
11. 5. | Noc literatúry

CENTRUM MESTA – Verejné čítanie 
na netradičných miestach. 17.30 VKMR 
JASELSKÁ – v knižnici opäť pod holým 
nebom, tento raz s rodákom z Kálnice, 
výtvarníkom a  humoristom Milanom 
Stanom. 18.45 MESTSKÁ VEŽA – Číta-
nie fotografa a básnika Jana Tluku spo-
jené so stretnutím členov Združenia 
výtvarníkov pri TNOS. 19.30 CENTRUM 
PRE RODINU – Číta rozhlasový redak-
tor Ctibor Michalka, hosť sochár Do-
minik Monček. 20.15 KLUB BARBAR – 
Číta moderátorka Zuzana Laurinčíková. 
21.00 GMAB – Číta rozhlasový redaktor 
Peter Michalík.

21. 5. | 16.00 | Prechádzka 
mestom so sprievodcom: 
Mierové námestie – 
premeny a zaujímavosti

KIC | Ďalšia zo série pravidelných 
prechádzok mestom s  výkladom 
sprievodcu. Mierové námestie bolo 
od počiatku centrom politického, eko-
nomického, kultúrneho a  spoločen-
ského života mesta, kde sa konali trhy, 
bývali najbohatší obyvatelia a zároveň 
bolo miestom popráv. Názov, rovna-
ko ako podoba námestia, sa neustále 
menili. Kde sa nachádzala autobusová 
zástavka? Čo bolo pôvodne na  mieste 
pošty a aké boli neuskutočnené plány? 
Prečo bola Trenčanmi obľúbená reštau-
rácia Ernesta Lencza?

PRECHÁDZKY 
MESTOM

SO SPRIEVODCOM
Mierové námestie – premeny a zaujímavosti

SOBOTA • 21. 5. 2016 • 16.00 
stretnutie pri KIC – Mierové námestie 

  DIVADLO
14. 5. | 19.00 | Dámsky večierok
KD OPATOVÁ | Divadelnú detektívnu hru 
z 50. rokov uvedie Divadlo Lusian z Nové-
ho Mesta n./V.

15. 5. | 18.00 | Zvlnený studený 
front
KINO HVIEZDA | Predstavenie Divadla Nor-
málka zavedie divákov do roku 2112. Stá-
vajú sa návštevníkmi múzea, v ktorom ich 
sprievodkyňa oboznámi so životom a die-
lom slávnej hlásateľky počasia Izabelly 
Luny Pagáčovej. 

20. 5. | 20.00 | Pavol Seriš: Zo ZOO
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Energická pohybová 
komédia jedného herca z prostredia zoolo-
gickej záhrady.

23. 5. | 19.00 | Chlieb s maslom

POSÁDKOVÝ KLUB | Príbeh o  živote troch 
pánov a ich životných žien. Hrajú: Barbora 
Švidraňová, Juraj Loj, Branislav Deák, Mar-
tin Mňahončák.

27. 5. | 8.30 | Misky strieborné – 
nádoby výborné
POSÁDKOVÝ KLUB | Mestské divadlo Trenčín 
uvádza hru Jany Juráňovej o  tajomstvách 
žien, ktoré žili so štúrovcami.

31. 5. | 20.00 | Divadlo Kolomaž: 
Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Pútavý príbeh o osu-
de človeka, ktorý sa považuje za Ježiša.

  KONCERTY
6. 5. | 18.00 | Kysucký prameň 
z Oščadnice

POSÁDKOVÝ KLUB | Koncertný program 
jednej z  najobľúbenejších kapiel z  TV 
Šlágr – Kysuckého prameňa. V  dvojhodi-
novom programe zaznejú overené hity aj 
najnovšie piesne z  ich 13. CD, ktoré vyjde 
v máji. Špeciálny hosť – klenot slovenskej 
heligónky – Vlasta Mudríková.

8. 5. | 15.00 | 4. Opatovská 
harmonika
DK OPATOVÁ | Ďalšie kolo čoraz úspešnejšej 
Opatovskej harmoniky. Vystúpia: manželia 
Horkovci, Dominik Minárik, Tomáš Marták, 
Jozef Šedivý, Jozef Chupáč, deti z harmo-
nikovej akadémie, sestry Bacmaňákové.

8. 5. | 18.00 | Renatka Feríková 
(soprán), Jana Nagy – Juhász 
(klavír)
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Vokálny koncert.

18. 5. | 17.30 | Ramivana
PENZIÓN KEROLA | Muzikoterapeutický 
koncert. Tóny Khoomei mongolských hr-
delných spevov a  harmonických hudob-
ných nástrojov z celého sveta. Je potrebné 
vopred sa nahlásiť.

20. 5. | 19.00 | Milo Kráľ band 
a Barbora Švidraňová
POSÁDKOVÝ KLUB | Výber skladieb, pôvod-
ne použitých v  divadelných predstave-
niach, upravených do rockovej podoby.

