
4. 7. a 1. 8. | 9.00 – 14.00 | 
Farmárske jarmoky

MIEROVÉ NÁMESTIE | | Farmárske pro-
dukty a  výrobky z  blízkych regiónov
(syry, vína z  malých vinárstiev, peká-
renské výrobky...), kvety, čerstvá zele-
nina, sezónne ovocie, dobré aj zdravé
jedlo a špeciality.

11. 7. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom

KIC | Ďalšie pokračovanie cyklu spre-
vádzaných prechádzok na  tému Moc-
ní vládcovia Trenčianskeho hradu (2.
časť) – Zápoľskí, Thurzo, Forgáč. Boha-
tý rod Zápoľských s rozsiahlymi majet-
kami a veľkým politickým vplyvom vý-
znamne zmenil podobu Trenčianskeho
hradu. Ďalším staviteľom hradu bol
prefíkaný Alexej Turzo a neskôr huma-
nistický vzdelanec Imrich Forgáč. Ako
zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský?
Kto oslavoval zásnuby na  Trenčian-
skom hrade? Prečo cisárske vojská zni-
čili mesto Trenčín? Kto napísal najstarší 
ľúbostný list na  Slovensku? To všetko
sa dozviete počas ďalšej Prechádzky
mestom so sprievodcom.

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 1. augusta 2015

4. júl 2015 
9.00 – 14.00
Mierové námestie

  farmárske produkty a výrobky 
z blízkych regiónov (syry, vína 
z malých vinárstiev, pekárenské 
výrobky...)

  kvety, čerstvá zelenina, sezónne ovocie
  dobré aj  zdravé jedlo a špeciality

11.00 | Huncúti – ľudová 
hudba z Kostolnej

FARMÁRSKY

JARMOK

PRECHÁDZKY 
MESTOM

SO SPRIEVODCOM
Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu
(2. časť) – Zápoľskí, Thurzo, Forgáč

Ako zomrel uhorský protikráľ Ján Zápoľský? Aké vzdelanie mal Imrich
Forgáč? Prečo cisárske vojská zničili mesto Trenčín? Kto napísal
najstarší ľúbostný list na Slovensku?

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

SOBOTA • 11. JÚL 2015 • 16.00

stretnutie pri KIC – Mierové námestie

  KONCERTY
3. 7. | 19.00 | SB Duo

MIEROVÉ NÁMESTIE | Zmes jazzových štan-
dardov.

4. 7. | 14.00 – 17.00 | 
Soblahovská čarovná 
harmonika
SOBLAHOV | Stretnutie heligonkárov, har-
monikárov a ozembuchárov. Pri nepriazni-
vom počasí sa akcia nekoná.

5. 7. | 17.00 | Otvorenie 
Kultúrneho leta na Zámostí
PARK KS ZLATOVCE | Účinkuje hudobná sku-
pina R & K BAND.

5. 7. | 17.00 | Opatovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hudby.

10. 7. | 19.00 | Dvojité ŽŽ – 
Dušan Žember a Miloš Žáčik
MIEROVÉ NÁMESTIE | Hudba, poézia a slová
o láske.

12. 7. | 17.00 | Pohoda v meste
MIEROVÉ NÁMESTIE | Dozvuky festivalu –
koncert kapely z Pohody.

17. 7. | 19.00 | Zuzana Mikulcová

MIEROVÉ NÁMESTIE | Ďalší svieži prírastok
do rodiny slovenských pesničkárok.

19. 7. | 17.00 | Fascination Band

MIEROVÉ NÁMESTIE | Zmes populárnych
melódií a evergreenov.

19. 7. | 14.30 8. Zlatovský 
festival dychových hudieb
PARK KS ZLATOVCE | Účinkujú dychové

ý

hudby Bojnická kapela, Považská veselka,
Vištučanka, Textilanka, Vacenovjáci – hosť 
z  Moravy. Po  skončení festivalu tanečná
zábava do 23.00 h.

24. 7. | 17.00 | Samuel Hošek 
Band

MIEROVÉ NÁMESTIE | Nový jazzovo školený
hlas v slovenskej pop-music.

26. 7. | 17.00 | Bodovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-
by.

2. 8. | 17.00 | DH TEXTILANKA
PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-
neho leta na Zámostí.

