
26., 27. 6. | 11.00 – 22.30 | 
Vodnícky jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Pri príležitosti
podujatia O vodníkovi Valentínovi.

27. 6. | 21.00 | O vodníkovi 
Valentínovi

CENTRUM MESTA | Nočná prechádzka
príbehom lásky trenčianskeho vodníka
Valentína. Divadelné predstavenie pod
holým nebom putuje počas 2 hodín
z parku až na Štúrovo námestie. Cestou
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sa zastaví pred 10 divadelnými pódia-
mi, na ktorých sa pred očami návštev-
níkov odvinie Valentínov osud v podaní 
Vlada Kulíška. Súčasťou open air di-
vadla budú vystúpenia svetovo preslá-
venej akrobatickej skupiny ARGOLLA,
ktorá si získala prívlastok slovenský
„Cirque du Soleil“.

CINEMAX
od 5. 6. | Na vine sú hviezdy
Príbeh šesťnásťročnej Hazel, ktorej
pred tromi rokmi diagnostikovali rako-
vinu štítnej žľazy.

od 5. 6. | Khumba

Detské predstavenie o  zebre, ktorá
bola už od narodenia terčom posmeš-
kov od svojo stáda. Je spolovice pruho-
vaná a z druhej biela.

  DIVADLO
9. 6. | 19.00 | Tri tvorivé tvory
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Posledné predsta-
venie Troch Tvorivých Tvorov v tejto sezóne
a spanilá jazdu smiechu a uvoľnenia.

8. 6. | 19.00 | Šialené nožničky

POSÁDKOVÝ KLUB | Komédia plná zábavy,
napätia, bláznivých situácií, neočakáva-
ných rozuzlení a pointy. Jedinečný humor
vychádza zo situačnej prepracovanos-
ti a  konverzačnej, hereckej improvizácie,
ktorú spoluvytvárajú samotní diváci.

10. 6. | 20.00 | Divadlo 
Kolomaž: Europeana

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Dramatizácia textu
Patrika Ouředníka o storočí, v ktorom sa to
asi prehnalo s  hygienou – telesnou i  du-
ševnou, individuálnou i kolektívnou.

  KONCERTY
4. 6. | 20.00 | The Drongos

KLUB LÚČ | Mladá nemecká skupina tvorí 
funk-alternative-punk-rock.

6. 6. | 19.00 | Fascination 
Acoustic Trio
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej hudbe.

8. 6. | 18.00 | Záverečný koncert 
sezóny
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert klubu pria-
teľov vážnej hudby. Účinkujú Jekaterina
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Maťušenková (Rusko) – fl auta a Alexej Be-
lousov (Izrael) – gitara.

10. 6. | 22.00 | Depakine chrono

KLUB LÚČ | Live koncert. Depakine chrono,
noise-mathrockové duo z  budejovického
okruhu NAAB.

13. 6. | 20.00 | 5HP + Nanovo
KLUB LÚČ | Legendárna trenčianska skupi-
na 5HP+ reprezentovala slovenskú beato-
vú scénu v  roku 1968 na  II. Českosloven-
skom beatovom festivale v Prahe spolu so
skupinami Prúdy a Blues fi ve. V roku 1999
obnovila svoju činnosť a ďalej sa venuje in-
terpretácii soulových, bluesových a rocko-
vých skladieb.

14. 6. | 20.00 | Rock Oldies Live
PIANO KLUB | Do tanca a na počúvanie hra-
jú: Five Faces Experience, NaNoVo, P.L.E.J.,
Machine Head.

20. 6. | 16.30 | Fistulatoris 
Consort
CENTRUM SENIOROV | Koncert v  rámci fes-
tivalu starej hudby „K prameňom hudby“.

20. 6. | 16.30 | Koncert žiakov 
hudobných kurzov KC Sihoť
CENTRUM SENIOROV |

20. 6. | 19.00 | Aurelius Quintet

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej hudbe.

20. 6. | 19.00 | Noc hudby
ULICA MARKA AURÉLIA | Koncert starej hud-
by. Účinkujú Komorný orchester mesta
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Trenčín & Kvarteto Laugarissimo.