25. 5. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého Trenčín.

27. 5. | 17.00 – 19.00 | Koncert 
žiakov hudobných kurzov
KC AKTIVITY | Koncoročný koncert žiakov 
gitarovej školy Dušana Dobiáša a klavírnej 
školy Ireny Buchtíkovej.

30. 5. | 19.00 | Hana Zagorová – 
Narodeninový galakoncert
POSÁDKOVÝ KLUB | Jedna z  najväčších 
hviezd česko-slovenskej hudobnej scény, 
pri príležitosti jej významného životného 
jubilea poteší svojich priaznivcov.

10. 6. | 19.00 | Peter Lipa & band 
a Milan Lasica
POSÁDKOVÝ KLUB | Mestské divadlo Tren-
čín uvádza Petra Lipu so skupinou a Mila-
na Lasicu v programe Lipa spieva Lasicu – 
koncert naživo.

13. 5. | 16.00 | Same nebe
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert slovinskej hu-
dobnej skupiny v  rámci podujatia Slovin-
ské dni.

  PRE DETI
pondelok, streda, piatok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca pre deti od 5 do 15 rokov. Info a pri-
hlášky: 0908 731 125.

utorok, štvrtok | Korzo dance 
SZUŠ Trenčín – tanečný odbor
KC AKTIVITY | Tanečná škola moder-
ného tanca pre deti. Info a  prihlášky: 
0904 504 032.

utorok | 15.00 – 17.00 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Krúžok pre deti a mládež od 6 
rokov. Prihlášky a info: 0918 561 320 alebo 
mirka@kcaktivity.sk.

utorok, nedeľa | 9.00 – 11.00 | 
Junior E club
LADIES ECLUB | Zdravé a  hravé pohybové 
i kreatívne aktivity pre deti od 2 rokov a ich 
mamičky cvičiace v kruhovom tréningu.

streda, piatok | 16.00 – 18.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca pre deti od 3 rokov. Info a prihlášky: 
0915 101 051.

streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.

5., 19. 5. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

15. 5. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Princezná a drak
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Veselá rozprávka 
o  tom, že princezné nebývajú vždy len 
milé a poslušné a draci nie sú vždy zlé ob-
ludy, ktoré mávajú princezné na obed.

16. 5. | 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.

17. 5. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

21. 5. | 10.00 – 22.00 | Trenčín 
a jeho tajomstvá
MIEROVÉ NÁMESTIE | Detská pátracia hra. 
S kreslenou mapou môžu prejsť zaujímavé 
miesta v Trenčíne, hľadať indície a objavo-
vať tajomstvá. Za vyplnenú tajničku môžu 
získať sladkú odmenu a  vyhrať pekné 
ceny. Tajničku nájdu v KIC alebo na webe. 
Viac v  KIC alebo na  www.trencin.sk 
a www.visittrencin.sk.

28. 5. | 13.00 – 18.00 | Deň detí
MIEROVÉ NÁMESTIE | Deň plný zábavy – det-
ské divadielka, súťaže, hry pre všetky deti 
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

28. 5. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

29. 5. | 10.00 – 14.00 | Deň detí 
na Brezine
BREZINA | Pestrý program pripravili MC Sr-
diečko a Tarzánia.
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Deň detí
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Medzinárodného 
dňa detí.
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29. 5. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné 
výtvorky
GMAB | Hravé prechádzky výstavou a tvori-
vé dielničky pre deti od 6 rokov.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia. Súbor diel jedného 
z  najvýznamnejších slovenských umelcov 
obsahuje výber známych i  málo vystavo-
vaných autorových prác.

Výtvarné umenie 
trenčianskeho regiónu
GMAB | Stála expozícia. Diela výtvarní-
kov staršej generačnej vrstvy pôsobiacich 
v minulosti v trenčianskom regióne.

1. – 6. 5. | Fenix fotoklub pri 
POS Považská Bystrica
TSK | Klubová výstava 2016. Pripravili 
Trenč. osvetové stredisko v Trenčíne a Pov. 
osvetové stredisko v Považskej Bystrici.

1. – 8. 5. | Poľná pošta v 2. 
svetovej vojne – Jozef Korený
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. – 8. 5. | Knihy majú svoje 
osudy
TRENČIANSKE MÚZEUM | Výstava vzácnych 
kníh muzeálnej knižnice a  historických 
knižničných dokumentov. Tituly z  rôznych 
vedných odborov 16. až 19. storočia od vý-
znamných vzdelancov.

1. – 9. 5. | Eva Kulhánková: Nite 
nebláznite
MESTSKÁ VEŽA | Výstava textilných reliéfov 
a objektov.

1. – 15. 5. | Výstava svadobných 
fotografií
OC MAX |

1. – 22. 5. | Farby a tvary
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava členov Klubu 
fotografov.

1. – 23. 5. | Naše deti
POSÁDKOVÝ KLUB | Prezentačná výstava 
Centra voľného času, Východná 9.