  PRE DETI
pondelok | 9.00 – 10.30 | 
Hodinka pohybu rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Za priaznivého poča-
sia okrem vyšantenia detí aj možnosť za-
pojiť sa do 20 min. cvičenia pre mamičky.

utorok, štvrtok | 8.30 – 12.30 | 
Indiánske leto
KC AKTIVITY | Séria prázdninových tvo-
rivých dielní a  workshopov pre deti
a  mládež. Prihlasovanie na  jednotli-
vé dni – 0918  561  320 alebo mailom
na info@kcaktivity.sk.

utorok, štvrtok | 10.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VKMR DLHÉ HONY | Nápady na  hry, ak-
tivity a  tvorivé dielne počas let-
ných dní, vedomostná súťaž Múd-
ra Sova so zaujímavými cenami pre
víťazov. Kontakt: 032/652 20  86, e-mail:
dlhehony@vkmr.sk. Záujem o účasť na ak-
tivitách je potrebné nahlásiť vopred!

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a  dieťa
sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. Vedie
Mirka Stacherová.

streda | 10.00 – 12.00 | Leto 
v knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Bohatý prázdnino-
vý program pre detských čitateľov a  ich
kamarátov. Tvorivé dielne, kde sa bude
kresliť, strihať, lepiť, riešiť, prázdnino-
vá súťaž o  najaktívnejšieho čitateľa leta
a  vedomostná súťaž Múdra Sova so za-
ujímavými cenami pre víťazov. Bliž-
šie info 032/7460715 alebo mailom

na  deti@vkmr.sk. Záujem o  účasť je po-
trebné nahlásiť vopred!

streda | 11.00 – 14.00 | Leto 
v knižnici
VKMR POBOČKA JUH | Kontakt: 
032/652 3314, e-mail: juh@vkmr.sk. Zá-
ujem o účasť je potrebné nahlásiť vopred!

streda | 13.00 – 15.00 | 
Prázdninové superkluby 
v Kubre
VKMR POBOČKA KUBRA | Ľudové piesne
o Trenčíne, internet ako elektronický zdroj
informácií. Kontakt: 032/743 7368, e-ma-
il: kubra@vkmr.sk. Záujem o  účasť je po-
trebné nahlásiť vopred!

streda | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti
HOSS SPORT CENTER | Hodinový program
pre deti od  3 rokov orientovaný na  pohy-
bovú všestrannosť formou hry. Zámerom
je oboznámiť deti s rôznymi druhmi špor-
tu (futbal, tenis, fl oorball, basketball, ba-
seball, atletické športy, atď.) zábavnou
formou. Je potrebné sa vopred zahlásiť.
032/641 00 13.

5. 7. | 16.00 | Princezná 
Rozmarínka – Teatro Pimprlo

LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU | Roz-
marná princezná Rozmarínka počas roz-
marného leta stále niekde lieta. Neposedí,
muchy chytá a od rodičov stále niečo pýta,
dranká. Taká je Rozmarínka.

6. – 10. 7. | Letné šantenie
KC AKTIVITY | Tradičné denné tábory pre
deti od 6 – 13 rokov.

9., 23. 7. | štvrtok | 9.30 – 11.30 | 
Letné Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielne pre deti do  6 rokov
a ich rodičov.

12. 7. | 16.00 | Smetiak – Vlado 
Kulíšek, Radek Michalko

LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU | Nie
všetko patrí do  smetí. Niekedy zaujímavá
vec odtiaľ vyletí. Treba separovať odpady,

  NEDAJTE SI UJSŤ

h u d b a  n a  t r áv e
každý piatok > 19.00 > trenčín, mierové námestie júl 2015V júli a v auguste si pripravte deky – zaujímavú hudbu si bu-

dete môcť vypočuť aj na trávniku. V sérii netradičných kon-

certov sa bude hrať hlavne akustická hudba.
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ono sa to oplatí, veď raz sa všetko do módy
navráti.

13. – 17. 7. | Letné šantenie
KC AKTIVITY | Tradičné denné tábory pre
deti od 6 – 13 rokov.

13. – 17. 7. | Tanečný tábor – Laci 
Strike
KC AKTIVITY | Letný denný HIP HOP tábor. 
Viac informácií na  0911  472  299 alebo
stanka@streetdance.sk.