22. 6. | 16.00 | Renesančné 
reminiscencie – Musica Poetica
MESTSKÁ VEŽA | Koncert v  rámci festivalu
starej hudby „K prameňom hudby“.

27. 6. | 19.00 | Hanka Gregušová 
jazz & soul trio
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Posedenie pri
jazzovej a soulovej hudbe.

27. 6. | 20.00 | Živé kvety

KLUB LÚČ | Koncert.

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

4., 18. 6. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielne pre deti a  ich rodi-
čov.

5. 6. | 9.00 – 15.00 | Čítajme si...
7. ročník celoslovenského čitateľského
maratónu detí, spojený s pokusom o pre-
konanie vlaňajšieho rekordu (36 321 číta-
júcich). Podujatie je organizované v spolu-
práci s Linkou Detskej istoty pri SV UNICEF
a Slovenskou asociáciou knižníc.

6. 6. | 10.00 | Strelené 
rozprávky
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
knihy známej slovenskej autorky pre deti
a mládež Marty Hlušíkovej. Počet miest je
obmedzený. Účasť treba vopred nahlásiť.
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Kontakt: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

8. 6. | 14.00 – 16.00 | Farebná 
nedeľa
GMAB | Tvorivé popoludnie pre malé deti 
s rodičmi.

16. 6. – 30. 6. | Letná čitáreň
VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ | Knihy, novi-
ny a  časopisy dostupné vonku, bezplatne
a  pre všetkých (od  júna do  septembra).
Doprajte prechádzke mestom pridanú
hodnotu a  načerpajte energiu vo dvore
knižnice pod holým nebom priamo v  his-
torickom centre Trenčína.

23. 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.

  O VODNÍKOVI VALENTÍNOVI

jún 2014

7. 6. | 8.00 – 13.00 | Mierové námestie

Farmársky jarmok

Prezentácia a predaj dobrého jedla a špecialít. Farmárske pro-

dukty a výrobky z blízkych regiónov. Kvety, priesady, zelenina.
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24. 6. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

  FESTIVALY
20. 6. | 21.00 | Staropramen 
Best!Fest
KLUB LÚČ | Tradičný hudobný multižánrový 
festival v centrálnej zóne Trenčína. Outdo-
or stage: live MCs: Katty Gyal Kenta, Dis-
tanc, Djs: General Kryshpeen, Dasha Fyah,
I-man. Indoor stage: Filo, Twist + Matrosh,
Clive, Source code, M. Bulwa.

21. – 27. 6. | ARTFILM FEST

KINO METRO, POSÁDKOVÝKLUB | 22. ročník 
medzinárodného fi lmového festivalu.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GMAB | Stála expozícia.

1. – 8. 6. | Vladimír Kudlík: 
Bosonohé
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA |

1. – 15. 6. | Marek Ormandík: 
Výber z tvorby

GMAB | Maľba, kresba, socha, grafi ka, ilu-
strácie a  grafi cký dizajn autora, ktorý má
v galérii premiérovú prezentáciu.

1. – 15. 6. | Jana Prekopová 
Hlavenková – Tomáš Hlavenka: 
Päť minút za mestom

GMAB | Projekt mladých umelcov ponúka 
aj iný, ako len vážny pohľad na vizualizáciu
a prezentáciu výtvarných objektov.

1. – 16. 6. | Jana Hladká, Anna 
Marušincová, Jana Verešová, 
Lýdia Šimková
POSÁDKOVÝ KLUB | Autorská výstava.

1. – 28. 6. | Radosť (obrázky pre 
deti a o deťoch)

MESTSKÁ VEŽA | Svoje maľby vystavuje 
Jana Vozáriková.

2. – 30. 6. | Tvorba – Jozef 
Syrový
CENTRUM SENIOROV | Vernisáž 2. 6. o 15.00.

5. – 22. 6. | 2014 Najlepší 
maturanti
ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava najlep-
ších absolventských prác Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne. Vernisáž výstavy sa
bude konať 5. 6. o 15.00.

6. – 30. 6. | 100 Rokov od veľkej 
vojny
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  100. výročiu 
začatia 1. svetovej vojny. Vernisáž 5. 6.
o 15.00.

