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  KINO

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

od 6. 6. | Po zániku Zeme

Otec a syn núdzovo pristanú na nepozna-
nej a nebezpečnej Zemi po tom, čo ju pred
1000 rokmi opustilo ľudstvo. Mladý Kitai
musí vyhľadať pomoc pre svojho otca 
Cyphera, umierajúceho v kokpite zrútenej 
vesmírnej lode...

od 6. 6. | Star Trek: Do temnoty

Posádka lode Enterprise, asi najznámej-
šieho fi lmového korábu, vyráža na ďalšiu 
misiu, ktorá tentokrát povedie do temno-
ty. Opäť jej bude veliť skúsený „kapitán“ J.
J. Abrams, ktorý pred tromi rokmi umie-
rajúcu sci-fi  legendu Star Trek úspešne 
oživil. V pokračovaní sa s obyčajným udr-
žiavaním kurzu neuspokojil, a tak vznikol
fi lm, ktorý vo všetkých ohľadoch spĺňa 
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nároky kladené na jeden z najočakávanej-
ších titulov roka.

od 13. 6. | Tranz
Historik umenia Simon pracuje v aukčnej
sieni, kde sa dražia umelecké diela. Spolčí 
sa so zločineckým gangom a spoločne 
ukradnú Goyov obraz v cene miliónov 
dolárov. Po rane do hlavy, ktorú behom 
lúpeže utŕži, však zistí, že si nespomína,
kam cenné dielo ukryl. 

od 13. 6. | The Bling Ring

Podľa skutočných udalostí – skupina
teenagerov posadnutých slávou sleduje
na internete, kedy celebrity nie sú doma,

aby mohli zatiaľ vykradnúť ich domy.

od 16. 6. | Nazareth – 
Nekonečná rocková párty

Nazareth je legendárna rocková skupina, 
ktorá mala v sedemdesiatych rokoch
výsadné postavenie v top ten tabuľkách
spolu s Rolling Stones, Sweet, Deep Pur-
ple, Led Zepelin, Genesis. Dokument Milo-
slava Šmídmajera má ambície nahliadnuť 
do zákulisia legendy a odhaliť korene jej
dlhovekosti a stálej priazne fanúšikov.

od 20. 6. | Muž z ocele

V hlavnej úlohe snímky Muž z ocele re-
žiséra Zacka Snydera sa predstaví Henry 
Cavill ako Clark Kent/Superman. Už ako
malý chlapec zistí, že jeho neobyčajné
schopnosti nie sú pozemského pôvodu.
O niekoľko rokov neskôr sa vydá hľadať 
pravdu, odkiaľ prišiel a aké je jeho skutoč-
né poslanie.

od 20. 6. | Monsters University

Od doby, kedy bol Mike Waszowski len
malé monštrum, sníval o tom stať sa
príšerkou. Vie lepšie ako ktokoľvek iný, že
najlepšie strašidlá pochádzajú z Monsters
University. Počas jeho prvého semestra 
na univerzite sa Mikove plány vykoľaja,
keď mu cestu skríži eso James P. Sullivan
„Sulley“, rodené strašidlo. Súťaživý duch 
tejto nekontrolovateľnej dvojice dostane 
oboch z elitného programu univerzity.
Aby to bolo ešte horšie, rozhodnú sa pra-
covať spoločne spolu s podivnou partiou 
príšeriek stratenej existencie, s vierou
robiť veci správne.

ARTMAX 
Filmy pre náročného diváka každú stredu

večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €.

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

21. – 26. 6. | Artfilm 
21. ročník medzinárodného fi lmového
festivalu.

  DIVADLO

KS OPATOVÁKS OPATOVÁ
Opatovská 96

30. 6. | 15.00, 18.00 | Keď 
mesiačik svietil 
Divadelné predstavenie v podaní divadel-
ného súboru z Opatovej.

