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 KINO

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

16. – 23. 6. |  Jubilejný 20. 
ročník Art Film Fest

Rôznorodý výber toho najpozoruhodnej-
šieho, čo za posledný rok vzniklo vo fi lmo-
vom svete, snímky, ktoré sa k slovenským 
divákom dostanú po prvýkrát, slovenské 
i české novinky, aj diela s exotickým ná-
dychom vzdialených kontinentov, či výni-
močné tituly svetovej kinematografi e. To 
všetko a ešte oveľa viac ponúkne blížiaci 
sa Art Film Fest.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
Kinematograf Art Film Fest

16. 6. | 22.00 |  Hugo a jeho 
zázračný objav 

17. 6. | 22.00 |  Román pro 
muže 
18. 6. | 22.00 |  Dom bláznov
19. 6. | 22.00 |  Sladké hry 
minulého leta 
20. 6. | 22.00 |  8 žien
Viac informácií na www.artfi lmfest.sk.

CINEMAXCINEMAX
ZOC MAX, M. R. Štefánika, 
tel.: 032/741 92 40, www.cine-max.sk

od 7. 6. |  Prometheus

Ridley Scott, režisér fi lmov Votrelec 
a Blade Runner, sa vracia so žánrom, ku 
ktorému pomáhal písať pravidlá. V Pro-
metheovi stvoril ďalší výnimočný svet, 
v ktorom napínavé pátranie po koreňoch 
našej civilizácie na planéte Zem zavedie 
skupinu prieskumníkov až do neprebáda-
ných kútov vesmíru. Práve tu budú musieť 
zviesť desivú bitku za záchranu a budúc-
nosť ľudskej rasy.

od 7. 6. |  Tigre v meste

Film Tigre v meste je skvelá zmes nezávis-
lej komédie charakterových postáv a de-
tektívneho thrilleru odohrávajúceho sa 
v Bratislave. Centrálnou postavou príbehu 
je mladý tridsiatnik, prokurátor Rudolf 
Jazvec. Aj on, ako ostatne aj my všetci, 
túži nájsť tu správnu dušu, do ktorej sa 
zamiluje. 

od 7. 6. |  Nedotknuteľní
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si 
za svojho nového opatrovníka vyberie 
Drissa, živelného mladíka z predmes-
tia, ktorého práve prepustili z väzenia. 
Inými slovami, nájde si na túto prácu tú 
najmenej vhodnú osobu. Podarí sa im 
však prepojiť nemožné. Bláznivým, zá-
bavným, silným, neočakávaným a hlavne 
nedotknuteľným sa stane ich priateľstvo. 
Komédia o tom, že človek, ktorý je nepo-
hyblivý od krku po prsty na nohách, od-
kázaný na pomoc druhých, nemusí stratiť 
zmysel života.

od 14. 6. |  Madagaskar 3
Lev Alex, zebra Marty, hrošica Gloria a ži-
rafa Melman sa stále snažia dostať domov 
do Veľkého jablka (New York). Pri tom sa-
mozrejme nesmie chýbať ani kráľ Julien, 
Maurice a banda tučniakov. 

od 14. 6. |  Krst
Dvaja niekdajší priatelia z malého 
mestečka, ktorí sa chceli dostať do veľ-
kého sveta, sa stretávajú po niekoľkých 
rokoch. Michalovi sa to podarilo, žije 
v luxusnom byte vo Varšave, podniká, má 
krásnu ženu a novorodeného syna. Janek, 
jeho niekdajší kumpán za ním prichádza 
z vojny, aby sa stal krstným otcom jeho 
dieťaťa. Kamarátovou premenou je však 
prekvapený a množstvu vecí nerozumie. 
Kedysi drsný priateľ sa premenil na citli-
vého človeka, ktorý sa rozplače aj v oka-
mihu, kedy musí nechať utratiť chorého 
psa. Nič ale nie je také, ako sa na prvý 
pohľad zdá... 

