚČ | Spoznajte skutočný strach, keď 
vám fi lmy nedajú spať so šéfredaktorom
portálu Kinema.sk Petrom Konečným.

4. 6. | 16.00 | Parašutista 
z východu – osobnosť Jozefa 
Jablonku
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Jozef Krajčír.

4. 6. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka do  literárneho 
klubu pre všetkých členov a priaznivcov li-
teratúry na diskusiu a prezentáciu vlastnej
tvorby.

4. 6. | 17.00 | Povzbudiť alebo 
pochváliť?
KC AKTIVITY | Chcete oceniť alebo ohod-
notiť svoje dieťa? Aký je rozdiel medzi
povzbudením a  pochvalou? Akú hodnotu
predstavuje pre dieťa povzbudenie a  po-
chvala? Ako to urobiť, aby bolo dieťa pozi-
tívne motivované, sebaisté a samostatné?

6. 6. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-
lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Prihla-
sovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

8. 6. | 16.00 | Integrovaná 
ochrana drevín a zeleniny 
– beseda
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

9. 6. | 13.00 | Úspešní Slováci 
vo svete a výnimočnosť 
slovenčiny
VKMR HASIČSKÁ | Beseda študentov s bioló-
gom, publicistom, dramatikom Gustávom
Murínom na tému Úspešní Slováci vo svete
g p

a  výnimočnosť slovenčiny. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

9. 6. | 16.00 | Najnovšie knihy 
Gustáva Murína
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s biológom, pub-
licistom, dramatikom Gustávom Murínom,
spojená s  prezentáciou jeho najnovších
kníh Návod na manželstvo; 5xP (Prvá po-
moc pri partnerských problémoch).

od 18. 6. | Lokalfilmis

Pišta Lakatoš ako cigánsky prorok
predpovedá príchod mesiáša z  osady,
ktorý zmení svet. Narodí sa Rytmaus
a postupne sa z neho stane najznámej-
ší rapper v  strednej Európe. Rytmaus
uverí, že on je ten mesiáš a  kandidu-
je na  prezidenta Slovenskej republiky.
Voľby však vyhrá Pišta a  zo Sloven-
ska sa vďaka predaju čistej vody stáva
svetová veľmoc, ktorá spolurozhoduje
o budúcnosti ľudstva.

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

10. 6. | Bohéma z ROH – 
Artmax opera
Priamy prenos z  Royal Opera House
Londýn. Najpopulárnejšia opera všet-
kých čias sa vracia v  jednej z  najobľú-
benejších produkcií Royal Opera, ktorá
sa na  jej doskách objavuje pravidelne
od svojej premiéry v roku 1974. Tento-
krát bude možnosť ju vidieť už celkom
naposledy. Javiskové umenie, zmysel
pre obdobie vzniku a dramatický detail
Johna Copleyho robí z  tejto produkcie
veľdielo realizmu, zatiaľ čo dizajn Julie
Trevalyan Oman evokuje atmosféru Pa-
ríža 19. storočia. Posledné zbohom tej-
to excelentnej produkcii prídu dať aj jej
najväčšie hviezdy.

19. – 26. 6. | ART FILM FEST
Medzinárodný fi lmový festival nie je
iba o  fi lmoch, ale aj o  neopakovateľ-
ných momentoch, ktoré môžu fi lmoví 
fanúšikovia zažiť len vo festivalovom
prostredí.

3. 6. | 9.00 – 18.00 | Volejbal 
„Mini volley“ turnaj
MS ŠPORTOVÁ HALA |

6., 7. 6. | 8.00 – 20.00 | Florbal
MS ŠPORTOVÁ HALA | Majstrovstvá Slo-
venska v kategórii starších prípravky.

13. 6. | 14.00 – 18.00 | 
5. Jumping narodeniny
MS ŠPORTOVÁ HALA |

24. 6. | 8.00 – 20.00 | Midi 
cool
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbalový turnaj
žiakov.

27. 6. | 8.00 – 18.00 | Hádzaná

MS ŠPORTOVÁ HALA | Prípravka dievčatá
– turnaj Minky.