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

8. 6. | 19.00 | Večer divadelnej 
improvizácie

Tri tvorivé tvory v Klube Lúč a ich diva-
delná improvizácia. Juraj „Šoko“ Tabaček, 

y

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

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
21., 22. 6. | NáHradný festival
Už siedmy rok po sebe sa tradične začiat-
kom leta stretnú na Trenčianskom hrade
milovníci divadla a hudby. Tento rok sa 
môžu diváci tešiť na zaujímavé a kvalitné
produkcie. Tak ako minulý rok, aj teraz sa
vďaka spolupráci s múzeom budú môcť 
návštevníci festivalu zúčastniť prehliadky 
Trenčianskeho hradu a stráviť tak príjem-
né, kultúrou nabité popoludnie.
21. 6. | 20.30 | Divadlo Normálka –
Skupinová terapia
22. 6. | 16.00 | Anna Polívková & Ja-
kub Xavier Baro – Ani by neřekla
22. 6. | 17.00 | Chanson Friends
22. 6. | 18.00 | Celkom Malé Divadlo – 
Take On Me – Nechaj to na mňa
22. 6. | 19.00 | Fascination Band
22. 6. | 20.00 | Divadlo Normálka –
Zdenka z Maksu II – projekcia
22. 6. | 20.30 | Túlavé divadlo – In
Vino

  VÝSTAVY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 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. – 16. 6. | Jan Šafránek: Svět 
lidí / Svet ľudí 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
predstavuje početný súbor obrazov ma-
liara Jana Šafránka. Jeho dielo, pre ktoré
p j p ýj

je príznačný naratívny štýl, odvodený 
zo starobylých postupov predávania vi-
zuálnych informácií, sa začalo formovať 
v nepriaznivom ovzduší československej
normalizácie ako nelichotivo ostrá refl exia 
vtedajšej komunity. Výjavy zo všedné-
ho života, od krčmových zákutí po scény
pri výsluchu podané hladkým splývavým
rukopisom, popisujú kvázi dokumentár-
nym spôsobom spoločenské mechanizmy
doby. 

1. – 16. 6. | Milan Chabera: 
Domluvíme se / Dohovoríme 
sa
Chaberove obrazy sú neobyčajne živé,
plné farieb a neočakávaných tvarov, vyža-
rujú energiu a silné zaujatie, ktoré je ná-
kazlivé a ktoré nás priťahuje. Sme oslnení 
farbami, ich živosťou, potom po chvíli nás
začne prestupovať vnútorné napätie línií 
a začneme vnímať i hlbší význam. Príbehy
a udalosti zo života tak vytvárajú vlastný
svet. Maliar nám pripomína naše výni-
močné zážitky a stretnutia, naše vlastné
zápasy a víťazstvá. Chaberove obrazy
sú súčasťou jeho života, s ich pomocou
a prostredíctvom nich hľadá spôsob, ako 
porozumieť sebe. 

21. 6. – 1. 9. | Vodné hladiny – 
Hladiny duše 
Námetovo i obsahovo zaujímavá výsta-
va prinesie prezentáciu tvorby mladej
generácie slovenských autoriek, v ktorej
dominuje téma živlu vody v rôznych inter-
pretáciách.

21. 6. – 1. 9. | Ondrej 4. Zimka 
Súborná výstava po prvý raz predstaví 
v galérii tvorbu mladého sochára (ročník 
1975), absolventa bratislavskej VŠVU.

g

Umelecký svet Ondreja 4. Zimku je mo-
derný svet techniky prepojený s aktuál-
nym svetom ľudí.
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MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

3. – 30. 6. | Detská fotografia
Výstava fotografi í Slávky Mikulinovej.

MESTSKÁ KLUBOVŇAMESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

1. – 19. 6. | Červený Kameň 
v objektíve
Práce žiakov Strednej umeleckej školy
v Trenčíne.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 4. 6. | Čokoľvek
Výstava Klubu výtvarníkov.

11. 6. – 8. 7. | Maľba a kresba
Výtvarné dielka detí Základnej umeleckej
školy v Dubnici nad Váhom.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
1. – 8. 6. | Medzinárodný deň 
detí
Výstavy najnovšej slovenskej i zahraničnej
literatúry pre deti.