13. – 17. 7. | III. Letná škola 
umenia pre deti (6-14r)
GMAB |

19. 7. | 16.00 | O kráľovi Jonášovi 
– Divadlo Žihadlo

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU
| Gašparko – nebojácna a  odvážna roz-
právková postava, strach z  prekážok nik-
dy nemáva. Zachraňuje kráľovstvá, kráľov
a princezné – túto poctu mu nik nevezme.

20. 7. | 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.

21. 7. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

25. 7. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO | Zábavné podujatie pre 
deti.

26. 7. | 16.00 | Paskudárium 
– Divadlo PIKI

LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU | Divadel-
né ukážky neposlušnosti detí. Ale predsa
aj na neposlušné deti slnko svieti! Posvie-
time si teda aj my na ne a zistíme, či nás tu
niekto klame.

27. – 31. 7. | Denný letný tábor 
Sport&English
HOSS SPORT CENTER | Podujatie pre deti 
od  5 do  12 rokov. Program a  viac sa do-
zviete na info@hosscorp.sk.

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

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

1. – 5. 7. | Výstava histórie 
počítačov
OC MAX | Elektronika vyvíjaná a vyrábaná 
na  Slovensku do  roku 1989 – Závody vý-
počtovej techniky Banská Bystrica, Závody
priemyselnej automatizácie Prešov, Tesla
Orava, Tesla Piešťany, Tesla Bratislava, Di-
daktik Skalica.

1. – 8. 7. | Máme radi šťastné 
konce
OÚ TRENČÍN | Výstava výtvarnej súťaže 
na  tému slovenských ľudových rozprávok
a  povestí od  Pavla Dobšinského pri príle-
žitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015.

1. – 19. 7. | Od Belmonda 
po Cardinale

MESTSKÁ VEŽA | Radovan Stoklasa – foto-
grafi e.

1. – 31. 7. | Milan Rastislav 
Štefánik
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstava pribli-
žujúca život a dielo významnej slovenskej
osobnosti pri príležitosti 135. výročia jeho
narodenia.

1. – 31. 7. | Deň ľudovej 
rozprávky 2015
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka detských prác
z rovnomennej súťaže.

1. 7. – 2. 8. | Svet očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výstava 
Súkromnej ZUŠ Trenčín.

1. 7. – 14. 8. | Škótsko – krajina, 
kde svetlo vie učarovať
TSK | Výstava fotografi í Jiří Skřipský.

2. 7. – 2. 8. | 19. výtvarné 
spektrum Trenčianskeho kraja

TRENČIANSKY HRAD | Súťažná výstava ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby.

3. 7. – 2. 8. | Kreatívna zóna 
Pohoda 10
GMAB | Výber z diel, ktoré v kreatívnej zóne 
festivalu Pohoda vznikali počas uplynu-
lých ročníkov.

3.7. – 2. 8. | Andrea Uváčiková: 
Hommage a Flusser
GMAB | Výstava prináša videoprojekciu, 
ktorá sa zaoberá problematikou technic-
kého obrazu. Autorku inšpirovali myšlien-
ky Villéma Flussera. Vznik videa bol akýmsi
zavŕšením hry s obrazom ako takým.

13. – 31. 7. | Výstava modelov 
stavieb sveta z 3D puzzle
OC MAX | Najslávnejšie stavby sveta – mo-
dely z  3D puzzle, doplnené zaujímavými
cestovateľskými nadrozmernými záber-
mi fotografa Ľuba Špirka. Fotografi e nie-

ý ý

len zo sveta a fotené nielen z pozície člo-
veka, ale aj z  vtáčej perspektívy podané
netradičnou formou. Výstava obohatená

interaktívnymi súťažami a  zaujímavými
cenami.

21. 7. – 13. 8. | ORA ET ARS 
Skalka 2015

MESTSKÁ VEŽA | Výber z diel 8. ročníka me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sym-
pózia.

  FESTIVALY
9. – 11. 7. | Bažant Pohoda 2015
LETISKO TRENČÍN | Najväčší slovenský letný 
open-air festival, charakteristický svojou
jedinečnou atmosférou. Okrem hudby sú
každoročne silnejšie zastúpené aj ďalšie
druhy umenia ako divadlo, fi lm, diskusie,
literatúra, výtvarné umenie a tanec.