  FILM

  ŠPORT
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9. 6. | 20.00 | Whiskyho 
cestovateľské kino: Indonézia

KLUB LÚČ | Cestovateľská prednáška
frontmana kapely Slobodná Európa.

10. 6. | Návšteva aeroklubu 
na letisku Slávnica
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Silvester Ka-
menický.

13. 6. | 16.00 | Stretnutie 
celiatikov
KC AKTIVITY | Prezentácia bezlepkových
zmesí na varenie a pečenie z netradičných,
zdraviu prospešných plodín. Predstavenie
výrobkov, ochutnávka potravín z predsta-
vených výrobkov, súťaž o niektorý z pred-
stavených výrobkov, predaj za zvýhodnené
ceny.

16. 6. | 16.00 | Jana Pronská 
v trenčianskej knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Beseda so spisovateľkou,
úspešnou autorkou historických romancí,
Janou Pronskou, spojená s  prezentáciou
jej najnovšej literárnej tvorby.

17. 6. | 10.00 | Seminárne 
stretnutie pri príležitosti 200. 
výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra
TSK | Blok odborných prednášok so sprie-
vodným kultúrnym programom.

18. 6. | 16.00 | Dominikáni 
v Trenčíne
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Vojtech Bra-
benec.

18. 6. | 16.00 | Cesta do neba či 
do pekla
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia na  tému:
Čo hľadá človek v droge, prečo sú také lá-
kavé, v  čom sú nebezpečné a  ako vzniká
závislosť? Diskutuje: MUDr. M. Bulková.

18. 6. | 17.00 | Samostatné dieťa
KC AKTIVITY | Ako naučiť dieťa samostat-
nosti a zodpovednosti? Prirodzené a logic-
ké dôsledky ako nástroje k samostatnosti.
Čo urobiť namiesto trestu?

y j

24. 6. | 9.30 | 200 rokov 
po Štúrovi
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška spojená s mul-
timediálnou prezentáciou. Priblíženie
trenčianskeho pôvodu jeho rodiny vrátane
návštevy súvisiacich miest s  tematickým
divadelným predstavením. Počet miest je
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.
Kontakty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

  KURZY
pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Akordeón
KC SIHOŤ |

pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Klavír
KC SIHOŤ |

pondelok | 15.30 | Keramika 
– kurz
KC SIHOŤ |

pondelok | 16.30 | Keramika 
KC SIHOŤ |

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tan-
ce sveta (Slovensko, Francúzsko, Izrael,
Grécko, Arménsko, Srbsko atď.) Kontakt:
0910 196 456.

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

utorok | 18.00 – 20.00 | 
Patchwork s Hankou
KC AKTIVITY | Pokračovanie kurzu formou 
klubových stretnutí.

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 | 
Gitara
KC SIHOŤ |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 | 
Flauta
KC SIHOŤ |

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

5. 6. | 18.00 – 21.00 | Kruhové 
tance II.
KD ZLATOVCE | Tanečný workshop Sloven-
sko, Izrael, Bulharsko, Arménsko, Srb-
sko, Macedónsko, Turecko. Prihlášky:
galatea.violet@gmail.com, 0910 196 456.

8., 22. 6. | Klub háčkovania 
a pletenia
KC AKTIVITY | Klub háčkovania a  pletenia 
voľnou technikou freeform. Prihlasovanie:
info@kcaktivity.sk, 0904 315 904.

  INÉ
1. – 6. 6. | Hala 2015 – týždeň 
súčasného umenia

BAVLNÁRSKE ZÁVODY | Päťdňové umelec-
ké sympózium vizuálnych umení a jedno-
denný mutližánrový kultúrny event. Viac
na www.halasympozium.sk.

3. 6. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-
nych fotografov, téma: Tiež móda (móda).

4. 6. | 19.00 – 21.00 | Veselá 
heligónka – koncert „Za tú 
horú“
KAVIAREŇ REBEL | Večer plný spevu a dob-
rej nálady.