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

1. – 30. 6. | Výstavky kníh pre 
deti – alebo, deti zoznámte sa 
s niečím novým
3. – 9. 6. | Hrôzostrašná história, desivá
literatúra a príšerná veda
10. – 16. 6. | Po stopách technických
vymožeností
17. – 23. 6. | Za zvieratkami do roz-
právky
24. – 30. 6. | Oddychové čítanie
na prázdniny so spisovateľkou Jacqueline
Wilsonovou

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

1. – 21. 6. | Cheprer 2013

Výstava sklárskych výtvarníkov Andreja 
Bušovského a Vladimíra Vakova. 

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

1. – 30. 6. | Tvorenie 
s potešením
Výstava prác detí od 3 – 15 rokov navšte-
vujúcich rôzne výtvarné krúžky v KCA.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1., 2. 6. | Juraj Oravec: Tesne 
pod povrchom III
4. – 30. 6. | Rudolf Moško: 
Maľba, kresba
Vernisáž sa uskutoční 4. 6. o 17.00.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

3. – 30. 6. | Výstava detských 
výtvarných prác 

VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK
K dolnej stanici

20. 6. – 31. 7. | Milan Malast – 
Modlitba dreva
Výstava fotografi í pri príležitosti 1150. vý-
ročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na úze-
mie Veľkej Moravy. Vernisáž 20. 6. o 17.00.

  KONCERTY

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

9. 6. | 18.00 | Záverečný koncert 
sezóny
Helga Varga Bach – soprán, Kristína Janič-
kovičová – violončelo, Miriam Gašparí-
ková – klavír. Pripravuje Klub priateľov
vážnej hudby.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

7. 6. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Posedenie pri hudbe.

9. 6. | 18.00 | Samuel Bánovec
Klavírny večer.

16. 6. | 18.00 | Laugarissimo
Koncert barokovej hudby.

21. 6. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Posedenie pri hudbe.

30. 6. | 18.00 | Miroslav Potfaj, 
Samuel Bánovec
Husľový večer.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

30. 6. | 19.00 | Koncert bratov 
Nedvědovcov 

Pozývame vás na posledný koncert bratov
Nedvědovcov.

PIARISTICKÝ KOSTOL PIARISTICKÝ KOSTOL 
SV. F. XAVERSKÉHOSV. F. XAVERSKÉHO
Mierové námestie

2. 6. | 16.00 | Klenoty majstrov 
baroka
Koncert Komorneho orchestra mesta Trenčín.

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

9. 6. | 16.30 | Musica Poetica 
a DOX
Hudba, piesne a tance renesancie.

16. 6. | 16.30 | Musica Poetica 
a Marek Spusta
Pocta Vivaldimu. Sonáty A. Vivaldiho 
a jeho súčasníkov.

23. 6. | 16.30 | Mladé srdcia – 
stará hudba
Koncert žiakov hudobných kurzov.

30. 6. | 16.30 | Musica Poetica 
a divadlo Dotyky
Samopašná viola da gamba. Veselo-poe-
tické pásmo renesančnej poézie a hudby.

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

14. 6. | 16.00 | Napszyklat (PL) + 
Mrc Riddims (ex Dalek) 
Live koncert.

15. 6. | 20.00 | Absolut + Broken 
shape + Desert witch
Live koncert.

VEĽKÁ SKALKA
Jaskynná kaplnka kláštora

17. 6. | 17.00 | Hudobný recitál 
Simony Martausovej
Koncert je otvorením výtvarno-literárne-
ho sympózia ORA ET ARS.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
17. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich

p

rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch.
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka
Dlhé Hony (v OC Družba).

18. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Všetky pobočky

3. 6. | 8.00 – 18.00 | 
Medzinárodný deň detí 
v knižnici
Okrem krásnych kníh čakajú na deti za-
ujímavé súťaže, tvorivé dielne, kreslenie
na tému Ja a deti tohto sveta a bezplatný 
zápis detí do knižnice na celý rok.

