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 KINO

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

1. 7. | 16.00 |  Lorax
Čo spravíte, keď chce vaša životná láska 
skutočný strom a na svete už žiadne sku-
točné stromy nie sú? Odpoveď nájdete 
v animovanej komédii, ktorá vznikla 
v tvorivej dielni Chrisa Meledandriho.

3. – 4. 7. | 19.30 |  Banksy – 
Exit Through the Gift Shop 
Legendárny britský streetartista a graf-
fi ti writer Banksy, ktorý zatiaľ neodhalil 
svoju identitu, a to ani napriek nominácii 
na Oscara, prináša do kín provokatívny 
mystifi kačný dokument o street artovej 
scéne. Zábavný a vzrušujúci dokument 
o kulte pouličného umenia tento fenomén 
zároveň odhaľuje, no aj relativizuje a iro-
nicky zhadzuje sebastrednosť niektorých 
umelcov. 

18. – 19. 7. | 19.30 |  Probudím 
se včera

Sympatický štyridsiatnik Petr Kovář do-
stane úžasnú šancu vrátiť sa na chvíľu do 
svojich študentských čias, do júna 1989, 
aby konečne vyznal lásku svojej bývalej 
spolužiačke Eliške. Má opäť osemnásť, ale 
zostalo mu vedomie i pamäť štyridsiat-
nika. Snaží sa získať sympatie Elišky, ale 
musí zvládať aj študentské povinnosti, 
s čím nepočítal. Zabudol tiež, ako odlišné 
bolo školstvo pred nežnou revolúciou a čo 
to znamená byť znova v koži študenta 
v časoch, keď sa pánom profesorom hovo-
rilo súdruhovia.

20. – 22. 7. | 19.30 |  Poznáš 
muža svojich snov

Romantická komédia vypovedajúca 
o manželstve, rozvodoch a nevere. Hor-
kým humorom ilustruje, aké ľahké je pre 
naše ilúzie zo seba spraviť blázna.

25. – 26. 7. | 19.30 |  Príliš 
mladá noc

Príliš mladá noc prináša príbeh o dvoch 
dvanásťročných chlapcoch, ktorí sa deň 
po Silvestri náhodne ocitnú na zvláštnej 
oslave v byte mladej ženy a v spoločnosti 
dvoch dospelých mužov. Deti sa v byte 
zabudnú a prežívajú svoje prvé stretnutie 
s láskou a sexualitou, prestanú vnímať čas 
a neuvedomia si ani, že ich už doma hľa-
dajú a možno po nich pátra aj polícia. Ten-
to intímny a aktuálny príbeh autenticky, 
až surovo zobrazuje súčasné partnerské 
vzťahy, pričom nekompromisne odkrýva 
ich prázdnotu. 

27. – 29. 7. | 19.30 |  Tady 
hlídám já

Tady hlídám já je rodinným fi lmom pre 
všetky generácie, ktorý nadväzuje na 
tradične žánrovo úspešné české komédie. 
Jeho poslaním nemá byť iba dobre poba-
viť diváka, ale otvoriť v ňom i emocio-
nálnu rovinu chápania medziľudských 
vzťahov. Má ukázať i to, ako sa dieťa 
môže cítiť v spoločnosti osamotené, i keď 
sa blízki navonok o neho veľmi pozorne 
starajú.

28. – 29. 7. | 17.00 |  
Madagaskar 3
V treťom pokračovaní sa s fi lmom Mada-
gaskar ocitnete v Európe. Známa partia 
tentokrát s pomocou cirkusu cestuje 
Európou s jediným cieľom: dostať sa 
domov do New Yorku. Melmana, Glóriu, 
Alexa a Martyho bude opäť prenasledovať 
smola spojená so šťastím. Madagaskar 
opäť ako dve predchádzajúce časti prináša 
množstvo zábavy. 