1. – 30. 5. | Marko Vrzgula
GMAB | Výstava významného súčasného 
slovenského maliara.

1. – 30. 5. | Ivona Žirková
GMAB | Výstava súčasnej maliarky s osobi-
tým autorským programom.

1. – 31. 5. | Svet húb
CENTRUM SENIOROV | Výstava fi latelistu Ka-
rola Milana.

2. – 31. 5. | Rozprávanie našich 
predkov
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka kníh s povesťa-
mi z  celého Slovenska pre deti a  mládež 
s podtitulom Zoznámte sa s niečím novým.

2. – 31. 5. | Mesiac kultúrneho 
dedičstva
VKMR JASELSKÁ | Výstavka venovaná slo-
venským pamiatkam zapísaným v  Zozna-
me svetového dedičstva UNESCO.

3. – 31. 5. | Kvety

KIC | Mesto Trenčín a  autorka pozývajú 
na výstavu Nadežda Koyšová – akryl.

9. – 29. 5. | Veľká vlastenecká 
vojna – Jozef Korený
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava 
Klubu fi latelistov.

13., 14. 5. | Chuť Slovenska 2016
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Výstava sloven-
ských potravinárskych a  nepotravinár-
skych produktov.

13., 14. 5. | Torty & svet pečenia 
2016
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 4. ročník celoslo-
venskej cukrárskej výstavy.

13., 14. 5. | Region tour EXPO 
2016
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 5. ročník výstavy 
cestovného ruchu regiónov.

13., 14. 5. | Ľudové umelecké 
remeslá
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Prezentácia tra-
dičných remesiel.

13. – 26. 5. | Maturitné práce 
žiakov SUŠ Trenčín
TRENČIANSKY HRAD – Odevný dizajn a In-
teriérový dizajn. Vernisáž 13. 5. o  14.00 
h. MESTSKÁ VEŽA – Scénická kostýmová 
tvorba. TRENČIANSKE MÚZEUM – Propa-
gačná grafi ka. GMAB – Propagačné vý-
tvarníctvo, Reklamná tvorba, Animovaná 
tvorba. TSK – Fotografi cký dizajn. KATOV 
DOM – Priemyselný dizajn.

22. 5. | Akvatera Trenčín 2016
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Medzinárodná 
výstava zvierat.

29. 5. – 12. 6. | Výstava IQlandia
OC MAX | Interaktívna výstava zábavných 
i náučných exponátov. 

  PRE SENIOROV
utorok | 8.00, 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/ 7708314.

4. 5. | 14.00 | Kuchyňa starej 
mamy
CENTRUM SENIOROV | Prezentácia – ochut-
návka jedál pripravených klubmi dôchod-
cov mesta Trenčín a JDS.

5. 5. | 16.00 | VMČ Sever
CENTRUM SENIOROV | Verejná schôdza ob-
čanov.

17., 31. 5. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 
na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
stavenými dielami.

19. 5. | 15.00 | Majáles
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie 
seniorov.

26. 5. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub.

26. 5. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

31. 5. | 15.00 | Váľanie Mája
CENTRUM SENIOROV |

  CVIČENIE
pondelok | 10.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie vhodné pre 
všetky už behajúce deti.

pondelok | 17.15 – 18.15 | SM 
system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. Komplexný cvičebný systém vytvo-
rený MUDr.  Smíškom, ktorý je zameraný 
na odstránenie bolestí a problémov s po-
hybovým aparátom.

pondelok | 18.15 – 19.30 | 
Kruhový tréning
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je-
den po druhom s využitím fi tness náčinia 
v jednom kruhu za sebou bez prestávky.

pondelok | 19.00 – 20.30 | Tai či
KC AKTIVITY | Účinnosť cvičenia je v  ob-
novení prúdenia jemnej energie – či – 
životnej sily, ktorá má liečivé a  regene-
račné účinky na  organizmus. Upokojuje 
myseľ a  rozžiari dušu aj telo. Informácie: 
0918 561 320.

pondelok, streda, piatok | 19.30 
– 20.30 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilňovacie 
cviky v  intervalovom cvičení s  fázami od-
počinku, ktorého výhodou je vysoký ener-
getický výdaj, výsledkom je zlepšenie 
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spev-
nené partie bokov, brucha, stehenných 
a sedacích svalov.

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre 
mamičky
KC STRED | Cvičenie vhodné pre mamičky 
už 6 týždňov po  pôrode. Ideálny pohyb 
s  relaxáciou vás posilní a  vaše dieťatko 
bude blízko vás.