4. 6. | 9.00 – 15.00 | Čítajme si 
2013
6. ročník celoslovenského čitateľského 
maratónu detí, spojený s pokusom o pre-
konanie minuloročného rekordu (30 480
čítajúcich).

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

4., 11., 18., 25. 6. | 16.30 | 
Popoludňajšie Riekankovo
11., 25. 6. | 10.00 – 11.00 | 
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

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

1. 6. | Deň detí
Pozývame detičky do MAXu na rôzne det-
ské popoludňajšie atrakcie, súťaže, tanec,
maľovanie na tvár, maľovanie veľkej Re-
kordnej omaľovánky a iné.

16. 6. | Preteky lezúňov

4. ročník akcie pre drobcov – deti od 7
do 11 mesiacov. Všetky deti dostanú dip-
lom a darčeky.

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

12., 26. 6. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6
rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zá-
bavným spôsobom oboznamujú s výtvar-
ným umením. Učia sa pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

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

1. – 30. 6. | Tancujúce tigríky – 
tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 
roka s rodičom. Informácie a prihlášky 
na 0903 783 724.

1. – 30. 6. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca pre
deti od 5 rokov. Informácie a prihlášky
na 0915 101 051.

1. – 30. 6. | Tanečná škola Aura 
dance
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 rokov do 20 rokov. Informácie a pri-
hlášky na 0908 731 125.

1. – 30. 6. | CVČ Trenčianske 
Teplice – Tanečná škola 
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky 
0903 793 557.

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

29. 6. | 15.00 – 18.00 | 
Recyklujte s nami – tvorivé 
dielničky
Letné dielničky sa ponesú v duchu recyk-
lácie a tvorenia z nezvyčajných materiá-
lov. Možno budete prekvapení, čo všetko 
sa dá vytvoriť z vecí, ktoré by inak skončili 
v koši.

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

2. 6. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Ezop
Pridajte sa k nám na ceste plnej zábavy, 
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napätia, odvekého posolstva o ľudskej 
múdrosti a hlúposti a najmä mravného po-
naučenia! Naši traja divadelní klauni, túžia-
ci po zábave a divadle, zavedú všetky malé 
i veľké detské duše do antického Grécka, 
kde nám pravdu o skutočných hodnotách 
v živote prezradí múdry otrok – Ezop.

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

1. – 4. 7. | Angličtina hrou cez 
biblické príbehy 
Najväčší človek, ktorý kedy žil. Príbehy, 
na základe ktorých sa angličtina vyučuje
hravou formou, sa nachádzajú v Novom 
zákone a týkajú sa Ježišovho života, čin-
nosti a podobenstiev. 

8. – 12. 7. | Angličtina hrou 
Z denníka tínedžera veľkého Tima. Inte-
raktívne hry ako aj celý učebný program 
bude postavený na udalostiach z denníka
slabošského tínedžera Tima, ktorý sa
v priebehu času stane obdivovaným a sil-
ným mladým mužom Big Timom.

15. – 19. 7. | Cesta do stredoveku 
– Laugarício 
Zaži spolu s nami obdobia najväčšej slávy 
nášho mesta. Čakajú ťa: rímske mýty, ry-

p j j y

tierske skúšky, veľa zábavy, súťaže, tvorivé
a poznávacie aktivity.

29. 7. – 2. 8. | Letná klasika
Pravá prázdninová táborová pohoda. Pri-
daj sa k nám a preži týždeň plný zábavy, 
športových, vodných, tvorivých a súťaž-
ných aktivít.

  VOĽNÝ ČAS

8. 6. | Kukanova desina
12. ročník turisticko-pivného pochodu.
Štart od bývalej kolkárne za mestskou
plavárňou.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
8. 6. | 13.00 | Trenčianske 
folklórne slávnosti
Bohatý program folklórnych súborov 
na Mierovom námestí – Latovček, Chotár, 
Čajka, Radosť, Kornička a Družba, Kubran, 
Trenčan, Véna, Brezová. Súčasťou poduja-
tia je i prezentácia ľudových remesiel.