5., 19. 6. | 20.00 – 22.00 | Veselá 
heligónka – Na ľudovú notu
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA | Večer plný slo-
venských, moravských a českých ľudových
piesní. Rezervácia miest: 0949 884 770.

7., 14., 21., 28. 6. | 16.00 – 
18.00 | Čaj o štvrtej s veselou 
heligónkou
BAR DEL CORSO | Slovenské, moravské 
a české ľudové piesne.

8. 6. | 14.00 | Spomienkové 
stretnutie k 97. výročiu vzbury 
v Kragujevaci
KASÁRNE SNP |

12. 6. | 9.00 – 18.00 | 
Nezľahčujte problém ťažkých 
nôh
OC MAX | Pre veľký záujem sa vydarená ak-
cia bezplatného vyšetrenia nôh opäť zopa-
kuje. Pojazdná ambulancia bude pristave-
ná pred hlavný vchod Max Trenčín.

12., 26. 6. | 19.00 – 21.00 | 
Spievanie s veselou heligónkou
KAVIAREŇ REBEL | Príďte sa pobaviť a  za-
spievať si.

13., 20., 27. 6. | 19.00 – 22.00 | 
Zábava s veselou heligónkou
ZVONICA COFEE A BAR | Sobotná večerná zá-
bava plná dobrej nálady.

15. 6. | 10.00 | Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a  časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
(od  júna do  septembra každý pondelok
a  štvrtok). Doprajte prechádzke mestom
pridanú hodnotu a  načerpajte energiu vo
dvore knižnice pod holým nebom v histo-
rickom centre Trenčína.

15. 6. | 15.00 | Slávnostné 
otvorenie sympózia ORA ET 
ARS spojené so sv. omšou
KLÁŠTOR NA MALEJ SKALKE |

15. – 20. 6. | ORA ET ARS Skalka 
2015
MALÁ A VEĽKÁ SKALKA | 8. ročník Medziná-
rodného výtvarno-literárneho sympózia.

18. 6. | 9.30 – 12.30 | Kultúrno-
historický seminár: Kláštorná 
hudba a architektúra
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Podujatie
v rámci festivalu ORA ET ARS.

18. 6. | 15.00 | Juniáles
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
seniorov.

19. 6. | 16.00 | Na korze: módna 
prehliadka historických 
kostýmov
MIEROVÉ NÁMESTIE | Účinkujú: Stredná 
umelecká škola Trenčín, Musica Poetica –
súbor starej hudby Trenčín, VOX – vokálna
skupina Trenčín.

20. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

23. 6. | 18.00 | Trojružový peľ
VKMR JASELSKÁ | Hudobno-poetický večer 
s Katarínou Hudecovou, Simou Martauso-
vou a  Zuzanou Laurinčíkovou. Moderuje
Juraj Sarvaš. V prípade nepriaznivého po-
časia sa podujatie uskutoční v  spoločen-
skej miestnosti knižnice (Hasičská 1).

27. 6. | 10.00 | Súťaž vo varení 
gulášu
KC KUBRA |

28. 6. | 13.30 | Japonsko 
na Trenčianskom hrade

TRENČIANSKY HRAD | Objavte čaro japon-
skej kultúry a gastronómie: 13.30 – 14.00,
Čajový obrad podľa pravidiel školy Omo-
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tesenke, 14.00 – 14.45 Kimono – Ukážka
obliekania tradičného japonského odevu,
14.45 – 15.15 Ikebana podľa pravidiel ško-
ly Ikenobo, 15.15 – 16.15 Prednáška o ja-
ponskej gastronómii, 16.15 – 17.15 Bento
– Ukážka prípravy japonského jedla spoje-
ná s ochutnávkou, 17.15 – 18.15 Koncert
japonských bubnov Taiko.

KONTAKTY

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

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

CVČ Centrum voľného času Východná 9, 032/743 35 02, 0911 886 007,
0902 911 174, 0902 911 758

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

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

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

KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36

KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720

KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480

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

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

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

MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO Belá

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

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ 
SCÉNA

Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

TSK Trenč. samosprávny kraj K dolnej stanici

TNOS Trenčianske osvetové 
stredisko

K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk

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

jj

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