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

od 1. 7. |  Doba ľadová: Zem 
v pohybe
Do kín sa po troch rokoch vracia obľú-
bená mamutia rodinka Mannyho, Ellie, 

ich teenagerskej dcérky Broskynky, 
leňochoda Sida, tigra Diega a roztržité-
ho krysoveveričiaka Scratta, aby prežili 
nové napínavé dobrodružstvá. Práve 
Scratt so svojou záľubou pre žalude a ich 
ukrývaním spôsobí katastrofu nevídaných 
rozmerov. Podarí sa mu zasadiť svoj žaluď 
takým spôsobom, že pradávna Pangea 
začne praskať a lámať sa na jednotlivé 
kontinenty a vďaka pohybu litosferických 
dosiek dôjde aj k rozdeleniu našej prehis-
torickej partie. 

od 1. 7. |  Ako porodiť 
a nezblázniť sa

Čo čakať, keď čakáte, je skvelá komédia 
nakrútená podľa rovnomenného bestsel-
leru o piatich pároch, ktorých životy pre-
vráti naruby nastávajúce rodičovstvo. 
Vo fi lme si zahrali Cameron Diaz, Jenifer 
Lopez, Elizabeth Banks, Chace Craw-
ford, Brooklyn Decker, Anna Kendrick, 
Matthew Morrison, Dennis Quaid, Chris 
Rock, Rodrigo Santoro, Ben Falcone a Joe 
Manganiello.

od 5. 7. |  Nežnosť
Krehký, poetický a humorný fi lm o výni-
močnosti lásky i osobnom znovuzrodení. 
Francúzska romantická komédia s „Amé-
liou“ Audrey Tautou v hlavnej ženskej 
úlohe, nakrútená podľa rovnomenného 
románu Davida Foenkinose, ktorý získal 
10 literárnych cien, bol preložený do 21 
jazykov a ktorého sa predalo viac ako 700 
tisíc výtlačkov. 

od 5. 7. |  Černobyľské 
denníky
V tomto fi lme ide o príbeh skupiny 
šiestich mladých turistov, ktorých nudia 
klasické ponukové katalógy cestovných 
kancelárií a chceli by zažiť niečo naozaj 
výnimočné, čo sa vymyká bežným dovo-
lenkovým predstavám. Najmú si sprie-
vodcu, ktorý im sľubuje extrémny zážitok 
– exkurziu do mesta Pripjať, kde voľakedy 
bývali zamestnanci černobyľského jadro-
vého reaktora. Napriek mnohým varova-
niam sa tam vyberú, aby čoskoro zistili, že 
katastrofa spred 25 rokov si vyberá svoje 
obete aj v súčasnosti. Mesto duchov nie je 
totiž opustené úplne...

od 12. 7. |  The Amazing 
Spider-Man
Príbeh Petera Parkera medzi svojimi 
rovesníkmi nie veľmi obľúbeného stre-
doškoláka. V detstve ho opustili rodičia 
a jeho výchovy sa ujali strýko a teta. Tak 
ako väčšina dospievajúcich sa aj Peter 

snaží zistiť, kým vlastne je a prečo sa 
z neho stal človek, ktorým je. Keď Peter 
objaví tajný kufrík, ktorý patril jeho otco-
vi, pustí sa do pátrania príčin zmiznutia 
svojich rodičov…

od 12. 7. |  Magic Mike

Vo svojom novom fi lme režisér Steven So-
derbergh otvára dvere do sveta mužských 
striptérov. Film je inšpirovaný skúsenos-
ťami Channinga Tatuma z doby, kedy 
pracoval ako striptér a o svojej hereckej 
kariére len sníval. Tatum však vo fi lme ne-
hrá sám seba, ale svojho staršieho radcu 
Mika. Jeho postavu stvárnil Alex Pettyfer. 
Matthewa McConaugheyho uvidíme v roli 
Dallasa, bývalého striptéra a súčasného 
majiteľa klubu, v ktorom Mike so svojím 
žiakom vystupujú.

od 19. 7. |  Do Ríma s láskou

Režisér Woody Allen pri svojej ceste po 
Európe tentokrát navštívil hlavné mesto 
Talianska, kde si zahral s osudmi niekoľ-
kých rôznych ľudí. Film sa skladá zo šty-
roch poviedok. 

od 19. 7. |  Vrásky z lásky

Oto je bývalý učiteľ a vo svojom veku má 
už veľa vrtochov, ktorými komplikuje 
život svojmu synovi a neveste. Teraz ho 
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čaká náročná operácia a Oto sa rozhodne, 
že je tá správna doba, aby vyhľadal nieko-
ho, kto kedysi veľmi dávno ovplyvnil jeho 
život. Stretnutie s herečkou Janou je ale 
iné, ako si predstavoval. Napriek tomu je 
to práve táto vitálna dáma, ktorá nemieni 
rezignovať na aktívny život...