15. 6. | 15.00 | Beh pre život

Tradičná séria nesúťažných charitatív-
nych behov, akcia pre účastníkov každého 
veku a fyzickej kondície. Všetky príspevky

vyzbierané v rámci projektu pôjdu na vý-
skum rakoviny.

30. 6. | 8.00 – 14.00 | Hviezdy 
deťom
5. ročník športovo-charitatívnej akcie, 
v ktorej sa predstavia zaujímavé futbalové
tímy. Futbalový turnaj osobností na ume-
lom trávniku Mierového námestia v Tren-
číne, s cieľom použiť získaný výťažok
z podujatia na charitatívne účely.

ŠTÚROVO NÁMESTIEŠTÚROVO NÁMESTIE
23. 6. | 16.30 | Zapáľme 
svätojánsky oheň pomoci 
starším
Zažnime spoločne iskru súcitu a spolu-
patričnosti so starými ľuďmi, ktorí si už
nemôžu pomôcť sami. Vstupné je dobro-
voľné a jeho výťažok bude použitý na ná-
kup zdravotníckych pomôcok pre seniorov
v sociálne slabých rodinách. V programe 
vystúpia: Divadielko Dunajka – Karne-
valový hrad, Dychová hudba Vlčovanka,
SHŠ Wagus – kotúľanie horiacich kolies, 

ý y

Tanečná skupina Korzo a Funny Fellows.

29. 6. | 15.00 – 18.00 | 
8. trenčianske vodnícke 
stretnutie – Vodník párty

V sobotu popoludní sa na „vodníckom ná-
mestí“ stretnú deti a rodičia preoblečení 
do masiek vodníkov, víl a rôznych vodných 
živočíchov a budú súťažiť, aby získali vod-
nícky preukaz.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
2. – 23. 6. | Kocúr a čarodejník 
na Trenčianskom hrade
Rozprávka Kocúr a čarodejník v dňoch 2., 
5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 19., 20.,
21., 22., 23. júna v čase od 9.30 do 17.30 
hod. každú polhodinu. Vzhľadom na ob-
medzenú kapacitu priestorov je potrebné
pre hromadné návštevy rezervovať termín
prehliadky a dodržať dohodnutý čas. Re-
zervácia na tel.: 032/743 56 57.

16. 6. | 18.00 | Cesta históriou 
spevom a odievaním
Príbeh o láske z obdobia renesancie. 
Uvidíte hudobné skupiny VOX a Musica
poetica a módnu prehliadku historických 
kostýmov z dielne Strednej umeleckej 
školy Trenčín.

29. 6. | 20.30 a 21.30 | Nočná 
prehliadka Trenčianskeho 
hradu
Pozývame vás na prehliadku Trenčianske-
ho hradu, ktorá bude plná šermu, streľby 
z palných zbraní, strašidiel v podzemí, py-
rotechnických efektov a, samozrejme, ne-
bude chýbať ani výstup na Matúšovu vežu.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Opatová v ZŠ

3. 6. | 9.00 | Čítačka z knihy 
Daniela Heviera KR.V alebo 
Krajina V. čiže Kráľovná 
Viktória

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Jaselská ul. 2

5., 12., 19., 26. 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: 
032/770 83 14.

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

4. 6. | 16.00 | Dubajské 
tajomstvá
Autorská beseda o špecifi kách arabské-
ho sveta s diplomatkou, prekladateľkou, 
spisovateľkou Emire Khidayer a prezentá-
cia jej knihy.

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

14. 6. | 16.00 | Krajina hrubých 
čiar
Rozhovory s expremiérkou, sociologič-
kou, autorkou vedeckých publikácií Ivetou
Radičovou a novinárkou Ľubou Lesnou 
o knihe, spojené s autogramiádou.

20. 6. | 16.00 | Zraňovanie 
vlastného tela
Ako je možné, že si niekto zámerne
spôsobuje bolesť a ublíženie? Čo vieme 

j

o sebapoškodzovaní. Diskutujú MUDr. Z. 
Tomaneková a Mgr. J. Stražáková.