6. 6. – 9. 7. | Moje ženy
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | Výstava obrazov 
Milana Petríka. Vernisáž 6. 6. o 17.00.

9. 6. – 14. 7. | Samba medzi 
knihami
VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ | Interdiscipli-
nárna výstava kníh, periodík, sprievod-
ných textov, etnografi ckých materiálov,
obrazových dokumentov a  originálnych
brazílskych suvenírov k XX. Majstrovstvám
sveta vo futbale.

10. – 30. 6. | Výtvarníci 
trenčianskeho regiónu
GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA | Vernisáž 10. 6. 
o 17.00 hod.

10. – 12. 6. | AQUA 2014

VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 20. ročník me-
dzinárodnej výstavy vodného hospodár-
stva, hydroenergetiky a ochrany životného
prostredia, komunálnej techniky a rozvoja
miest a obcí.

12. 6. – 9. 7. | Svet očami detí 
a dospelých
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Súkromnej zák-
ladnej umeleckej školy.

18. – 30. 6. | Rozprávková 
krajina víl a škriatkov
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Putovná 
výstavka kníh a  bábok českej spisova-
teľky a  ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej
nielen pre deti. Návštevu väčšej skupiny
treba vopred dohodnúť. 032/746  07  15,
deti@vkmr.sk.

21. 6. | 16.00 | Pracovná 
vernisáž ORA ET ARS

KOSTOL sv. ANDREJA-SVORADA A  BEŇADI-

KA | Prezentácia výtvarných a  literárnych
diel vytvorených na tohtoročnom podujatí 
za účasti autorov. Hudobný hosť – skupina
starej hudby Musicantica Slovaca z Mojmí-
roviec.

26. 6 – 27. 7. | Autorská výstava 
Jaroslav Uhel
ART CENTRUM SYNAGÓGA |

  PRE SENIOROV
19. 6. | 15.00 | Juniáles
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
seniorov.

24. 6. | 15.00 | Veselé
popoludnie
CENTRUM SENIOROV | Kultúrny program pre
seniorov Trenčína a  Zlína. Jánske ohne –
program FS Kubra. Spevy s harmonikou –
spevácka skupina Sihotiar, grilovanie.

  CVIČENIE
pondelok | 10.00 – 11.00 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTRUM | Cvičenie s  rôznymi
cvičebnými pomôckami.

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Jemná Vinyasa Joga

MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie v pomal-
šom tempe s pomôckami vhodné pre všet-
kých – ženy, mužov; najmä pre začiatoč-
níkov.

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v tehotenstve

MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb
v  období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie celého tela.

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

od 5. 6. | Na hrane zajtrajška
Sci-fi  thriller s Tomom Cruisom a Emi-
ly Blunt.

od 5. 6. | Bony a klid
Dlhoočakávané voľné pokračovanie
kultového snímku Bony a  klid. Komé-
dia plná „gagov“ a dejových zvratov so
všetkými predstaviteľmi pôvodného
„zakázaného fi lmu“ Bony a klid.

od 12. 6. | Grace: Kňažná 
z Monaka
Príbeh hollywoodskej hviezdy a  dr-
žiteľky Oscara Grace Kelly, ktorá sa
vzdala svojej oslnivej kariéry a  odišla
do úplne neznámeho sveta.

od 12. 6. | Posledný vrchol
Španielsky fi lm ukazuje, akú hlbokú
stopu môže zanechať dobrý kňaz v ľu-
ďoch, s ktorými sa stretáva.

od 19. 6. | Ako si vycvičiť 
draka 2

Rodinná dobrodružná animovaná ko-
média.

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

ARTKINO METRO
1. 6. | 16.00 | Lego príbeh
Detské predstavenie.

1. 6. | 19.00 | Liečiteľ
Dobrodružný príbeh podľa knižnej
predlohy Noaha Gordona, odohrávajú-
ci sa v stredovekom Anglicku a Perzii.

3. – 4. 6. | 19.00 | Storočný 
starček, ktorý vyliezol 
z okna a zmizol

Film s  najväčším rozpočtom v  histórii
švédskej kinematografi e. Vznikol podľa
knižného bestselleru Jonasa Jonasso-
na. Román vyšiel v roku 2009 a okam-
žite sa stal čitateľským hitom i najpre-
dávanejšou švédskou knihou v  rokoch
2010 a 2011.