od 14. 6. |  21 Jump street
Schmidt a Jenko sa na strednej škole na 

smrť nenávideli, no neskôr sa z nich stali 
v policajnej akadémii najlepší priate-
lia. Hoci nepatria k najlepším členom 
policajného zboru, majú možnosť svoju 
povesť zmeniť vo chvíli, kedy sú pridelení 
k tajnej policajnej jednotke Jump Street. 
Namiesto zbraní a policajných odznakov 
sú vyzbrojení batohmi, aby sa zamiešali 
tajne medzi mládež. Problém je ale v tom, 
že dnešná dospievajúca mládež je celkom 
iná, než aká bola pred niekoľkými rokmi, 
a Schmidt s Jenka zisťujú, že ich predstavy 
o živote stredoškolákov, či už ide o sex, 
drogy či rock‘n‘roll, sú úplne na nič. 

od 21. 6. |  Tanec medzi 
črepinami

Dramatický príbeh o ľudskom bytí, láske, 
vzletoch a pádoch v strhujúcom a fasci-
nujúcom tanci života medzu črepinami. 
Režisér Marek Ťapák svojím fi lmom voľne 
nadväzuje na silné tradície hudobno-ta-
nečných fi lmov, ktoré v minulosti vytvára-
li legendárni slovenskí fi lmári a premieta 
ich do novospracovanej aktuálnej podoby. 
Príbeh je postavený na predstavách 
hlavného hrdinu, vynárajúcich sa z hĺbky 
pamäte. 

od 28. 6. |  Doba ľadová: Zem 
v pohybe

Pokračovanie slávnej Doby ľadovej za-
vedie diváka približne do doby pred 200 
miliónmi rokov, kedy existoval jeden veľký 
kontinent, ktorému sa hovorilo Pangea. 
Tento superkontinet, ktorý existoval v pa-
leozoika a mezozoika, sa práve približne 
v tej dobe rozdelil na menšie kontinenty, 
ktoré sú podobné tým dnešným. Autori 
si toto rozdelenie vysvetľujú tak, že za 

všetko môže chamtivá veverička, ktorá 
neustále zbiera svoje oriešky.

ARTMAX 
fi lmy pre náročného diváka každú stredu 
večer, od januára lacnejší, vstupné 3,50 €, 
s fi lm kartou 2 €. 

 DIVADLO

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
tel.: 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

16. – 17. 6. |  NáHradný 
festival

6. ročník tradičného festivalu na Tren-
čianskom hrade opäť prinesie zaujíma-
vé a kvalitné produkcie zo sveta hudby 
a divadla.
Sobota 16. 6.
20.30 |  Divadlo Normálka – Príbehy za 
dverami (Premiéra) 
Nedeľa 17. 6. 
15.00 | Otvorenie festivalu 
15.30 | CMD (Celkom Malé Divadlo Žem-
berovce) – Návšteva mladej dámy
16.30 | Katka Koščová s kapelou 
17.30 | Pavol „Palec“ Seriš – Chutilo vám, 
páni?
18.30 | O. B. D. Accoustic Live (Orchester 
Bronislava Dobrotu) 
20.30 | Túlavé divadlo – Cyrano, alebo 
Balábilé o nose ...

 VÝSTAVY

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

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je 
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského, pripravenú pri 
príležitosti 40. výročia založenia galérie, 
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. – 24. 6. |  Ivan Riabič: In 
Vitro Alter Ego
Tvorba Ivana Riabiča sa vyznačuje abso-
lútnou čistotou výrazu, dôrazom na fa-
rebnú zložku diela, premyslenou tvarovou 
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a kompozičnou skladbou, čarovným dialó-
gom línie a farby. Jeho svojrázne videnie 
krajiny, aktov, zátišia i geometrického 
tvaroslovia je plné zvláštnej senzibility 
a imaginárnosti. 

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

1. – 3. 6. |  Výstava 
maturitných prác
Práce študentov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne, študijného odboru Scénická 
kostýmová tvorba.

6. – 30. 6. |  Variácie farebného 
sveta a dreva Jarky Selešovej 
a Janka Hradského 
Vernisáž 6. 6. o 17.00 hod.