22. 6. | 9.00 | 6. ročník 
celoštátnej súťaže v čítaní 
a písaní Braillovho písma
27. 6. | 16.00 | Natália 
Oldenburgová – zabudnutá 
perla Ponitria
Stretnutie so spisovateľkou Janou Judi-
nyovou a prezentácia knihy o vojvodkyni,
ktorá v našom kraji, v Brodzanoch, strávila
väčšinu svojho plnohodnotného života. 

VEĽKÁ SKALKA
Jaskynná kaplnka kláštora

17. 6. | 15.00 | Slávnostné 
otvorenie sympózia ORA ET 
ARS spojené so sv. omšou

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

21. 6. | 20.00 | Staropramen 
Best!Fest
Tradičné ukončenie klubovej sezóny.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

2. 6. | 18.00 | Michaela 
Michalíková – beseda 
o Japonsku

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

6., 13., 20., 27. 6. | 10.30 | 
Mommie's English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

7., 14., 21., 28. 6. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti 
sa pri nich hrajú.

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

3., 10., 17., 24. 6. | 18.30 – 20.00 | 
Jemná Viny asa Jóga
Cvičenie vhodné pre všetkých, najmä pre 
začiatočníkov. Cvičenie je v pomalšom 
tempe s pomôckami.

4., 11, 18., 25. 6. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné pre mamičky už 6 týž-
dňov po pôrode.

4., 18. 6. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
5., 12., 19., 26. 6. | 17.00 | 
Cvičenie pre tehotné 
– profylaxia
Vedie pôrodná asistentka Zuzana Dun-
cová.

7., 14., 21., 28. 6. | 18.30 – 20.00 | 
Joga v tehotenstve
Cvičenie vhodné v období tehotenstva pre
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

10. 6. | 16.30 | Vyrábame 
s deťmi: Tabuľky na odkazy 
–„Nezabudni“
13. 6. | 16.30 | Štvrtkové 
vzdelávania
Učíme sa spolu vychádzať – aktívne u die-
ťatka rozvíjame schopnosť riešiť konfl ikty,
štedrosť, čestnosť, pravdovravnosť a to-
lerantnosť.

HOSS SPORT CENTERHOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

3., 10., 17., 24. 6. | 9.30 – 11.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
7., 14., 21., 28. 6. | 10.30 – 11.30 | 
Mamičky späť do kondície 
Outdoorové cvičenie s kondičným tré-
nerom.

16. 6. | 15.00 – 17.00 | Deň otcov 
s Materským centrom Srdiečko
Pozývame všetkých otcov, mamičky a ich
deti. Strávime spoločne krásne nedeľné
popoludnie pri hre a športovaní.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

4. 6. | 16.00 | Choroby včiel
Seminárna beseda. Prednáša Ivan Šte-

| | y

fánek.

6. 6. | 16.00 | Posledný 
boj parašutistov skupiny 
Antropoid 
10. 6. | 16.00 | Zásady rezu 
a tvarovanie ovocných drevín 
v priebehu vegetačného 
obdobia
Prednáša Ing. Boldiš.

 TÁBORY PRE DETI

GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO
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12. 6. | 16.00 | Problematika 
generálnych opráv leteckých 
trenažérov
Beseda.

13. 6. | 15.00 | Juniáles
Spoločenské stretnutie seniorov.

20. 6. | 16.00 | Slovenskí vojaci 
na východnom fronte v roku 
1943
Prednáša: Doc. PhDr. Jozef Bystický. CSc.

16. 6. | 8.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít 
22. 6. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie mincí, medailí 
a vyznamenaní

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

1. – 30. 6. | Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie zamerané na posilňovacie cviky
v intervalovom cvičení s fázami odpočin-
ku, ktorého výhodou je vysoký energetic-
ký výdaj, výsledkom je zlepšenie ohyb-
nosti a schopnosti koordinácie, spevnené
partie bokov, brucha, stehenných a seda-
cích svalov. 