5. 6. | 15.30 | Ozveny 
festivalu študentských 
filmov
15.30 | Blok animovaných fi lmov
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

5. 6. | 19.00 | Nech žije 
sloboda!
Prehliadka talianskeho fi lmu Cine Vi-
taj. Majstrovsky vykreslená politic-
ká scéna súčasnej talianskej spoloč-
nosti ide ruka v  ruke s  výnimočným

  FILM



30. máj 2014 kam v trenčíne KAM | 3

streda | 20.00 | Mamy na fit 
lopte

MC SRDIEČKO KC STRED | Večerné cvičenie.
Fit loptu si rezervujte na č. 0911 581 549.

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
3. 6. | 16.00 | Zdravotná 
problematika (Mor, Varoáza, 
Zvápenatenie, postupy)
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Vieroslav Pelech, Ivan Štefánek.

3. 6. | 16.00 | Julinkina pekáreň
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
a  autogramiáda knižnej novinky obľúbe-
nej slovenskej spisovateľky Táne Keleovej-
-Vasilkovej. Súčasťou podujatia je vyhod-
notenie súťaže s vydavateľstvom Ikar.

3. 6. | 18.00 | Meditácia a šport
HOTEL ELIZABETH | Prednáša Abhejali Ber-
nardová zo Zlína, premožiteľka kanálu La
Manche a  majsterka ČR v  diaľkových be-
hoch.

5. 6. | 16.00 | 100. výročie 
udelenia patentu pre 
vynálezcu padáka Štefana 
Baniča
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša npor. v. v.
Ing. Dušan Sadloň.

5. 6. | 16.00 | Textár a hudobník 
Ľubor Benkovič
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Pozvánka
do Literárneho klubu Omega pre všetkých
členov a  priaznivcov literatúry na  disku-
siu o vybranej téme a prezentáciu vlastnej
tvorby.

9. 6. | 16.00 | Celoročná, 
integrovaná ochrana ovocných 
drevín a zeleniny
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Šikuda.

10. 6. | 16.00 | O vodníkovi 
Valentínovi

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
knižky významnej osobnosti slovenskej
pantomímy Vlada Kulíška, ilustrovanej
výtvarníkom Jozefom Vydrnákom. Dielko
na cestu do života uvedie akademický so-
chár Igor Mosný. Podujatie je organizova-
né v  rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“
a jeho súčasťou bude tlačová beseda k pri-
pravovanému multižánrovému nočnému
open-air podujatiu v  uliciach mesta Tren-
čín.

11. 6. | 16.00 | Osobné zážitky 
z leteckej činnosti členov našej 
pobočky
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša pplk.v.v. Sil-
vester Kamenický.

12. 6. | 17.30 | Meteory alebo 
padajúce hviezdy

GALÉRIA A  KAVIAREŇ VÁŽKA | Prednáša 
Mgr. Ing. Jozef Drga, PhD.

19. 6. | 9.30 – 12.30 | Okno 
do kláštornej medicíny
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Kultúrno-
-historický seminár v rámci 7. ročníka me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sym-
pózia Ora et Ars Skalka 2014.

19. 6. | 16.00 | Najnovšie obavy 
peňazokazeckých dielní 
na Slovensku
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša PhDr. Marián
Soják,PhD.

19. 6. | 16.00 | Trauma, 
traumatizácia v detskom veku
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Pravidelná
diskusia s odborníkmi na podporu dušev-
ného zdravia. Diskutuje: MUDr.  D. Ralaus.
Podujatie je organizované v  spolupráci
s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.

26. 6. | 17.00 | Chute a vône 
života
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Prezentácia
a  autogramiáda novej knihy obľúbeného
slovenského herca, cestovateľa a  kuchára
Braňa Deáka o tom, čo má rád, čo ho teší 
a ako mu chutí život nielen za sporákom.