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

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

utorok | 18.00 – 19.15 | Joga
KC AKTIVITY | Cviky navrhnuté pre po-
stupný a trvalý rozvoj človeka, cvičenie je 
otvorené voči všetkým bez ohľadu na vek 
a fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre začiatoč-
níkov.

utorok, štvrtok | 18.00 – 19.15 | 
Parkour & Freerunning mladší 
žiaci 8 – 14rokov
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Trénin-
gy sú vedené profesionálnymi tréner-
mi Parkour & Freerunning s  dlhoroč-
nými skúsenosťami tímu Born to Trick. 
Info: jakubhalgos@borntotrick.com, 
0908 166 858.

utorok, štvrtok | 19.00 – 20.30 | 
Parkour & Freerunning starší 
žiaci 15+
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Info: 
j a k u b h a l g o s @ b o r n t o t r i c k . c o m , 
0908 166 858.

utorok | 19.00 – 20.00 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spo-
lu s  aeróbnymi pohybmi v  rytme dyna-
mickej hudby. Prihlasovanie potrebné 
na 0903 949 966.

utorok | 19.30 – 20.30 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

streda | 16.00 – 17.30 | nedeľa | 
10.00 – 11.00 | Systema
KC AKTIVITY | Tréningy ruského bojového 
umenia. Info a  prihlášky: 0908  535  696 
systema.trencin@gmail.com.

21. 5. | 10.00 – 22.00 | Noc 
múzeí a galérií 2016

CENTRUM MESTA | 12. ročník podujatia. 
Vstupné (dospelí 1 euro, deti do  6 ro-
kov zdarma) sa platí iba v prvej navští-
venej inštitúcii (Mestská veža, Tren-
čiansky hrad, Trenčianske múzeum, 
Piaristické gymnázium J. Braneckého, 
Galéria M. A. Bazovského). Do  ostat-
ných je po  preukázaní sa vstupenkou 
voľný vstup.
GMAB 10.00 – Hry na  nádvorí galérie 
nielen pre deti. Graffi  ti Nomad – tvor-
ba graffi  ti obrazu známym trenčian-
skym writerom na dvore galérie. 10.30 
Teatro Galerio – bábkové divadlo pre 
deti a  malá tvorivá dielnička. 11.00 
Rendezvous s umením – komentovaná 
prehliadka výstav. 11.30 – 12. 30 Ma-
ľovanie na tvár pre deti. 12.00 Filmový 
blok pre deti – premietanie animova-
ných fi lmov študentov FMT Zlín. 14.00 
Filmový blok 2 – premietanie študent-
ských fi lmov Strednej umeleckej školy 
v  Trenčíne. 15.00 Rendezvous s  ume-
ním – komentovaná prehliadka výstav. 
16.00 Teatro Galerio – bábkové divadlo 
pre deti a malá tvorivá dielnička.
18.00 Koncert žiakov ZUŠ. 20.00 Filmo-
vý blok 3 – premietanie animovaných 
fi lmov študentov Ateliéru animovanej 
tvorby FMT Zlín. 21.00 Rendezvous 
s  umením špeciál – večerná prehliad-
ka výstav pri svetle baterky. MESTSKÁ 
VEŽA 15.00 – 21.00 Hudba z  veže – 
koncerty skupín Mona Luca a 3D band. 
TRENČIANSKE MÚZEUM 13.00 – 21.30 
Sprístupnené stále expozície. O  15.00 
a  17.00 prezentácie Národopisné mo-
tívy vo fotografi ckých zbierkach Tren-
čianskeho múzea a  Starý Trenčín ob-
jektívmi trenčianskych fotografov 
1890 – 1950. TRENČIANSKY HRAD 
10.00 – 21.30 Sprístupnený Dolný 
hrad, Kasáreň, Hladomorňa, horné po-
schodie Ľudovítovho paláca, Matúšova 
veža. Dielne pre deti, premietanie det-
ských fi lmov z  prostredia slovenských 
hradov, prednáška o  histórii hradu. 
Viac na www.muzeumtn.sk.
PIAR. GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO 
15.00 – 20.00 Sprístupnené bežne ne-
dostupné priestory – vyhliadková veža 
Piaristického gymnázia, Pamätná izba 
pátra Braneckého, Refektár kolégia 
Piaristov (baroková sála zo 17. stor.). 
Viac na www.piar.gtn.sk.

CINEMAX
od 5. 5. | Captain America: 
Civil war
Americký akčný scifi  thriller. Komikso-
vý fi lm je tretím dielom fi lmovej série 
Captain America.

od 12. 5. | Susedia 
na odstrel 2
Pokračovanie zábavnej komédie 

  KINO
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streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED |

streda | 17.00 | Zumba pre 
mamičky
HOSS SPORT CENTER | Zumba pre mamič-
ky v  spolupráci s  Materským centrom Sr-
diečko Trenčín. Vonku na  multifunkčnom 
ihrisku.

streda | 18.00 – 19.00 | 
Bodywork
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin-
gom.

streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty 
a bodywork
KC AKTIVITY |

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

štvrtok | 9.30 – 10.30 | Pohyb 
v zrelom veku
LADIES ECLUB | Hodina je zameraná 
na  jemnú motoriku, ponaťahovanie skrá-
tených svalov a uvoľnenie stuhnutých sva-
lov. Podpora imunity, zlepšenie kondície, 
usmievavá nálada.