1. – 30. 6. | Cvičenie pilates 
Cvičenie je zamerané na hlboký svalový
systém, podporu krížovej chrbtice a late-
rálne hrudné dýchanie. Zostava cvikov na-
tiahne skrátené a posilní oslabené svaly. 
Bližšie informácie a prihlasovanie na tel.:
0905 705 431.

3., 10. 6. | 17.30 – 19.00 | Klub 
francúzskej konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho 
jazyka.

3., 10., 17., 24. 6. | 17.15 – 18.15 | 
Pilates pre začiatočníkov
3., 10., 17., 24. 6. | 18.30 – 19.30 | 
Choreografia fan veil pre 
pokročilé tanečnice
Kurz je určený tanečniciam, ktoré dobre
ovládajú základy brušného tanca a vedia
prvky spájať do tanečných kombinácii.

3., 10., 17., 24. | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance
Na kurze sa naučíte a precvičíte si zá-
kladné prvky brušného tanca, ktoré sa 
naučíme spájať do jednoduchých taneč-
ných kombinácií. Kurz je tiež zameraný
na správne držanie tela.

3., 10., 17., 24. 6. | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom. 

4., 11., 18., 25. 6. | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre ľudí s bolesťami
chrbta.

4., 11. 6. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
Trojmesačný konverzačný klub je vhodný 
pre stredne pokročilých.

5., 12. 6. | 18.00 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci
5., 12., 19., 26. 6. | 18.00 – 19.00 | 
Kruhový tréning
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik 
po druhom s využitím fi tness náčinia.

12. 6. | 14.30 | Pľúcna embólia 
a Infarkt myokardu
Súbor zdravotných prednášok s Mgr. ošet-
rovateľstva Ľudmilou Hrubou pre Jednotu
dôchodcov Slovenska. Čo sa dozviete:
defi nícia ochorenia, rizikové faktory, prí-
znaky ochorenia, diagnostické metódy,
prognóza a komplikácie, liečba, prevencia.

22. 6. | 10.00 – 16.00 | Mimi 
a mami bazárik 
Navštívte detský a mamičkovský bazárik,
kde si každá maminka predáva sama.
Ak máte chuť zapojiť sa do bazáriku ako
predajca, treba sa prihlásiť cez: info@
kcaktivity.sk.

26. 6. | 18.00 – 20.30 | Klub 
patchwork 
V rámci klubu prebieha prezentácia
všetkých nových vyrobených prikrývok,
dečiek, podložiek a prestieraní patchwor-
kovou technikou členkami klubu. Výmena
skúseností, postupov, časopisov.

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

15. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a zberateľských 
predmetov
8., 9. 6. | Majstrovstvá 
Slovenska v mažoretkovom 
športe
10. ročník.

22. 6. | Akvatera Trenčín
Medzinárodná výstava zvierat.

SKALKA PRI TRENČÍNESKALKA PRI TRENČÍNE
17. – 23. 6. | Ora et Ars
6. ročník medzinárodného výtvarno-lite-
rárneho sympózia.
20. 7. | 15.00 | Slávnostná vernisáž
s kultúrnym programom

KOSTOL SV. ANDREJA-KOSTOL SV. ANDREJA-
SVORADA A BEŇADIKA 
Malá Skalka

22. 6. | 15.00 | Pracovná 
vernisáž
Prezentácia výtvarných a literárnych diel 
vytvorených na tohtoročnom podujatí 
ORA ET ARS za účasti autorov. Hudobný 
hosť – skupina starej hudby Fistulatoris 
consort a hostia.

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

20. 6. | 9.30 – 12.30 | Kultúrno-
historický seminár: Historické 
kláštory – od záchrany 
k dnešnému využitiu
Seminár v rámci podujatia výtvarno-lite-
rárneho sympózia ORA ET ARS.

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

4., 18. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých
stretnutiach bližšie venujú rôznym vý-
tvarným technikám. Oboznamujú sa so
základnými výtvarnými postupmi, farbou,
tvarom a materiálom.