27. – 31. 7. | Trenčianske 
historické slávnosti

MIEROVÉ NÁMESTIE | Oživená história – 
centrum mesta sa na  týždeň premení 
na  stredoveké mestečko, vládu nad ním
preberú šľachtici, rytieri a urodzené dámy.

7. – 8. 8. | Ostrov festival
ŠPORT HOTEL OSTROV | Dobrá hudba, šport
a street art. Bad Karma Boy, Fuera Fondo,
From Our Hands, Walter Schnitzelson, Kar-
patské Chrbáty, Slobodná Európa, Para.

  PRE SENIOROV
9., 23. 7. | 19.00 – 22.00 | 
Večer pre seniorov s Veselou 
heligónkou
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA | Spoločenské 
stretnutie seniorov pri ľudovej piesni. Nut-
ná rezervácia: 0949 884 770.

  CVIČENIE
utorok | 17.00 | Powerjoga pre 
začiatočníkov
DV CENTRUM | Cvičenie vo vnútri.

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

štvrtok | 17.00 | Cross fit 
s champions club
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie vonku 
za priaznivého počasia.
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Mesto Tren ín vás pozýva 

na výstavu výberu diel 

z 8. ro níka medzinárodného 

výtvarno-literárneho sympózia

ORA•ET•ARS•SKALKA 2015

Mestská veža 
Tren ín
21. 7. 2015
   – 
13. 8. 2015

HISTORICKÉ
SLÁVNOSTI
OTVORÍ 
PRÍBEH CYRILA
A METODA
Mierové námestie v Tren-
číne sa odeje do dobových
šiat v týždni od 27. do 31. 
jjúla. Jubilejný 10. ročník 
Trenčianskych historic-
kých slávností privíta
množstvo historicky dôle-
žitých postáv.

Po stopách strhujúceho prí-
behu solúnskych bratov Cyrila
a Metoda sa vydajú slávnos-
ti v pondelok 27. júla o 16.00
hodine. Od utorka do piat-

ka už bude Mierové námestie
opäť patriť Rimanom, ktorí si
tu rozložia svoj tábor aj s do-
bovou kuchyňou. Ich ofi ciálny 
príchod do mesta je napláno-
vaný na utorok 28. júla o 17.00
hodine. V strede námestia už

budú mať pieskovú arénu, pri-
pravený bude aj historický jar-
mok či dobový záprah. V ďalšie
dni, okrem štvrtka, sa hlav-
ný program slávností začne
o 17.00 h, pričom už od 15.00
h budú na námestí súťaže pre
deti i dospelých. Vo štvrtok sa
začiatok hlavného programu
pre ohňové a pyroefekty posu-
nie až na 20.00 h. Trenčianske
historické slávnosti sú jedným
z nosných kultúrnych podujatí,
ktorými si naše mesto každo-
ročne pripomína svoju histó-
riu.  (RED)
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štvrtok | 18.30 – 20.30 | Cvičenie 
s Jankom Pevným
KC AKTIVITY | Pri nových formách telesné-
ho pohybu zameraných na  regeneráciu, 
zosilnenie a sfunkčnenie kĺbov, šliach, sva-

y ý g

lov, overeného cvičenia na chrbticu a tai – 
chi zostavách objavíš prirodzenú a zdravú 
chuť žiť. Informácie: 0908 210 940.

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

6., 8. 7. | 17.30 – 18.30 | Cvičenie 
pre ženy
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva-
lovom cvičení s  fázami odpočinku, vyso-
ký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti 
a schopnosti koordinácie, spevnené partie 
bokov, brucha, stehenných a sedacích sva-
lov.

1. – 30. 7. | 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.

pondelok | 7.00 | Kondičný 
tréning pre ženy
LADIES E CLUB | |

pondelok, streda | 16.30 | Deep 
work
LADIES E CLUB |

pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping
LADIES E CLUB |

utorok, štvrtok | 7.00 | Jumping
LADIES E CLUB |

utorok | 17.00 | Power yoga
LADIES E CLUB |

utorok | 18.30 | Spoločný beh 
pre ženy
LADIES E CLUB | Aj pre začiatočníčky, tempo 
sa prispôsobí skupine.