26. 6. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

27. 6. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

29. 5. | 16.30 | Cestujeme 
s homeopatiou
MC SRDIEČKO KC STRED | Úpal, spálenie, ne-
voľnosť z cestovania a z jedla, letné hnač-
ky, ježko v nohe, popálenie medúzou a iné
cestovateľské trápenia.

  KURZY
3., 17. 6. | 9.20, 16.00 | 
Arteterapia v galérii
GMAB | Stretnutie pre všetkých, čo chcú
objaviť svoje „JA“.

10., 24. 6. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB |

13. 6. | 14.00 | Príbehy umenia
GMAB | Rozprávanie o  dejinách umenia,
témach v  umení či aktuálnych výstavách
pre seniorov.

utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné 
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

štvrtok | 10.30 | 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 | Mamy sa rozprávajú po ne-
mecky a deti sa pri nich hrajú.

  INÉ
2. – 7. 6. | Hala 2014 – týždeň 
súčasného umenia
AREÁL MERINA | Umelecké sympózium
plné sprievodných podujatí pre verejnosť.
Zúčastní sa 50 výtvarníkov zo Slovenska
i  zahraničia. Sympózium vyvrcholí sobot-
ňajším multižánrovým kultúrnym progra-
mom.

5. 6. | 13.00 | Spomienkové 
stretnutie k 96. výročiu vzbury 
v Kragujevaci
KASÁRNE SNP |

7. 6. | 9.00 | Kukanova desina
MESTSKÁ PLAVÁREŇ | 23. ročník turistic-
ko-pivného pochodu. Štart za  mestskou
plavárňou. Podujatie sa koná za  každého
počasia.

7. 6. | 8.00 – 13.00 | Farmársky 
jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske jarmoky
s bohatou ponukou ovocia, zeleniny, kve-
tov, mliečnych produktov a  farmárskych
špecialít sa budú konať každú prvú sobo-
tu v mesiaci na Mierovom námestí. 10.30
účinkuje spevácka skupina Stankovčan
z Trenčianskych Stankoviec.

7. 6. | 14.00 – 17.00 | Človiečik, 
nehnevaj sa
MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičnú spoločen-
skú hru v  jej rôznych podobách pripravu-
je Trenčianska nadácia už po  štvrtýkrát.
Návštevníci podujatia si budú môcť vybrať 
z  mnohých pripravených aktivít práve tú,
ktorá ich najviac zaujme a  zabaví. Kúpou
štartovného v  podobe originálneho šper-
ku Srdce zo skla alebo farebných dreve-
ných hracích panáčikov zároveň podpo-
ria srdečnú kampaň Trenčianskej nadácie
na pomoc núdznym.

14. 6. | 15.00 – 18.00 | 9. Vodník 
párty

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Tradičné trenčianske
vodnícke stretnutie. Na  „vodníckom ná-
mestí“ sa stretnú deti a rodičia preobleče-
ní do masiek vodníkov, víl a  rôznych vod-
ných živočíchov a budú súťažiť o vodnícky
preukaz.

15. 6. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

hereckým výkonom Toniho Servilla,
ktorý v dvojúlohe popredného politika
a jeho brata, nedá divákom vydýchnuť 
až do záverečných tituliek.

6. 6. | 19.00 | Následky lásky

Prehliadka talianskeho fi lmu Cine Vi-
taj. Film Paola Sorrentina nominovaný
na Zlatú palmu na MFF Cannes 2004 si
odniesol niekoľko cien Davida di Dona-
tella. Talianske národné združenie fi l-
mových novinárov mu udelilo niekoľko
ocenení Strieborná stuha.

6. 6. | 21.00 | Skvelý deň
Prehliadka talianskeho fi lmu Cine Vi-
taj. Rafi novaná psychologická analý-
za vzťahov dvoch manželských párov.
V jeden deň vyložia na stôl všetky kar-
ty, s ktorými hrali svoje životy plné hry
a pretvárky.

7. 6. | 19.00 | Štyrikrát
Prehliadka talianskeho fi lmu Cine Vi-
taj. Film zobrazuje každodenný život
starého pastiera kôz, žijúceho v odľah-
lej stredovekej dedine v horách talian-
skej Kalábrie. Snímka získala množstvo
ocenení a nominácií v hlavných i ved-
ľajších kategóriách na  lokálnych i me-
dzinárodných fi lmových festivaloch.