od 26. 7. |  Návrat temného 
rytiera
Gotham sa zmieta v temnotách neistoty 
potom, čo bol jeho maskovaný ochranca 
uznaný vinným zo zločinov, ktoré boli 
pre dobro ľudstva. Nedôveru v Batmana 
a to, čo predstavuje, nahradila u väčšiny 
nenávisť a pohŕdanie. Joker možno zhnije 
v kobke v Arkhamu, ale s úsmevom. Lov 
na netopierieho muža je totiž v plnom 
prúde a gothamské policajné zložky pod 
vedením komisára Jima Gordona nie sú to 
jediné, čo ide alteregu miliardára Bruce 
Wayna po krku. 

ARTMAX 
fi lmy pre náročného diváka každú stredu 
večer, vstupné 3,50 €, s fi lmkartou 2 €. 

 DIVADLO

D E T S K É

D I VA D E L N É

L E TO
Divadielka pod Mestskou vežou 

každú nedeľu o 15.00

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD BÝVALÉ LETNÉ KINO POD 
MESTSKOU VEŽOUMESTSKOU VEŽOU

1. 7. | 15.00 |  O kráľovi 
Jonášovi – Divadlo Žihadlo
Príbeh o tom, ako sa ježibaba takmer krá-
ľovnou stala, ako pána kráľa zlou kliatbou 
začarovala a ako mu z toľkého nešťastia 
gašparko a princeznička malá pomáhala.

8. 7. | 15.00 |  Šašo Šó na 
Kockohrade – Divadielko 
Dunajka 
Pokojne sa vyberte so šašom Šó hoci aj na 
Kockohrad, veď to vymyslel len aby sa mo-
hol s vami hrať.

15. 7. | 15.00 |  O ježibabe 
Klotilde – Harry Teater
Kde bolo, tam bolo, čo je všetkým deťom aj 
dospelým veľmi dobre známe, bola jedna 
rozprávková krajina, v ktorej žila istá...

22. 7. | 15.00 |  Uštrikovaná 
rozprávka – Teatro Neline
Nech sa páči, nakupujte, lacno predám, 
všetko čo tu mám... Mám nový tovar, 
doštrikovala som ho len včera. Volajú ma 
Štrikuľka – šikuľka – rada štrikujem, háč-
kujem, prepletám, zapletám, s bavlnkami 
sa hrám.

29. 7. | 15.00 |  Smetiak – 
Theatre Fortissimo
Viete koľko zázračných vecí nájdete v sme-
tiaku?

 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. 7. – 2. 9. |  3. trienále textilu 
– Bez hraníc 2012

Po tretíkrát sprostredkuje trienále textilu 
konfrontáciu veľkého počtu umeleckých 
originálov v tejto výtvarnej disciplíne 
a jeho foriem spracovania a nových médií. 
Popri klasickom závesnom textilnom ob-
raze sa na výstave prezentujú inštalácie, 
textilné objekty, šperk aj video. Sprie-
vodnou prehliadkou bude výstava Klubu 
textilných výtvarníkov Arttex v Tren-
čianskom múzeu v Trenčíne a v Katovom 
dome. Otvorenie Trienále textilu bez 
hraníc a jeho vernisáž sa uskutoční dňa 
29. 6. 2012 o 18.00 hod. v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne.

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

2. – 31. 7. |  Mária Vykysalá – 
Na hodvábe maľované

Autorke hodváb učaril pre svoju prirodze-
nosť, jemnosť a vznešenosť. Vystavené 
diela sa vyznačujú originalitou, vyjadrujú 
autorkinu osobnosť, nehu a lásku. Verni-
sáž sa uskutoční 2. 7. o 17.00 hod.

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

3. – 31. 7. |  PK tam u nás – od 
Borčíc po Vršatec 
Výstava amatérskych fotografi í Jána 
Žovinca.

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

6. 7. – 5. 8. |  16. Výtvarné 
spektrum Trenčianskeho 
kraja 2012
Krajská súťažná výstava neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby. Vernisáž sa uskutoční 6. 
7. o 16.00 hod. 

 KONCERTY

T R E N Č I A N S K E

K U LT Ú R N E

L E TO
Hudobné a tanečné vystúpenia 

každú nedeľu o 16.00

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.