KATOV DOMKATOV DOM
1. – 3. 6. |  Most svetla – 
Izabela Bulková, Ľubica 
Weisová
Výstava členiek združenia výtvarníkov 
pri TNOS.

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

12. – 14. 6. |  Aqua 2012
19. ročník medzinárodnej výstavy vod-
ného hospodárstva, hydroenergetiky 
a ochrany životného prostredia, komunál-
nej techniky a rozvoja miest a obcí.

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

1. – 30. 6. |  Svet na 
pohľadniciach
Filatelisticko – fi lokartistická výstava.

1. – 30. 6. |  Kresba, maľba, 
grafika
5. ročník výstavy žiackych prác Súkromnej 
základnej umeleckej školy Gagarinova 
Trenčín.

1. – 30. 6. |  Aktivity 
panoráma
Fotovýstava zachytávajúca priebeh široko 
ladených dobrovoľníckych činností dobro-
voľníkov a sympatizantov, ktorí navštevu-
jú aktivity centra KC Aktivity, alebo inak 
spolupracujú s neformálnou skupinou 
dobrovoľníkov. 

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

1. – 30. 6. | 8.00 – 17.00 |  
Výstavky kníh pre deti
4. – 9. 6. |  Zoznamujeme 
sa so spisovateľkami U. L. 
Guinová, J. Wilsonová, M. 

Cabotová a J. K. Rowlingová
11. – 16. 6. |  Príroda v lete
18. – 23. 6. |  Predstavujeme 
spisovateľov T. Brezinu, 
A. Lindgrenovú a bratov 
Grimmovcov
25. – 30. 6. |  Bezpečné 
prázdniny – ako si užiť 
prázdniny v zdraví a bez 
nehôd

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

8. – 10. 6. | 9.00 – 18.00 |  
Bonsaje a sukulenty
Ukážky úpravy a tvarovania i z prinese-
ných rastlín.

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

1. – 30. 6. |  Keramická tvorba 
Denisa Žuchu
Výstava kreatívnych výrobkov 15 ročného 
Denisa Žuchu.

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

1. – 3. 6. |  XVI. AMFO 
Trenčianskeho kraja
Súťažná výstava amatérskej fotografi e.

8. 6. – 1. 7. |  Stretnutie – 
Setkání
Družobná výstava výtvarníkov regiónov 
Trenčín a Uherské Hradište v rámci mik-
roprojetu Stretnutie – setkání – festival 
farieb a priateľstva. Vernisáž 8. 6. o 17.00.

8. 6. – 1. 7. |  Remeslo bez 
hraníc
Výstava majstrov remesiel Trenčianske-
ho a Zlínskeho kraja a jarmok remesiel 
s predvádzaním výroby. Vernisáž 8. 6. 
o 17.00.

 KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. 7. | 16.00 |  Wings of Dixie, 
kapela Leteckých síl USA

Wings of Dixie je dixielandovou sekciou 
kapely leteckých síl USA v Európe The 
United States Air Forces in Europe Band. 
Tento „americký hudobný veľvyslanec“ 
má už takmer 60 rokov a sídli na vojenskej 
základni v nemeckom Ramsteine. Po celý 
tento čas intenzívne koncertujú v celej Eu-
rópe, juhovýchodnej Ázii aj Afrike, hrávajú 
pre vojakov, pre verejnosť, ale aj pri naj-
vyšších diplomatických udalostiach.

V plnej zostave tvorí kapelu 45 členov, do-
kážu vystupovať v 9 rôznych hudobných 
formáciách, odlišných zložením aj reper-
toárom. V Trenčíne vystúpi dixielandové 
zoskupenie Wings of Dixie. Ich hudba 
predstavuje americkú tradíciu dixielandu, 
siaha od blues až po jasné tóny dycho-
vých nástrojov, pripomína horúcu a vlhkú 
malátnosť prístavu na Mississippi, kde to 
všetko začína – New Orleans.

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

1. 6. | 19.00 |  Konflikt
The Rockefellas (ex-Devil Street 13) – roc-
k‘n‘roll, Zotrwačnosť (punk-rock).

8. 6. | 19.00 |  Oldies Live
Koncert.