4., 18. 6. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
Ide o projekt, ktorý sa zameriava na tvo-
rivé stretnutia pre všetkých priaznivcov
výtvarného umenia. Na jednotlivých
stretnutiach sa bližšie venujú rôznym vý-
tvarným technikám.

OSTROVOSTROV
15. 6. | 15.00 | Prebudenie draka

3. ročník – medzinárodných majstrovstiev
Slovenska pretekov dračích lodí.

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

4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27. 6. | 
17.30 – 19.00 | Tvorivé radosti – 
tvorivý ateliér pre dospelých
Príďte medzi nás a oddýchnite si od kaž-
dodenných starostí a povinností. Pripra-
vené pre Vás budú výtvarné a umelecké
aktivity pod odborným vedením lektorov.

FRANI KLUBFRANI KLUB
Mierové námestie 11

1. – 30. 6. | 10.00 – 12.00 | Sme 
rodina 
Stretnutia žien, rodičov, detí a priateľov.
Podpora v tehotenstve, dojčení, rodičov-
stve, výchove detí, v samovzdelávaní,
rozhovory o výžive, živote, vzájomné zdie-
ľanie. Besedy a rozhovory na rôzne témy.

3., 10., 17., 24. 6. | 18.15 – 19.30 | 
Pohybom k radosti
Objavte v sebe radosť cez precítenie pohy-
bu, tela a duše. Pohybová aktivita prepája
3 časti: intuitívny tanec – jogu – uvoľne-
nie. Vhodné pre všetkých, ktorí túžia opäť 
cítiť sami seba.

5., 12., 19., 26. 6. | 17.00 – 18.30 | 
Výživa a zdravie 
Informácie o strave a potravinách trochu
inak. Diskusia o tom, čo jeme, pijeme,
nakupujeme, o alternatívach, nových
zdrojoch, podpore domáceho trhu.

8. 6. | 9.00 – 16.00 | Samoliečba 
zápalových ochorení
Praktický seminár so Štefanom Zakuťan-

p ý

ským.

22. 6. | 10.00 – 18.00 | Ženský 
zážitkový workshop
Téma: Túžba po kontakte a dotyku.

29. 6. | 10.00 – 17.00 | Živá 
strava v praxi
Praktický seminár. Živá nevarená strava

p

je najprirodzenejšou stravou pre nás ľudí.
Povieme si, ako sa bez ujmy znovu k nej 
vrátiť a prečo je pre nás tak dôležitá.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 30. 6. | Cvičenie pre ženy
3. 6. | 16.00 | Bonsaj klub
3., 10., 17., 24. 6. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
3., 10., 17., 24. 6. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy
3., 10., 17., 24. 6. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
4., 11., 18., 25. 6. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č.05
5., 12., 19., 26. 6. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
5., 12., 19., 26. 6. | 10.00 – 13.00 | 
Brušné tance
5., 12., 19., 26. 6. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
5., 12., 19., 26. 6. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
5., 12., 19., 26. 6. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
6., 9., 13., 20., 27. 6. | 11.00 – 
16.00 | Masáže
6., 9., 13., 20., 27. 6. | 15.00 –
17.00 | Taroky, kartové hry
7., 14., 21., 28. 6. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
11. 6. | 14.30 | Rozpočítanie 
nákladov na teplo a teplú vodu 
v bytových domoch
Prednáška.

27. 6. | 16.00 | Poľský klub
28. 6. | 15.00 | Letné posedenie 
na terase s opekačkou

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALA
Mládežnícka ul.

14. – 16. 6. | Majstrovstvá 
Slovenska juniorov vo florbale
14. 6. | 13.00 – 20.00 | zápasy v sku-
pinách
15. 6. | 8.30 – 20.30 | zápasy v skupinách
16. 6. | 8.30 – 17.00 | zápasy o umiest-
nenie

LESOPARK BREZINALESOPARK BREZINA
2. 6. | 10.00 | Beh trenčianskou 
Brezinou

9. ročník tradičného podujatia.
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