8. 7. | 16.00 |  Mangrove 
Steelband (GB)

Bubnovačka 25-člennej steelbandovej 
zostavy (koncert z Pohody).

13. 7. | 19.00 |  Simplify 
a Witch Wife

Koncert rockovej a poprockovej kapely.

15. 7. | 16.00 |  Zuzana 
Vlčeková VV Jazz Quintet 
feat. Dušan Húščava
Jazzový koncert s osobnosťami sloven-
ského jazzu.

22. 7. | 16.00 |  Erbetes 
Quartet
Koncert tanečnej, jazzovej a populárnej 
hudby.

29. 7. | 16.00 |  Opatovanka
Koncert dychovej hudby – tradičné ľudo-
vé melódie.

ÁTRIUM KOLÉGIA ÁTRIUM KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
27. 7. | 19.00 |  Rozhovory 
s mojim mestom – Divadielko 
Dotyky
Hudobno-poetické pásmo.

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

6. 7. | 19.00 |  Trio Romantique
Melódie, ktoré vás osviežia na duši a na 
chvíľku prenesú do sveta romantického 
snenia. V programe zaznejú skladby: J. 
Brahmsa, F. Liszta, A. Dvořáka, C. Debus-
syho, A. Piazzolla a i. Účinkujú: Lubomír 
Čermák (husle), Martin Švajda (violonče-
lo), Jan Šimíček (klavír).

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
16. 7. | 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. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé 
Hony (v OC Družba).

17. 7. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

2. – 31. 7. | 8.00 – 17.00 |  
Ponuka aktivít pre žiakov ZŠ 
počas letných prázdnin:
Každý deň s inou rozprávkou 
Klasické príbehy plné dobrodružstva, zába-
vy, boja dobra so zlom a skrytých múdrostí 
– čítačka s tvorivou dielňou a výstavkou 
výtvarných prác 
Do knižnice 2 – nakazení čítaním!
Celoslovenská aktivita zdôrazňujúca, že 
byť nakazený čítaním je zdravé a že práve 
knižnice sú miestami, kde sa táto nákaza 
najviac šíri... 
Olympijské hry Londýn 2012
Diskusia o disciplínach, rekordoch a zau-
jímavostiach zo sveta olympijských hier 
spojená s tvorbou netradičnej koláže vý-
tvarných prác.
Spoznávame vaše detské idoly
Výzva pre deti, ktoré by chceli prísť predsta-
viť svoju obľúbenú, obdivovanú osobnosť 
z umeleckého, verejného alebo súkromné-
ho života a dokážu ju stvárniť opisnou ale-
bo výtvarnou formou, spojená s výstavkou 
vytvorených prác.
Bližšie informácie získate na tel. čísle 
032/7460715 alebo na deti@vkmr.sk. V prí-
pade kolektívu detí prosíme o nahlásenie 
vopred.

VEREJNÁ KNIŽNICA M. VEREJNÁ KNIŽNICA M. 
REŠETKU V TRENČÍNEREŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Juh (v KC Aktivity)

4., 11., 18., 25. 7. | 10.00 – 
12.00 |  Knihy – hry – internet
Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem 
stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.
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VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Kubra (v KC Kubra)

2. – 20. 7. | 13.00 – 15.00 |  
Internet – elektronický zdroj 
informácií
Pre žiakov ZŠ.

4., 11., 18. 7. | 13.00 – 14.00 |  
Z rozprávky do rozprávky
Rozprávkové popoludnia pre menšie deti.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Pobočka Dlhé Hony (v OC Družba)

3., 10., 17., 24., 31. 7. |  
Rozprávkové kráľovstvo – 
čítačky
Rozprávky a príbehy bratov Grimmovcov, 
Najkrajšie rozprávky z 1001 noci, Farebné 
rozprávky, Čarodejné rozprávky.

12., 19., 26. 7. |  Knižné 
prázdninové nápady na hry 
a aktivity
Maľovanie, kreslenie, strihanie, kúzlenie 
s papierom, varenie, super relax – hry na 
doma či vonku /Magická ruka, Tajomná 
chuť, Kúzelné zrkadlo/.

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

11. 7. | 9.30 – 11.30 |  Letné 
tvorivé dopoludnie pre deti
Tvorivé dielne pre deti od 2 – 14 rokov a ich 
rodičov.