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

1. 6. | 21.00 |  Dano Heriban + 
Pulls
Koncert.

2. 6. | 21.00 |  Herzog + Herzog 
+ Aches
Dva roky po debute inThisposition uvádza 
Herzog Herzog v produkcii Exitab Labelu 
ochutnávku pripravovaného druhého 
albumu v podobe Sitzfl eisch! EP. 

8. – 9. 6. |  Gympelrock
Tradičný hudobný festival.

13. 6. | 20.00 |  Please the 
treess 
Koncert.

15. 6. | 22.00 |  Oldschool vs. 
Newschool
David zo Senca/Radio Fm, Dj Mlady bul-
Wa, Twist, Surowo-Live BeatBox,Dj Ya.

22. 6. | 21.00 |  Staropramen 
Bestfest!
Urbánny hudobný festival. Dve pódia, 
dobrá nálada a občerstvenie. Ukončenie 
klubovej sezóny.

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

22. 6. | 18.00 |  Pieseň Lydky 
Fajtovej
Koncert venovaný 60. výročiu aktívnej 
speváckej činnosti interpretky ľudových 
piesní trenčianskeho regiónu spojený 
s krstom CD a reedíciou spevníka Trenčín 
dolinečka. Účinkujú: Lýdia Fajtová a jej 
hostia, laureáti súťaže Pieseň Lydky 
Fajtovej, dychová hudba Drietomanka, 
folklórna skupina z Omšenia, folklórne sú-
bory Radosť, Nadšenci, Seniorklub Družba 
a Trenčan.

27. 6. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín.

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

10. 6. | 18.00 |  Eduard Lenner 
– Klavírny recitál
Záverečný koncert sezóny Klubu priateľov 
vážnej hudby.

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

2. 6. | 17.00 |  Flatus Vocis – 
Strečno
Vokálna polyfónia, hudba renesancie 
a baroka.

3. 6. | 17.00 |  ZUŠ Sv. Jur 
a Marek Spusta
Barokové sonáty pre fl autu a čembalo.

17. 6. | 17.00 |  Musica Poetica
Zobcová fl auta v období gotiky, 
renesancie a baroka.

22. 6. | 16.00 |  Drobnosti 
majstrov
Koncert starej hudby v podaní žiakov hu-
dobných kurzov KC Sihoť.

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

10. 6. | 19.00 |  Arcus Žilina – 
Spev piatich storočí
Gregoriánsky chorál, renesančná polyfó-
nia, barokový viachlas.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
18. 6. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
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a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé 
Hony (v OC Družba).

19. 6. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Hasičská 1, 1. posch. a poboč-
ka Kubra (v KC Kubra)

1. 6. | 13.00 – 17.00 |  
Medzinárodný deň detí 
v knižnici
Okrem krásnych kníh čakajú na deti zaují-
mavé súťaže, tvorivé dielne, kreslenie na 
tému: Ja a deti tohto sveta, maľovanie na 
tvár, drobné sladkosti a bezplatný zápis do 
knižnice na celý rok.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
pobočky Juh (v KC Aktivity) 
a Dlhé Hony (v OS Družba) 

1. 6. | 8.00 – 18.00 |  
Medzinárodný deň detí 
v knižnici
Okrem krásnych kníh čaká na deti kresle-
nie na tému: Ja a deti tohto sveta, drobné 
sladkosti a bezplatný zápis do knižnice na 
celý rok.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
19. 6. | 16.00 |  Kadečo – piate 
cez deviate
Prezentácia najnovšej knižky Kataríny Hu-
decovej.

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

13., 27. 6. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov 
a ich rodičov. Deti sa hravým a zábav-
ným spôsobom oboznamujú s výtvarným 
umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom 
a rôznymi materiálmi.