streda | 7.00 | Strečing
LADIES E CLUB |

streda | 18.00 | Piloxing
LADIES E CLUB |

štvrtok | 16.30 | Cvičenie 
s deťmi
LADIES E CLUB |

piatok | 7.00 | Kondičný tréning 
pre ženy
LADIES E CLUB |

6., 8. 7. | 17.30 – 18.30 | Pilates 
s Marcelou Holodovou
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a  laterálne hrudné dýchanie. Zostava cvi-
kov natiahne skrátené a  posilní oslabené 
svaly. Bližšie informácie a  prihlasovanie 
poskytne lektorka – fyzioterapeut a  in-
štruktor Pilates Metódy Sabongui Pilates 
Academy v Prahe na tel. č. 0905 705 431.

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

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

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

2. 7. | 16.00 | Stretnutie členov 
vojenských výsadkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Jozef 
Krajčír.

4. 7. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-
lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Prihla-
sovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

13. 7. | 16.00 | Poradenská 
služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Cyril Bol-
diš.

27. 7. | 13.00 – 15.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
KC STRED | Téma prvého stretnutia: Moja 
cesta k noseniu.

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

7., 21. 7. | 9.00 – 11.30., 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre 
seniorov a dospelých
GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých do-
spelých, ktorí si chcú kreatívne oddýchnuť.

  INÉ
pondelok, štvrtok | 10.00 – 
16.00 | Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a  časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
každý pondelok a  štvrtok. Doprajte pre-
chádzke mestom pridanú hodnotu a  na-
čerpajte energiu vo dvore knižnice pod ho-
lým nebom v historickom centre Trenčína.

6. 7. | 14.00 – 15.30 | Stretnutie 
rodín dvojčiat a viacerčiat
KC STRED |

11. – 15. 7. | Konferencia Nové 
svitanie
SKALKA | Zažite bohatstvá katolíckej cirkvi
na  najstaršom pútnickom mieste na  Slo-
vensku. Prednášky kvalitných domácich aj
zahraničných hostí, sväté omše, modlitby
chvál, adorácie, mariánska púť aj mod-
litby za  uzdravenie. Bližšie informácie:
www.novesvitanie.sk.

15. 7. | 16.00 | Letný podvečer 
s Evou Kristínovou
VKMR JASELSKÁ | Nevšedné stretnutie s he-
reckou legendou, recitátorkou a  „Grande
Dame“ Slovenského národného divadla.
Moderuje Zuzana Laurinčíková, sprievod-
ný program: hudobná skupina 3D Band.
Organizované v spolupráci s Trenčianskym
osvetovým strediskom. V prípade nepriaz-
nivého počasia v  spoločenskej miestnosti
knižnice, Hasičská ul. 1, 2. poschodie.

18. 7. | 15.00 | ORA ET ARS 
vernisáž
AREÁL VEĽKEJ SKALKY | Slávnostná vernisáž 
za účasti autorov s kultúrnym programom,
účinkuje: Vokálna skupina SKLO.

25. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

  FILM
CINEMAX
od 1. 7. | Danny Collins
Film inšpirovaný pravdivým príbehom.
Al Pacino ako starnúci rocker, sa rozhod-
ne zmeniť svoj život, nájsť si pravú lásku,
cestu k rodine a začať druhé dejstvo svoj-
ho života.

od 1. 7. | Mimoni

Animovaná komédia.

od 2. 7. | Navždy mladá
Adaline Bowmanová (Blake Lively) pre-
stala po nešťastnej nehode starnúť. Svoje
tajomstvo sa snaží pred svetom ukrývať 
a  preto už skoro osem desaťročí žije úpl-
ne sama. Až kým sa nestretne s charizma-
tickým mladým mužom Ellisom Jonesom
(Michiel Huisman).

od 2. 7. | Andílek na nervy
Česká rodinná komédia. Príbeh veľkomest-

y

skej puberťáčky a  jej otca, nemajetného
veterinára žijúceho na vidieku.

od 2. 7. | Lovci a obete
Martin Kraus, Tomáš Hanák a Marek Vašut
v novom českom fi lme plnom akcie, napä-
tia, ale aj lásky.

od 2. 7. | Macík
Americká komédia pre dospelých.