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

28. 7. | 15.00 – 18.00 |  
Prázdninové dielničky – 
zabavme svoje ručičky

Špeciálne prázdninové dielničky pripravia 
pre deti nezabudnuteľné chvíle s množ-
stvom skvelých nápadov na využitie raz už 
použitých materiálov, ktoré sa nájdu v kaž-
dej domácnosti. Recyklovanie hrou.

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

2., 9., 16., 23., 30. 7. | 16.00 – 
17.00 |  Didi and Polly
Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov s ro-
dičom.

12., 19., 26. 7. | 10.30 – 11.30 |  
Didi and Polly
Angličtina pre deti od 2 do 7 rokov s ro-
dičom.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
STRED (pobočka STRED (pobočka 
MC SRDIEČKO)MC SRDIEČKO)
Ul. 28. októbra 2, tel.: 032/652 21 36

23. – 27. 7. | 9.00 – 12.00 |  
Denný tábor v spolupráci 
s Helen Doron
Kurzy angličtiny pre deti vo veku 5-6 rokov.

30. 7. – 3. 8. | 9.00 – 12.00 |  
Denný tábor v spolupráci 
s Helen Doron
Kurzy angličtiny pre deti vo veku 6-10 
rokov.

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

1. – 31. 7. |  Tvorivé 
prázdninové workshopy
3. 7. | 9.00 – 12.00 |  Výroba 
keramických misiek pre 
psíkov
5. 7. | 9.00 – 12.00 |  Spoločná 
koláž z látky, farieb 
a prírodných materiálov
10. 7. | 9.00 – 12.00 |  Výroba 
označovacích tabuliek na 
koterce
12. 7. | 9.00 – 12.00 |  Psie 
brošničky + glazovanie 
výrobkov
17. 7. | 9.00 – 12.00 |  Pečenie 
keksíkov pre domácich 
miláčikov
19. 7. | 9.00 – 12.00 |  Potlač 
šatiek na psie obojky
24. 7. | 9.00 – 12.00 |  Výroba 
magnetiek so zvieracím 
motívom
26. 7. | 9.00 – 12.00 |  Výroba 
príveskov a ozdôb
31. 7. | 9.00 – 12.00 |  Pečenie 
psích keksíkov / glazovanie 
výrobkov

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

2. – 6. 7. |  Angličtina hrou cez 
biblické príbehy
Civilizácie a biblické dobrodružstvá cez ar-
cheologické objavy.

9. – 13. 7. |  Angličtina hrou
Objavujeme stratené civilizácie a Dob-
rodružstvá Jacka Montanu.

23. – 27. 7. |  Letná škola 
tanca Laciho Strikea
Týždeň plný zábavy, tanca a pohody pod 

odborným lektorským vedením tanečníka 
a choreografa Laciho Strikea.

 VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
20. 7. | 19.00 |  Sila rytmu – MS 
Dance Studio Trenčín
Show, v ktorej sa vystrieda množstvo ta-
nečných štýlov.

30. – 31. 7. |  Trenčianske 
historické slávnosti

Oslávte odovzdanie kráľovských výsad 
mestu Trenčín, sledujte 5 dielny príbeh
z Ríma, zúčastnite sa jarmoku a historic-
kého sprievodu mestom – SHŠ Wagus.

LETISKO TRENČÍNLETISKO TRENČÍN
5. – 7. 7. |  Bažant Pohoda 
2012

Najväčší slovenský letný open-air festival.

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

14. 7. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

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

3. 7. | 16.00 |  Kočovanie, 
chov včelích matiek. Poistné 
udalosti (stav, riešenia...)
Prednáša Jaroslav Karcol.

9. 7. | 16.00 |  Celoročná 
ochrana – chemické 
ošetrovanie ovocných drevín 
a zeleniny 
Prednáša p. Šatava.

19. 7. | 16.00 |  Jozef 
Marek a jeho prínos do 
veterinárneho lekárstva
Prednáša Milan Mikuš.

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

1. – 31. 7. |  Cvičenie Pilates 
s Marcelou Holodovou
Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a laterálne hrudné dýchanie. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0905 705 431.

2., 9., 16., 23., 30. 7. | 18.00 
– 19.00 |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
4., 11., 18., 25. 7. | 18.00 – 
19.00 |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení.