štvrtok | 19.00 – 20.30 | 
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilnenie 
a  regeneráciu svalového jadra tela, sva-
ly okolo chrbtice, svaly, šľachy a  kĺby ce-
lého tela. Vedie Ján Pevný. Informácie: 
0911 029 030.

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Zamerané na hlboký svalový 
systém, podporu krížovej chrbtice a  late-
rálne hrudné dýchanie. Info a prihlasova-
nie: 0905 705 431.

sobota | 17.30 – 19.30 | Parkour 
& Freerunning
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Tréning pre verej-
nosť. Info: jakubhalgos@borntotrick.com, 
0908 166 858.

1. – 31. 5. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work 
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež 
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732.

1. – 31. 5. | 7.00 – 20.00 | 
Kruhový tréning pre ženy
LADIES ECLUB | Kombinuje prvky kardio-
vaskulárneho a  silového cvičenia na  8 
hydraulických strojoch a 8 aeróbnych me-
dzistaniciach pod odborným dohľadom 
trénerky. Bez nutnosti objednania 7 dní 
v týždni. Vek a kondícia nerozhodujú.

  FESTIVALY
7. 5. | 12.00 | Folkfest pod 
Ostrým

SOBLAHOV | Chata pod Ostrým vrchom pri-
víta 2. ročník festivalu, ktorý spája pod-
poru umelcov menšinových žánrov a  ak-
tívne využívanie voľného času v  prírode. 
Možnosť bezplatnej prepravy autobusom 

„BUS Folkfest pod Ostrým“. Na  festival 
o  11.30 z  parkoviska COOP pod Juhom, 
11.40 z križovatky pri kríži Soblahov. Z fes-
tivalu o 22.00 z Chaty pod Ostrým vrchom. 
Program: 12.00 Aďo Juráček, 12.30 Cali, 
13.00 Careta, 14.00 Passage, 15.00 Pocity, 
16.00 Peter Janků, 17.00 DEVÍTKA, 18.30 
Spod Budína, 20.00 Pouta, 21.00 AURE-
LIUS Q a  KRAJKA. Sprievodné aktivity – 
jazda na koni a netradičné športy. Vhodné 
aj pre rodiny s deťmi.

  PREDNÁŠKY
štvrtok | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania
KC STRED | Cyklus rodičovských diskusií. 
Témy: Domáca škola-farebný svet. Raz ty-
-raz ja – prvé stretnutie s logopedičkou – 
deti 0-3 roky. Prirodzený pôrod v  nemoc-
nici a rola pôrodnej asistentky v komunite. 
Starostlivosť o dutinu ústnu od narodenia.

3. 5. | 16.30 | P. Dvořák: Lovci 
mamutov a tí druhí
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s historikom Pav-
lom Dvořákom a prezentácia reedície jeho 
knihy z roku 1953. Spojené s prezentáciou 
knihy Maľované dejiny Bratislavy.

5. 5. | 16.30 | J. Beňo: Život 
s kufrom
VKMR HASIČSKÁ | Výpoveď o tom, čo všetko 
pulzuje v mladom človeku koncom minu-
lých päťdesiatych rokov.

5. 5. | 17.30 | „Čas zapnúť“ 
a „Spolu nám TOFUnguje“
PENZIÓN KEROLA | Motivačná prednáška 
s  ochutnávkou TOFU. Je potrebné sa vo-
pred nahlásiť.

6. 5. | 17.00 | Sebaláska
PENZIÓN KEROLA | Láska k  sebe je základ 
vnútornej spokojnosti a  kvalitných vzťa-
hov. Na  prednášku je potrebné sa vopred 
nahlásiť.

9. 5. | 16.00 | Úprava korún 
ovocných drevín, redukcia 
násady plodov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš.

10. 5. | 17.30 | Životné poslanie 
cez techniky používané 
v rozostaveniach s figúrkami
PENZIÓN KEROLA | Rozprávanie o  terapeu-
tickej praxi s otvorenou diskusiou na tému 
životného poslania. Na  prednášku je po-
trebné sa vopred nahlásiť.

10. 5. | 18.00 | Dobrodružstvo 
meditácie
PANORÁMA CLUB | Prednáša dr.  Pradhan 
Balter z New Yorku (s prekladom).

11. 5. | 13.30 | Seminár XXIX. 
ročníka Akadémie tretieho 
veku
KC STRED | Prednášky podľa Programu ATV 
na šk. rok 2015/2016.

12. 5. | 15.30 | D. Dvořáková: 
Barbora Celjská
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška historičky Da-
niely Dvořákovej o jednej z najvýznamnej-
ších postáv stredoveku, „Čiernej kráľovnej“ 
Barbore Celjskej, v  rámci Slovinských dní 
v Trenčíne.