od 16. 7. | Antman

Filmové spracovanie komixu. Podvodník
Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoru-
hodnou schopnosťou zmenšovania svojich
fyzických rozmerov a  súčasne znásobova-
ním svojej sily, sa musí ujať úlohy hrdinu
a  pomôcť svojmu mentorovi, doktorovi
Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochrá-
niť tajomstvo skrývajúce sa v  jeho úžas-
nom obleku Ant-Mana.

od 23. 7. | Pixels
Akčná komédia inšpirovaná krátkym ani-
movaným fi lmom, ktorý v  roku 2010 ob-
letel internet a získal si milióny fanúšikov
po celom svete.

od 23. 7. | Papierové mestá
Film natočený podľa románu Johna Gree-
na. Hrdinom príbehu je Quentin Jacobsen
(Nat Wolf ), trochu bojazlivý chlapec, ktorý
má od detstva rád svoju susedku s menom
dlhým ako jej nohy: Margo Rothovou Spie-
gelmanovou (Cara Delevingne).

od 30. 7. | Malý dráčik
Animovaná rozprávka. Dráčik Kokosík je
lietajúci drak, ktorý nelieta a  jeho kama-
rát Oskar je drak-mäsožravec, ktorý sa stal
vegetariánom.

Á OKRÁTKO Z ART
FILM FESTU
Odovzdávaním cien sa
26. júna skončil 23. ročník
medzinárodného filmo-
vého festivalu, ktorý sa
od 19. júna konal v Tren-
čianskych Tepliciach
a Trenčíne.

 Spomedzi 11 fi lmov v me-
dzinárodnej súťaži získal hlavnú
cenu Art Film Festu, Modrého
anjela za najlepší fi lm, guatemal-
ský fi lm Sopka Ixcanul. Odniesol
si aj Modrého anjela za najlepší
ženský herecký výkon pre Máriu
Telón za úlohu matky. Modrého
anjela za najlepšiu réžiu získal
James Napier Robertson za no-
vozélandský fi lm Čierny kôň
o mužovi, ktorý sa usiloval zlep-
šiť budúcnosť sociálne slabších
detí a učil ich hrať šach. Mod-
rým anjelom za najlepší muž-

ý ský herecký výkon bol ocenený
Krystian Ferrer za úlohu Arnul-
fa v mexickom fi lme 600 míľ re-
žiséra Gabriela Ripsteina. Cenu
primátora Trenčianskych Teplíc
si pripísal jeden z najdiskutova-
nejších tureckých fi lmov roka,
Sivas, režiséra Kaana Müjdeci-
ho. Primátor mesta Trenčín Ri-
chard Rybníček udelil svoju cenu
litovskému fi lmu Sangailino leto
režisérky Alante Kavaité za bez-
prostredný a emocionálne in-
tenzívny portrét dospievania, ci-
tového hľadania a sebapoznania
vo sfére búrlivých zážitkov dvoch
adolescentných dievčat. Zvláštne
ocenenie získal za zvukový dizajn
český fi lm Malá z rybárne. Mod-

y rého anjela za najlepší krátky
fi lm si spomedzi 36 fi lmov „vy-
bojoval“ rumunský fi lm Umenie“
režiséra Adriana Sitaru. Art Film
Fest uviedol počas osemdňového
fi lmového maratónu 126 fi lmov
z päťdesiatich krajín. Program
bol rozdelený do 14 sekcií vráta-
ne pôct oceneným osobnostiam.

y Hercovu misiu za mimoriadny
prínos hereckému umeniu vo fi l-
me dostala česká diva, držiteľka
piatich Českých levov, Anna Ge-
islerová a jeden z najvýznamnej-
ších slovenských hercov, ktorý sa
svojím umením presadil doma aj
v zahraničí – Juraj Kukura. Zlatú
kameru za výrazný prínos do ob-
lasti kinematografi e si prevzal
významný slovenský kameraman
Ján Ďuriš a počas záverečného
ceremoniálu ňou riaditeľ Peter
Nágel prekvapil zakladateľa AFF
a súčasného viceprezidenta festi-
valu Petra Hledíka.
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od 30. 7. | Mission impossible: 
Národ grázlov

Akčný thriller s Tomom Cruisom.

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

18. 7. | André Rieu: Live in 
Maastricht 2015
Kráľ valčíkov predal v  Holandsku doteraz
viac než 2,5 miliónov CD a  DVD, celosve-
tovo cez 20 miliónov nosičov. Aj tentokrát
bude sprevádzaný slávnym orchestrom Jo-
hanna Straussa a  ďalšími mimoriadnymi
hosťami.