7. 6. | 21.00 | Radio Alice
Prehliadka talianskeho fi lmu Cine Vi-
taj. Fascinujúci pohľad na obdobie štu-
dentských protestov a  vzbúr, priniesol
v roku 2004 predstaviteľom ústredných
postáv Cenu Marcella Mastroianniho
na prestížnom MFF v Benátkach.

8. 6. | 19.00 | Veľká nádhera
Prehliadka talianskeho fi lmu Cine Vi-
taj. Oceňovaný fi lm režiséra Paola Sor-
rentina. Kritika súčasnej spoločnosti
žijúcej v  povrchnosti, pretvárke a  za-
slepenosti.

6. 6. | 16.30 | Anime Play
Pokračovanie vzdelávacieho cyklu ve-
novaného japonskému animovanému
fi lmu.

8. 6. | 16.00 | Rio 2

Detské predstavenie o  vzácnych mod-
rých papagájoch, ktoré žijú v  brazíl-
skom Riu.

10. – 11. 6. | 19.00 | Posledný 
vrchol
Španielsky fi lm ukazuje, akú hlbokú
stopu môže zanechať dobrý kňaz v ľu-
ďoch, s ktorými sa stretáva.

12. 6. | 9.30 | Bella 
a Sebastian
Babybio. Príbeh chlapca a  jeho psa,
ktorý milujú už štyri generácie,

  FILM



kam v trenčíne číslo 6 |  ročník XVI

16. 6. | 15.00 | Slávnostné 
otvorenie sympózia ORA ET 
ARS
VEĽKÁ SKALKA | Spojené so sv. omšou v jas-
kynnej kaplnke kláštora.

21. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

21. 6. | 7.00 – 12.00 | 
Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtáctvo,

holuby, hrabavá a  vodná hydina, králiky 
a ďalšie druhy zvierat.

22. 6. | 8.00 – 18.00 | Hviezdy 
deťom
MIEROVÉ NÁMESTIE | 6. ročník športovo-
-charitatívnej akcie s cieľom použiť získaný
výťažok z podujatia na charitatívne účely.

23. 6. | 15.30 | Peace run
MIEROVÉ NÁMESTIE | Dobeh bežcov najdlh-
šieho štafetového behu na svete.

28. 6. | 20.30, 21.30, 22.30 | 
Nočná prehliadka 
Trenčianskeho hradu

TRENČIANSKY HRAD | Skupina historického
šermu Wagus pozýva na nočnú prehliadku 
pod názvom „Ďalšie Pudžove dobrodruž-

g p ý pp

stvá“. Návštevníci sa môžu tešiť na  šerm, 
streľbu z palných zbraní, strašidlá v podze-
mí, pyrotechnické efekty a chýbať nebude 
ani výstup na Matúšovu vežu.

  ŠPORT
3. 6. | 8.00 – 18.30 | Volejbal
MS ŠPORTOVÁ HALA | Finálový turnaj žiakov
5. – 7. ročníka základných škôl.

6. 6. | 14.30 | Šestka pre 
všetkých
ZŠ BEZRUČOVA | Exhibičný futbalový zápas,
v  ktorom sa proti sebe postavia žiaci 6. 
A s primátorom mesta R. Rybníčkom a žia-
ci 6. B s predsedom TSK J. Baškom. 

6. – 8. 6. | Majstrovstvá 
Slovenska vo florbale
MS ŠPORTOVÁ HALA | 8 najlepších mužstiev 
zo Slovenska v kategórii dorastencov.

13. – 15. 6. | Majstrovstvá 
Slovenska v hádzanej
MS ŠPORTOVÁ HALA | Kategória starších žia-
čok.