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

30. 6. | 15.00 – 18.00 |  Hurá 
prázdniny – dovidenia škola
A je tu opäť možnosť pre detské šikovné 
ruky. Keď stíchne zvonenie, kamoši sa 
rozbehnú každý svojou stranou, v ústrety 
prázdninovým dobrodružstvám. Priprav 
sa na voľné dni a vyrob si s nami pozdrav 
z prázdnin, či miesto na adresy nových 
kamarátov.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
1. 6. | 10.00 |  Keby som bol 
kráľom
Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže 
venovanej 600. výročiu udelenia výsad Slo-
bodného kráľovského mesta Trenčínu a 10. 
ročníka literárnej súťaže žiakov ZŠ Píšem, 
píšeš, píšeme.

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk
Otvorené: pondelok 15.00 – 19.00, 
utorok – piatok 10.00 – 19.00

12., 26. 6. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC v KC Stred.

16. 6. | 15.00 – 18.00 |  Vodník 
párty 
7. trenčianske vodnícke stretnutie na 
„vodníckom námestí“. Stretnú sa deti 
a rodičia preoblečení do masiek vodníkov, 
víl a rôznych vodných živočíchov a budú 
súťažiť, aby získali vodnícky preukaz.

30. 6. | 10.00 – 12.00 |  
Pirátske dobrodružstvá
Súťaže a hry pre rodičov a deti. Spoločnou 
hrou dodatočne oslávime Deň otcov v po-
bočke MC Srdiečko v KC Stred.

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

1. – 30. 6. |  Tancujúce tigríky
Tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka s ro-
dičom. Informácie na 0903 783 724 alebo 
tancujuce.tigriky@gmail.com.

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 15.00 – 
16.00 |  Aj my máme šikovné 
pršteky 
Tvorivé a keramické workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím.

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 16.30 – 
18.00 |  Džamal junior 
Orientálna tanečná skupina pre deti od 9 
do 13 rokov. 

3., 10., 17., 24. 6. | 11.00 – 
12.00 |  Baletná príprava deti
Kurz je určený deťom od 6 rokov.

5., 12., 19., 26. 6. | 15.00 
– 17.00 |  Klub malých 
keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov 
s výučbou základnej práce s hlinou 
a glazúrou a inými netradičnými 
materiálmi. Do klubu je možné sa prihlásiť 
aj počas školského roka. 

6., 13., 20., 27. 6. | 17.00 – 
18.00 |  Habibti
Orientálna tanečná skupina pre deti od 4 
do 8 rokov.

25. – 27. 6. |  Spoznaj a pomôž
Poznáš potreby svojho domáceho miláčika? 
Neformálne vzdelávanie zamerané na chov 
a starostlivosť o domácich miláčikov pre 
deti ZŠ.

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

2. – 6. 7. |  Angličtina hrou cez 
biblické príbehy 
Tábor zameraný na výučbu angličtiny cez 
príbehy obsiahnuté prevažne v Biblii – Sta-
rom zákone.

9. – 13. 7. |  Angličtina hrou
Objavujeme stratené civilizácie a Dob-
rodružstvá Jacka Montanu. Budeme vy-
učovať základnú slovnú zásobu týkajúcu 
sa civilizácie. Stredne pokročilí študenti 
sa budú viacej zameriavať na konverzáciu 
a formovanie viet počas týždňa.

23. – 27. 7. |  Tanečná letná 
škola Laciho Strikea
Informácie o tábore a prihlášky: Stanislava 
Matejová, projektová manažérka, stanka@
streetdance.sk, tel.: +421 911 47 22 99.

30. 7 – 3. 8. |  Skvelé leto
Zameranie tábora: Zoznamovacia show, 
Olympiáda, Parníky, Športové turnaje, 
Zručným patrí svet, Čierna skrinka, Bingo, 
Labyrint, Domáce kino, Táborové tajomstvo, 
Turnaje v spoločenských hrách, Vyhodnoco-
vacia show.

6. – 10. 8. |  Cesta okolo sveta
Zameranie tábora: Na každý deň je pripra-
vená konkrétna tematika jedného z kon-
tinentov. Cieľom programu je predstavo-
vanie rôznych kultúr žijúcich na vybraných 
kontinentoch.
 

13. – 17. 8. |  Pohodou 
s prírodou
Zameranie tábora: Cieľom programu je 
priblížiť deťom prírodu a jej význam pre 
dnešný život i život našich predkov. Ako ľu-
dia hospodárili, vyrábali si vlastné produkty 
chovom domácich zvierat, či pestovaním 
plodín.