BAŽANT KINEMATOGRAF 2015
Mierové námestie

6. 7. | 21.30 | Díra u Hanušovic
Česká komédia. Hrajú Tatiana Vilhelmová,
Ivan Trojan, Lukáš Latinák a ďalší.

7. 7. | 21.30 | Trabantom až 
na koniec sveta
Dokumentárna roadmovie  o  tom, ako sa
dokáže zniesť osem ľudí z troch krajín, kto-
rí sa navzájom nepoznajú, ale strávia spo-
ločne štyri mesiace v žltých „ponorkách“.

8. 7. | 21.30 | Zakázané 
uvoľnenie
Dej českej komédie sa odohráva v  krčme
počas hokejového zápasu českej reprezen-
tácie proti slovenskej, kam je počas svadby
unesená nevesta.

9. 7. | 21.30 | Traja bratia

Česká rozprávka.  Réžia:  Jan Svěrák.  Sce-
nár: Zdeněk Svěrák. Hrajú: Tomáš Klus, Jiří 
Lábus, Zuzana Norisová, Ivana Chýlková,
Oldřich Kaiser a ďalší.

10. 7. | 21.30 | 38
Filmová pocta výnimočnému hokejovému
útočníkovi Pavlovi Demitrovi.

ARTKINO METRO
2. – 3.7. | 19.00 | Danny Collins
3. – 4. 7. | 21.00 | Macík 2
4. – 5. 7. | 19.00 | Navždy mladá
5. 7. | 16.00 | Mimoni
Detské predstavenie.

7. – 8. 7. | 19.00 | Slepá
Dráždivá sonda do vnútorného sveta nevi-
diacej ženy prekvapuje bohatou vizuálnou
stránkou, otvoreným prístupom k  sexu aj
absurdným humorom.

13. 7. | 19.00 | Frank
Britsko-írska komediálna dráma.

15. – 17. 7. | 19.00 | Pútnik – 
najlepší príbeh Paula Coelha
Film o úžasnej životnej ceste Paula Coelha.
Na  jej konci sa stal rozprávačom príbehu,
ktorý fascinuje milióny čitateľov.

17. – 19. 7. | 21.00, 19.00 | Ďaleko 
od hlučného davu
Slobodomyseľná krásna a  tvrdohlavá
Bathsheba Everdene (Carey Mulligan) žije

vo viktoriánskom Anglicku v  druhej polo-
vici 19.storočia. Keď zdedí usadlosť, stane
sa lákavou partiou pre to, čomu sa snaží 
vyhnúť – manželstvo.

18. 7. | 19.00 | Kôň na balkóne
Neobyčajný príbeh 10-ročného Miku s As-
pergerovým syndrómom – mierna forma
autizmu.

19. 7. | 16.00 | Konečne doma
Detské predstavenie.

20. 7. | 19.00 | Klip
Svet dnešných dospievajúcich ich očami.
Víťazný fi lm prestížneho MFF Rotterdam,
kde porotu i  publikum zaujal silou a  au-
tentickosťou svojej výpovede.

22. 7. | 19.00 | Levie srdce
Teppo je radikálny neonacista, ktorý si sto-
jí za svojimi názormi, no zároveň však túži
po láske a rodine.

23. – 24. 7. | 19.00 | Život je život
Ondřej Vetchý a Simona Stašová ako man-
želský pár riešia v  komédii milostné a  ži-
votné eskapády svojich 3 dcér, ale predo-
všetkým svoje vlastné.

24. – 25. 7. | 21.00 | Láska je 
dokonalý zločin
Film nakrútený podľa románu Philippa
Djiana Incidences prináša hitchcockovské
napätie brilantne vybudovanej zápletky.

25. – 26. 7. | 19.00 | Macík 2
26. 7. | 19.00 | Ovečka Shaun
Detské predstavenie.

29. 7. | 19.00 | Keď zvieratá 
snívajú
Severský horor. Pútavý originálny príbeh,
bohato vykreslené postavy, vynikajúce vý-
kony skúsených i začínajúcich hercov.

30. 7. | 19.00 | V hlbinách
Pôsobivý psychologický thriller inšpirova-
ný skutočnými udalosťami.