17. 5. | 16.30 | A. Krzemieňová: 
Telo napovie
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  terapeutkou, 
autorkou ezoterickej literatúry Antoniou 
Krzemieňovou, zaoberajúcou sa psycho-
somatikou, psychohygienou a vplyve mys-
lenia na  zdravie človeka a  prezentácia jej 
knihy.

17. 5. | 18.00 – 19.30 | Choices: 
Ako odhaliť a poraziť 
manipuláciu?
KLUB LÚČ | Ako fungujú manipulačné tech-
niky a  ako ich v  komunikácii spoľahlivo 
rozpoznáme? Ako na ne účinne reagovať? 
So  psychológmi Martinom Čajkom a  Mi-
chalom Šoltésom, komunikačnými tré-
nermi a  autormi vzdelávacieho portálu 
www.otvorenahra.sk

19. 5. | 17.00 | Liečenie 
limbického odtlačku
PENZIÓN KEROLA | Vedená terapeutická 
meditácia pre uvoľnenie obmedzujúcich 
vzorcov z minulosti. Je to hlboká vnútorná 
cesta do prenatálneho stavu a raného det-
stva. Na prednášku je potrebné sa vopred 
nahlásiť.

19. 5. | 16.00 | Historický 
význam nových 
archeologických nálezov mincí 
z Trenčína a okolia
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ján Hunka.

20. 5. | 16.30 | B. Urbanová: 
Človek človeku človekom
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia básnickej 
zbierky členky Literárneho klubu Omega 
v Trenčíne Blaženy Urbanovej.

21. 5. | 9.00 – 18.00 | Svetový 
týždeň rešpektu k pôrodu
MC SRDIEČKO | Workshopy, diskusie, 
stretnutia s  odborníkmi. Hlavná téma: 
O  prirodzených prístupoch k  pôrodu reš-
pektujúcich mamu a dieťa.

21. 5. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový se-
minár, prednáša Ján Pevný. Informácie: 
0911 029 030.

26. 5. | 16.30 | Potulky svetom: 
Srí Lanka
VKMR HASIČSKÁ | Rozprávanie cestovateľky 
Ireny Chrapanovej o zážitkoch počas potu-
liek po  exotickom ostrove Cejlón v  Indic-
kom oceáne.

  KURZY
pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Klavír
CENTRUM SENIOROV |

pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Akordeón
CENTRUM SENIOROV |

pondelok, streda | 14.00 | 
Klavírna škola M. Staňová
KC AKTIVITY |

pondelok | 16.30 | Keramika – 
kurz pre deti i dospelých
CENTRUM SENIOROV |

pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Cvičenie vhodné aj pre tehotné, 
ako príprava na dojčenie.

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 | 
Gitara
CENTRUM SENIOROV |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 | 
Flauta
CENTRUM SENIOROV |

  KINO
Susedia na  odstrel. Režisér Nicholas 
Stoller znovu predvedie všetky odtie-
ne susedského pekla a navyše dokáže, 
že baby môžu byť v  niektorých prípa-
doch oveľa nebezpečnejšie ako chala-
ni. Hlavne, ak ich je viac pohromade.

od 19. 5. | X-MEN: 
Apokalypsa

Americký akčný sci-fi  fi lm. Apocalypsa, 
prvý a  najsilnejší z  mutantov marve-
lovského sveta X-Menov, sa po tisícoch 
rokov prebudil a je hlboko rozčarovaný. 
Nikto ho už neuctieva ako boha. Zem 
je znečistená, plná konfl iktov, násilia 
a  ľudia sa klaňajú falošným modlám. 
Preto chce zničiť súčasnú civilizáciu, 
očistiť planétu a nastoliť nový svetový 
poriadok, ktorému chce vládnuť.

od 26. 5. | Maggie má plán
Americká romantická komédia. Mladá 
a  sebavedomá Newyorčanka sa roz-
hodla ísť na  umelé oplodnenie, pre-
tože cíti, že by sa mala stať matkou. 
Všetko sa však skomplikuje, keď sa za-
ľúbi do  svojej bývalej vysokoškolskej 
známosti.

ARTKINO METRO
4. 5. | 19.00 | Boj
Dánsky fi lm. Majster tichého napätia 
Tobias Lindholm predstavuje po  fi l-
moch Hon a  Únos ďalšiu skvele vy-
stavanú osobnú drámu, ktorá si hneď 
po  premiérovom uvedení na  festiva-
le v  Benátkach vyslúžila mimoriadne 
ovácie.

5. 5. | 18.00 | Príbeh lesa

Po  úchvatných dokumentoch Putova-
nie vtákov a  Oceány prichádza dvoji-
ca Jacques Perrin a  Jacques Cluzaud 
s  Príbehom lesa. Dokument nakrúcali 
štyri roky, s  využitím tých najmoder-
nejších technológií, na  desiatkach lo-
kalít po celej Európe, dokonca sami žili 
v lese so sledovanými divokými zviera-
tami.