20. – 24. 8. |  Zábavná 
astronómia
Zameranie tábora: Realizácia programu 
bude rozdelená v rámci dopoludnia do 
dvoch skupín: poznávacia a hravá. Popo-
ludnie bude zamerané na pohyb a športy, 
poprípade samostatné astronomické 
workshopy, ak o ne budú mať deti záujem.

 VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
5. 6. | 10.00 |  Posolstvo 
k hrám XXX. olympiády 
Londýn 2012
8. 6. | 16.00 |  Folklórny súbor 
Véna
Véna je mládežnícky súbor, v ktorom 
tancujú mladí ľudia, študenti Strednej 
zdravotníckej školy v Trenčíne, ale aj iných 
stredných škôl. Repertoár súboru tvoria 
programové bloky z Trenčianska, Myjavy, 
Liptova a východného Slovenska. 

9. 6. | 11.00 |  Trenčianske 
folklórne slávnosti 

Folklórne slávnosti posúvajú ľudové 
tradície, piesne a hudbu z generácie na 
generáciu, odkrývajú svet krásy ľudového 
umenia a prispievajú k jeho zachovaniu. 
Už v poradí 32. ročník tohto tradičného 
podujatia sa uskutoční v centre Trenčína 
na Mierovom námestí. Popri vystúpeniach 
folklórnych súborov a skupín z Trenčian-
skeho kraja je pre návštevníkov 
pripravený aj bohatý sprievodný program 
a jarmok ľudových remeselníkov.

9. 6. | 15.00 |  Beh pre život
Celoslovenské charitatívne podujatie, 
ktorého výťažok bude použitý na výskum 
onkologických ochorení. V Trenčíne sa 
podujatie organizuje po druhýkrát. Beh 
pre život je akcia pre účastníkov každého 
veku a fyzickej kondície. Nemusíte byť 
športovci, dokonca nemusíte ani bežať 
štvorkilometrovú trasu. V centre miest 
môžete prejsť krok za krokom príjemnou 
prechádzkou, s kočiarom, so psom, s celou 
rodinou alebo s priateľmi.

23. 6. | 14.00 |  Hviezdy deťom 
2012
Predposledná sobota pred prázdninami 
bude nielen o turnaji futbalových a hoke-
jových osobností s hviezdami televíznych 
obrazoviek. Pre najmladších je pripravený 
detský kútik, ale aj bábkové divadlo a maľo-
vanie na tvár. Pre starších veľké puzzle, ško-
la futbalového freestylu, frisbee a kúzelník.

27. 6. | 10.00 – 19.00 |  
Človiečik, nehnevaj sa
Celodenná spoločenská hra na Mierovom 
námestí v Trenčíne so živými fi gúrkami, 
ktoré si zahrajú mimovládne organizá-
cie, zástupcovia fi riem aj verejnosti. Hra 
prebieha na veľkej hracej ploche, hádže sa 
veľkou hracou kockou, je doplnená sprie-
vodným programom a nechýba športový 
moderátor, ktorý dodáva hre súťaživú 
atmosféru.

28. 6. | 16.00 |  Rozlúčka so 
školským rokom
Vystúpenie tanečnej skupiny Aura.

30. 6. | 19.00 |  Vítanie leta 
s orientálnym tancom
Vystúpia skupiny a sólisti z celého Slo-
venska.

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

23. 6. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

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

5. 6. | 16.00 |  Choroby včiel
Seminárna beseda.

 TÁBORY PRE DETI
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7. 6. | 16.00 |  70. výročie 
atentátu na Heydricha
Činnosť skupiny Antropoid – beseda.

10. 6. | 9.00 – 12.00 |  Výmenné 
stretnutie zberateľov 
pivných kuriozít 
11. 6. | 16.00 |  Letný rez 
ovocných drevín 
Prednáška.

13. 6. | 16.00 |  Aktivity 
slovenských aeroklubov, 
športové lietanie a výcvik 
pilotov
Prednáška.