LETNÉ KINO AUTOCAMPING 
OSTROV
15. 7. | 21.15 | Fakju pán profesor
Komédia,

16. 7. | 21.15 | Trainspoting

Mozaikovitý portrét jednej stratenej ge-
nerácie. I  po  16 rokoch dokáže strhnúť 
originalitou, ktorú sa od  jej vzniku mnohí 
snažili napodobniť, ale nepodarilo sa ju
prekonať.

21. 7. | 21.15 | Padington
Rodinná komédia. Paddington je medve-
dík, ktorý nosí vlnený kabát a  neforemný
klobúk. Jeho obľúbené jedlo je marmelá-
da. Napriek tomu, že žije v  Londýne, po-
chádza z Peru.

22. 7. | 21.15 | Divoké historky
Šesť divokých historiek, ktoré spája téma

y

pomsty a  drobných i  väčších nespravodli-
vostí či krívd.

23. 7. | 21.30 | Rivali
Akčný biografi cký fi lm. Niki Lauda a James
Hunt – dokonalý profesionál versus ne-
odolateľný playboy.

29. 7. | 21.15 | Nymfomanka I.
30. 7. | 21.15 | 50 odtieňov sivej

4 | KAM

POHODA BUDE
AJ V MESTE,
ZAHRAJÚ
SENDREIOVCI
V Galérii M. A. Bazovské-
ho otvoria 3. júla výstavu
„Kreatívna zóna Pohoda
10“ a v nedeľu 12. júla sa
na Mierovom námestí 
na ceste priamo z festiva-
lového mestečka zastaví 
kapela Sendreiovci.

 19. ročník multikultúr-
neho festivalu Bažant Poho-
da sa uskutoční od 9. do 11.
jjúla na trenčianskom letisku.
Do Trenčína privedie desiatky 
známych zahraničných aj do-
mácich interpretov, napríklad
Björk, Manu Chao La Ventura,
Die Antwoord, SĽUK, Korben
Dallas, Polemic, Para či Puding
pani Elvisovej. Medzinárodne
uznávaná rómska rodinná ka-
pela Sendreiovci bude na festi-
vale účinkovať v svetovej pre-
miére hudobného projektu
Sendreiovci Le Orchestroha,
v ktorom vystúpia s 35 člen-
ným Štátnym komorným or-
chestrom zo Žiliny a detským
vokálnym zborom Čercheňo-
ra. Organizátori festivalu sú
navyše presvedčení, že nefal-
šovaná radosť Sendreiovcov
jje tým správnym hudobným
sprievodom k záverečnému Ví-
taniu slnka na Bažant Pohode
2015 v nedeľu ráno. V ten deň
o 17.00 hodine potom už ako
dozvuky festivalu vystúpi kape-
la na Mierovom námestí.
 Kreatívna zóna festivalu
Pohoda dovŕši v roku 2015 už
svoje 10. výročie. Pri tejto prí-
ležitosti sa o.z. BRONZ (4D
Gallery) a o.z. Euforion, jej or-
ganizátori, rozhodli vystaviť 
výber z diel, ktoré v kreatívnej
zóne festivalu Pohoda vznika-
li. Počas uplynulých ročníkov
sa vystriedali mnohí úspeš-
ní výtvarníci, prevažne ma-
liari: V. Slaminka, A. Dúbrav-
ský, A. Cséfalvay, A. Hnát, D.
Olejníková, P. Cvik, M. Vagač,
K. Janečková, I. Šateková, M.
Maťátko, T. Klepoch, C. Polá-
ková, M. Lacko, P. Sulo, M. Špi-
rec, M. Cina, K. Sido, A. Barth,
M. Číhal (CZ), J. Vytiska (CZ),
P. Ptáčnik (CZ), R. Janák, D.
Žáková, J. Gábor a mnohí ďalší.
VVýstava „Kreatívna zóna Poho-
da 10“ zostane v Galérii M. A.“
Bazovského do 2. augusta.

KONTAKTY

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

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

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

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

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

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

KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36

KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720

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

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

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

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

MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO Belá

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

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ 
SCÉNA

Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

TSK Trenč. samosprávny kraj K dolnej stanici

TNOS Trenčianske osvetové 
stredisko

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

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

jj

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