4 | KAM

KONTAKTY

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

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

CVČ Východná 9, 032/743 35 02, www.cvctn.ský
CHE KAFÉ 1. mája 166/5j
EVANJELICKÝ KOSTOL Rozmarínová ulica
GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA

Mierové námestie 34

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

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj y
KC STRED Ul. 28. októbra, 032/652 21 36
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
M&G CENTRUM Nám. sv. Anny č. 9, 2. poschodie, 0905 238 617y p
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32.
MESTSKÁ KLUBOVŇA Mierové námestie
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul.
OC LAUGARICIO Belá
PIANO KLUB Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.skp
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

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

REFEKTÁR KOLÉGIA 
PIARISTOV

Mierové námestie (vchod cez kaviareň Alžbetka)

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

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

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

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.skp
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK K dolnej stanicij
DEJDARKA Kyjevská 3183, 0905 846 241, www.dejdarka.skyj j
ZKC ELYSEE Zlatovská 2182/9 (OC Úspech, 1. posch.)p p
KD ZLATOVCE Hlavná ulica
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA
MÚZEUM TRENČÍN Mierové námestie 46
KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720
HOSS SPORT CENTRUM Karpatská 7537p
ZBOROVÝ DOM CASD ýHorný Šianecý

  FILM

po prvýkrát prichádza na veľké plátno
ako dobrodružný fi lm v  nádherných
kulisách savojských Álp.

ý

12. 6. | 16.00 | Trabantom až 
na koniec sveta
Seniorbio. Dokumentárna roadmovie.
Neuveriteľný vizuálny zážitok, ktorý
vypredáva kinosály.

12. – 13. 6. | 19.00 | Godzilla
Najznámejšie impozantné monštrum
sa postaví proti zlým príšerám ohrozu-
júcim samu existenciu ľudstva, ktorým
vdýchla život vedecká arogancia ľudí.

13. 6. | 17.30 | Pásmo krátkych 
filmov VŠMU
CESTA – experimentálna rozprávka,
JAMA – komédia/horor, OSLAVA – drá-
ma.

13. 6. | 21.00 | a 14. 6. | 19.00 | 
Vlhké miesta
Nemecký fi lmový hit roku 2013 vznikol
podľa rovnomenného knižného best-
selleru Charlotte Roche. Najtajnejšie
aspekty ženského sveta so svojimi bi-
zarnosťami a tajne ukrývanými túžba-
mi ukazuje s  neobvyklou otvorenos-
ťou a humorom.

14. 6. | 21.00 | a 15. 6. | 19.00 | 
X Man – budúca minulosť

Zmutovaným hrdinom X-Men hrozí 
defi nitívny zánik. Ich rasa bola vždy
na  pokraji vyhynutia, ale teraz je táto
hrozba reálnejšia ako kedykoľvek pred-
tým.

15. 6. | 16.00 | Khumba
Detské predstavenie o  zebre, ktorá
bola už od narodenia terčom posmeš-
kov. Je spolovice pruhovaná a z druhej
biela.

18. 6. | 19.00 | 
Nepravdepodobná romanca
Večer českého fi lmu. Scenár a  réžia
Ivan Vojnár.

19. 6. | 19.00 | Dobrý človek
Večer slovenského fi lmu. Absolventský
fi lm VŠMU.

21. – 28. 6. | ARTFILMFEST
Medzinárodný fi lmový festival.

29. 6. | 18.00 | Bella 
a Sebastian
Detské predstavenie. Príbeh chlapca
a jeho psa, ktorý milujú už štyri gene-
rácie, po  prvýkrát prichádza na  veľké
plátno ako dobrodružný fi lm v nádher-
ných kulisách savojských Álp.
p ý

KLUB LÚČ |

6. 6. | 22.00 | Metropolis & 
Soundtrack by Stroon
Originálne premietanie nemého fi l-
mu so živou hudbou – Dalibor Kocián
(Stroon), Jozef Krúpa (bicie).
MIEROVÉ NÁMESTIE |

28. 6. – 1. 7. | Letný Bažant 
Kinematograf 2014
Originálne kočovné „open-air kino“.

Mierové námestieMierové námestiee nTrennèínnèín

22. JÚN 2014
Turnaj futbalových nádejí - od 8:00
Futbalový turnaj osobností - od 14:00

REKLAMNÍ PARTNERI:

Reklamné činnosti I Projekčné stavebné činnosti I Poradenstvo a prieskumy

dcbi
s.r.o.

MEDIÁLNI PARTNERI:

EXLUZÍVNY PARTNER: HLAVNÍ PARTNERI:
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