14. 6. | 15.00 |  Spoločenské 
stretnutie seniorov
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

16. 6. | 7.00 – 12.00 |  Výmenná 
burza zberateľov mincí, 
medailí a vyznamenaní
21. 6. | 16.00 |  
Konzervácia a reštaurácia 
numizmatického materiálu
Prednáška.

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

1. – 30. 6. |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky 
v intervalovom cvičení.

1. – 30. 6. |  Cvičenie pilates 
Cvičenie zamerané na hlboký svalový sys-
tém, podporu krížovej chrbtice a laterálne 
hrudné dýchanie. Bližšie informácie na 
tel. č. 0905 705 431.

1. – 30. 6. |  Fitness aerobic 
s Monikou Ušiakovou 
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. Na cvičenie nie je potrebné sa 
dopredu telefonicky nahlasovať.

1. – 30. 6. |  Jumping 
Skupinové cvi-
čenie na paten-
tových trampo-
línach. Cvičenie 
zlepšuje fyzickú 
kondíciu jed-
noduchým 
a zábavným 
spôsobom. 
Prihlášky a in-
formácie sa na 
www.vigi.sk

1. – 30. 6. |  Klub keramikárov
Návštevu keramického ateliéru je možné 
dohodnúť telefonicky podľa vašich časo-
vých možností na 0908 210 940.

3., 10., 17., 24. 6. | 10.00 – 
11.00 |  Baletná príprava 
dospelí
Baletná príprava je základom dobrého 
zvládnutia tanca a najlepšou prípravou na 
tanec samotný.

4., 11., 18., 25. 6. | 17.30 
– 19.00 |  Klub francúzskej 
konverzácie
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný 
pre stredne pokročilých.

4., 11., 18., 25. 6. | 17.30 – 
19.00 |  Francúzsky jazyk 
začiatočníci
Trojmesačný kurz.

4., 11., 18., 25. 6. | 19.00 – 
20.00 |  Tanečné kombinácie 
Orientu
Kurz orientálnych brušných tancov pre 
pokročilé tanečnice. 

4., 11., 18., 25. 6. | 20.00 – 
21.00 |  Orientálne tance
Prostredníctvom tanca môže žena objavo-
vať svoje telo, dokáže ním vyjadriť svoju 
povahu a dušu a stelesniť rôzne odtiene 
ženskosti. 

5., 12., 19., 26. 6. | 16.45 – 
17.45 |  Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

6., 13., 20., 27. 6. | 18.30 
– 20.00 |  Kurz angličtiny 
pre mierne pokročilých 
a pokročilých 
Na kurz je možné stále sa prihlásiť.

6., 13., 20., 27. 6. | 17.00 
– 18.00 |  Klub anglickej 
konverzácie
Klub vedený dobrovoľníkmi, rodení hovo-
riaci z Chicaga.

27. 6. | 18.00 – 20.30 |  Klub 
patchwork 
V rámci klubu budú k dispozícii všetky zá-
kladné pomôcky (šablóny, rezák, pravítka, 
nožnice, ihly aj predpripravené látky). 

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

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

5., 12., 19., 26. 6. | 9.00 – 
9.45 |  Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné v období po pôrode, po 
šestonedelí, môžete prísť s dieťatkom.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

5., 19. 6. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

5., 12., 19., 26. 6. | 17.30 – 
18.40 |  Joga v tehotenstve
Cvičenie vhodné v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

6., 13., 20. 6. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

6., 13., 20., 27. 6. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.

15. 6. | 17.30 |  Úloha otca vo 
výchove dieťaťa
Diskusia s Josefom Horským – tajomní-
kom odboru pre manželstvo a rodinu v ČR.
V pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

21. 6. | 16.30 |  Baby Signs
Porozprávajte sa s vašim nemluvniatkom. 
Kurz je určený pre rodičov, ktorí chcú 
svojmu batoľaťu porozumieť. Je potrebné 
sa vopred prihlásiť v pobočke MC Srdiečko 
v KC Stred.