5. 5. | 20.00 | Ja, Olga 
Hepnarová
Príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973 
nasadla do nákladného auta a v centre 
Prahy zabila osem ľudí. Svoj čin pova-
žovala za akt pomsty spoločnosti, kto-
rá jej podľa nej celý život ubližovala, 
a  v  roku 1975 ju ako poslednú ženu 
v Československu popravili.

6. 5. | 17.00 | Večer 
študentských filmov
Pravidelné stretnutie s  mladou generá-
ciou fi lmových tvorcov Akadémie umení.
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utorok | 14.00 | Škola hry 
na gitaru a klavír
KC AKTIVITY | Dušan Dobiaš a  Irena Buch-
tíková.

utorok | 17.00 – 18.00 | Základné 
kroky – polka, valčík a čardáš
SOKOLOVŇA | Kontakt: 0910 196 456.

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Nutné prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

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

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tan-
ce sveta (SK, FR, GB, Izrael, Macedónsko, 
Grécko). Kontakt: 0910 196 456.

utorok | 19.00 – 21.00 | Klub 
keramikárov dospelí
KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých s Veronikou Hrickovou. Prihlášky a in-
formácie 0918 561 320 info@kcaktivity.sk

utorok, streda | Škola spevu 
Dobroslava Švajdová
KC AKTIVITY |

streda 11. 5. | 17.30 | Klub 
patchwork s Hankou
KC AKTIVITY |

streda | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY | Kurzy francúzskeho jazy-
ka s  Madame Smejkalovou. Možnosť pri-
hlásenia aj počas kurzu. Info a  prihlášky 
na smejkal@mail.t-com.sk.

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

štvrtok | 17.30 | Klub írskej 
čipky
KC AKTIVITY | Baví ťa háčkovanie? Chceš 
sa naučiť niečo nové? Potrebné prihláse-
nie a  informácie na  0904  315  904 alebo 
info@kcaktivity.sk.

piatok | 10.00 | Mami Spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú 
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

sobota | 15.00 – 16.00 | Golf pre 
juniorov
HOSS SPORT CENTER | Juniorské kurzy od 5 
do 16 rokov. Kontakt: info@golftrencin.sk.

sobota | 16.00 – 17.00 | Mama 
golf (rodičia s deťmi)
HOSS SPORT CENTER | Deti hrajú od 1 €, zvý-
hodnené členské pre seniorov. Kontakt: 
info@golftrencin.sk.

sobota, nedeľa | Kurzy 
na zelenú kartu
HOSS SPORT CENTER | Pri prihlásení 4-6 
osôb sa kurz na  zelenú kartu koná kaž-
dú sobotu a  nedeľu. Viac informacií: 
info@golftrencin.sk.

7. 5. | 10.00 | Kurz meditačnej 
techniky „Simply meditation“
PENZIÓN KEROLA | Techniky vyučované 
na tomto kurze je jednoduché nasledovať 
a ľahké praktikovať. Úžitok pocítiš takmer 
okamžite a  vyžaduje to len 5 – 10 minút 
denne. Na  prednášku je potrebné sa vo-
pred nahlásiť.

10. 5. | 16.00 – 18.00 | Arte +
GMAB | Kreatívno-relaxačné stretnutia 

s prvkami arteterapie pre dospelých a se-
niorov.

11., 25. 5. | 10.00 – 12.00 | 
Podporná skupina nosenia detí
KC STRED | Témy stretnutí: Prímesi v  šat-
kách, nosenie novorodencov.

17., 31. 5. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých, ktorí 
si chcú kreatívne oddýchnuť na rôzne témy 
a  techniky, prepojené s  vystavenými die-
lami.

  INÉ
3. 5. | 14.00 | Narodeniny rádia 
Trenchtown
MIEROVÉ NÁMESTIE | Hudobný program 
a súťaže.

7. 5. | 10.00 – 14.00 | Míľa pre 
mamu
MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičná oslava Dňa 
matiek pre celé rodiny.

7. 5. | 15.30 | Posviacka 
obnoveného kostola Sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika
SKALKA | Posviacku vykoná Mons. Viliam 
Judák, nitriansky biskup. Kostol bude zá-
roveň vyhlásený za  diecéznu svätyňu sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, 
patrónov nitrianskej diecézy. Program: 
14.30 Modlitba ruženca a  príležitosť ku 
sv. spovedi, 15.00 Korunka Božieho milo-
srdenstva, 15.30 Slávnostná svätá omša, 
20.00 – 6.00 Adorácia.

8. 5. | 16.00 | Deň matiek
KC KUBRÁ | Hrajú ŠKRUPINKÁRI.

10. 5. | 13.00 | Spomienkové 
stretnutie k 71. výročiu 
ukončenia 2. svetovej vojny
POSÁDKOVÝ KLUB | Pri pamätnej tabuli 
na Posádkovom klube.

13. 5. | 16.00 | Slovinsko a jeho 
dobroty
MIEROVÉ NÁMESTIE | Stánky s  turistickou 

a kulinárskou propagáciou v rámci poduja-
tia Slovinské dni.