23. 6. | 9.00 – 18.00 |  
Rodičovský kurz
Kurz vhodný pre budúcich rodičov, ktorí 
hľadajú odborné odpovede na otáz-
ky týkajúce sa starostlivosti o bábätko, 

o dojčení, o nových prístupoch vo výcho-
ve. Stretnutie s pediatrom, laktačnou 
poradkyňou, právničkou, psychologičkou 
Je potrebná rezervácia vopred.

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

6. 6. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu.

14. 6. | 15.00 |  Výročná 
členská schôdza Miestneho 
odboru Matice slovenskej 
v Trenčíne
Pozvánka pre všetkých členov a sympati-
zantov MS.

21. 6. | 16.00 |  Viem, že 
niekoho máš!
O extrémnych formách žiarlivosti. Je žiar-
livosť choroba? Mgr. M. Drozdová, Mgr. J. 
Suško.

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

6., 13., 20., 27. 6. | 8.00 – 9.30 
|  Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/743 42 67, kl. 3.

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

5., 19. 6. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Tento obľúbený program je orientovaný 
na všetkých skôr narodených priaznivcov 
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru 
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie ve-
nujú rôznym výtvarným technikám. 

12., 26. 6. | 9.00 a 16.00 |  
Arteterapia v galérii
Témy stretnutí sú zamerané na možnosť 
svojho vyjadrenia, uvoľnenia s využitím 
rôznych výtvarných techník – napr. klasic-
ká maľba, prstová maľba, techniky africkej 
batiky – maľba blatom, koláž, kresba 
a iné... Počet ľudí na jednotlivé stretnutia 
je limitovaný – 10 ľudí v skupine.

19. 6. | 16.00 |  Večerný ateliér 
pre dospelých 
Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa prá-
ve kvôli pracovným povinnostiam nemôžu 
zúčastňovať na dopoludňajších poduja-
tiach organizovaných galériou. Pre mno-
hých návštevníkov je stretnutie s umením 
v galérii istým druhom relaxu, cibrením 
ich talentu, či jednoducho aktívnym vyu-
žitím voľného času. 

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

1., 8., 15., 22., 29. 6. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy
4. 6. | 16.00 |  Bonsaj klub
4., 11., 18., 25. 6. | 14.30 – 
18.00 |  Joga pre ženy

4., 11., 18., 25. 6. | 14.00 – 
17.00 |  Keramika – klub
5., 12., 19., 26. 6. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy
6., 13., 20., 27. 6. | 15.00 – 
17.00 |  Diabetes – konzultácie
6., 13., 20., 27. 6. | 16.00 
– 18.00 |  Angličtina pre 
seniorov
6., 13., 20., 27. 6. | 16.00 – 
17.30 |  Nemčina pre seniorov
7., 14., 21., 28. 6. | 9.30 – 
11.00 |  Brušné tance pre 
seniorov
7., 14., 21., 28. 6. | 13.00 – 
18.00 |  Masáže

SKALKA PRI TRENČÍNESKALKA PRI TRENČÍNE
18.– 23.6. |  ORA ET ARS 
Skalka 2012 

5. ročník Medzinárodného výtvarno-lite-
rárneho sympózia.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
21. 6. | 21.00 |  Ódy módy
Prezentačná akcia, ktorú organizuje Stred-
ná umelecká škola v Trenčíne v spolupráci 
so skupinou historického šermu Wagus. 
Na módnej prehliadke sa predstavia naj-
úspešnejší absolventi školy, ktorí pôsobia 
v oblasti módy v rôznych krajinách Európy.

GRAND HOTELGRAND HOTEL
Palackého 3477

3. 6. | 15.00 – 17.00 |  Ako 
udržať harmóniu v živote – 
rytmus a striedanie cyklov
Prednášajúci: Tomáš Lajmon (redaktor 
časopisu Pre Slovensko, poradca v oblasti 
partnerských vzťahov) a Roman Mišovie 
(poradenstvo v oblasti výživy a zdravého 
životného štýlu, partnerské a vzťahové 
poradenstvo).

4 | KAM

ORA ET ARS - SKALKA 2012

5. 
ROČNÍK
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