14. 5. | 10.00 | Kubranský kotlík
KC KUBRÁ | 5. ročník súťaže vo varení gu-
lášu.

14. 5. | 17.30 | *Vedno
KINO HVIEZDA | Program folklórnych súbo-
rov Nadšenci z Trenčína a Vršatec z Dubnice 
nad Váhom.

21. 5. | 10.00 – 18.00 | 
Trenčianske HRAdosti!
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Možnosť zahrať sa 
viac ako 300 druhov spoločenských hier 
a zasúťažiť si.

22. 5. | 9.30 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

27. 5. | 17.00 | Zase ma život 
hladká... Výber z poézie 
Rudolfa Dobiáša
GMAB | Poeticko-hudobné pásmo v poda-
ní Poetickej scény Divadielka Galéria pri 
MsKS Nové Mesto nad Váhom.

27. 5. | 19.00 | Módna revolúcia 
– Fashion show 2016
PIANO KLUB | Prezentácia mladých mód-
nych tvorcov v  spojení s  profesionálnymi 
návrhármi – Lukáš Kimlička, Petra Pršová, 
Veronika Kostková a i.

28. 5. | Exit Model Management 
hľadá modelku
OC MAX | Casting.

28. 5. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

28. 5. | 14.00 – 17.00 | Púť rodín 
ku Guadalupskej Panne Márii
SKALKA | Pešia púť na  pútnické miesto 
Skalka. 14.00 Zraz rodín pri železničnom 
moste v Trenčíne. Sv. omšu o  15.30 h ce-
lebruje Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ kate-
chetického úradu v Žiline.
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6. 5. | 19.00 | A je tu zas!
Takmer sedemdesiat rokov po  nesláv-
nom odchode sa Adolf Hitler prekvape-
ne prebudí v dnešnom Berlíne. Filmové 
spracovanie satirického románu spiso-
vateľa Timura Vermesa.

7. – 8. 5. | Pat a Mat vo filme
Dvojica kutilov sa vracia na scénu a to 
priamo v  českom celovečernom fi lme 
pre celú rodinu.

12. 5. | 20.00 | Kohútie 
raňajky
Premietanie fi lmu v  rámci podujatia 
Slovinské dni.

12. – 15. 5. | Trabantom 
do posledného dychu
Najznámejší český cestovateľ súčas-
nosti Dan Přibáň podnikol svoju dopo-
siaľ najnáročnejšiu expedíciu.

22. 5. | 20.00 | Para nad 
riekou
Slovensko-český fi lm. Životy troch zo-
starnutých muzikantov, trubkára Laca 
Decziho, saxofonistu Ľubomíra Tamaš-
koviča a kontrabasistu Jána Jankejeho 
sa prepletajú v príbehu o sláve a jej po-
minuteľnosti.

1. 5. | 15.00 | HK AS Trenčín – 
Inter Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy 1. liga.

2. 5. | 8.00 – 14.30 | Turnaj 
žiakov ZŠ 1. – 4. ročník.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal.

7. 5. | 13.30 | HK AS Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. dorast.

7. 5. | 15.30 | HK AS Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. dorast.

7. 5. | 17.30 | HK AS Trenčín 
– Topoľčany
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná 1. liga ženy.

11. 5. | 9.30 – 14.00 | Hádzaná 
Školské športové strediská
ŠPORTOVÁ HALA | Žiačky – semifi nálo-
vé kolo.

21. 5. | 9.00 – 14.00 | Turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ml. žiačky.

21. 5. | 21.30 | Night run 
Trenčín – Trenčín behá 
v noci
MIEROVÉ NÁMESTIE | Bežecké preteky 
určené všetkým vekovým kategóriám, 
beží sa aj v  historickom centre mesta. 
Štart i cieľ na Mierovom námestí. Viac 
na www.trencianskypolmaraton.sk.

22. 5. | 9.00 – 17.00 | Turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná st. žiačky.

28. 5. | 8.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska vo 
florbale 2016
ŠPORTOVÁ HALA | Ml. žiaci.

29. 5. | 8.00 – 16.00 | 
Majstrovstvá Slovenska vo 
florbale 2016
ŠPORTOVÁ HALA | Ml. žiaci.

  KINO

KONTAKTY

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

CINEMAX
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40, 

www.cine-max.sk

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

HOSS SPORT CENTER Karpatská 7537, 032/641 00 13

SOKOLOVŇA Mládežnícka 2

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

KC KUBRÁ Kubranská 94

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36

KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257

KD ZLATOVCE Hlavná

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

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

LADIES ECLUB Legionárska 3735/5, 0911 730 790

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 ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO Belá

OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426

PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0948 213 119

(PK) Prvá komorná DIVADELNÁ SCÉNA Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323

TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-

ská a Hasičská 1

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

ZŠ DLHÉ HONY Dlhé Hony 1, 032/6521012
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