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

4., 11., 18. 7. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky.

6., 13., 20., 27. 7. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

KULTÚRNE CENTRUM KULTÚRNE CENTRUM 
STRED (pobočka STRED (pobočka 
MC SRDIEČKO)MC SRDIEČKO)
Ul. 28.októbra 2, tel.: 032/652 21 36

3., 10., 17., 24., 31. 7. | 9.00 – 
9.45 |  Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné v období po pôrode, po 
šestonedelí, môžete prísť s dieťatkom.

3., 17. 7. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hrom-
níková.

3., 10., 17., 24., 31. 7. | 17.30 – 
18.40 |  Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

4., 11., 18. 7. | 17.00 |  Cvičenie 
pre tehotné
Vedie pôrodná asistentka Zuzana Dun-
cová.

21. 7. | 9.00 – 14.00 |  Kurz 
prvej pomoci pre rodičov 
malých detí
Vedie lektor RZP – asistenčné služby.

26. 7. | 16.30 |  Nové 
a moderné plienky pre moje 
bábätko
Prednáška.

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

12. 7. | 16.00 |  Prezentácia 
knihy Oľgy Nemcovej – 
Košeckej: Skanzen mojich 
lások
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov.

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

10., 24. 7. | 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. 

10., 24. 7. | 16.00 |  Večerný 
ateliér pre dospelých 
Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa 

 TÁBORY PRE DETI
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práve kvôli pracovným povinnostiam 
nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších 
podujatiach organizovaných galériou. 
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie 
s umením v galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. 

Púť na Skalke 2012Púť na Skalke 2012
Skalka pri Trenčíne – Nová Skalka

17. 7. | 10.00 |  Sviatok sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika 
– Sv. omša
Po sv. omši uctievanie relikvií svätých pat-
rónov a procesia na Starú Skalku.

21. 7. | 19.00 |  Slávnostná 
svätá omša
Celebruje Mons. Viliam Judák, diecézny 
biskup. 

21. 7. | 19.00 |  Inaugurácia 
poštovej známky Skalka pri 
Trenčíne
21. 7. | 22.00 |  Mládežnícky 
program
Účinkujú mládežnícke hudobné a spevác-
ke skupiny.

21. 7. | 23.00 |  Sv. omša
Celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy 
s udelením novokňazského požehnania.

22. 7. | 6.00 |  Sv. omša
Celebruje Stanislav Strapko, miestny farár.

22. 7. | 8.00 |  Gréckokatolícka 
sv. liturgia
Celebruje Mons. O. Vladimír Skyba, gene-
rálny vikár Grécko-katolíckej bratislavskej 
eparchie.

22. 7. | 10.30 |  Slávnostná sv. 
omša
Celebruje Mons. ThLic. Jozef Kkáľ, apoštol-
ský protonotár, kanonik Baziliky P. Márie 
Väčšej v Ríme, titulárny opát skalský.

Púť na Skalke 2012Púť na Skalke 2012
Skalka pri Trenčíne – Stará Skalka

21. 7. | 11.00 – 21.00 |  
Prehliadka kláštora
21. 7. | 15.00 |  Vernisáž 
V. ročníka medzinárodného 
výtvarno-literárneho 
sympózia ORA ET ARS

Účinkujú: spevácky zbor z Hornej Súče, 
výtvarníci a literáti – účastníci sympózia. 
Moderuje Štefan Bučko.

21. 7. | 21.00 |  Staroslovienska 
sv. liturgia
22. 7. | 8.00 – 18.00 |  
Prehliadka kláštora
Počas púte bude možné navštíviť zre-
konštruovanú kaplnku Narodenia Pána 
a jaskyňu. Svätú omšu v kaplnke si treba 
vopred dohodnúť s miestnym farárom – 
kontakt 032/658 42 40.

4 | KAM

Sympózium ORA ET ARS
 Sympózium ORA ET ARS 
bolo založené na duchovnú 
podporu a všestranný rozvoj 
starobylého pútnického miesta 
benediktínov. Piaty ročník me-
dzinárodného sympózia ORA 
ET ARS na Skalke pri Trenčí-
ne opäť presvedčivo potvrdil 
svoj zmysel a cieľ. V tomto roku 
sa tu zišlo 12 výtvarných umel-
cov z Poľska, Čiech a Slovenska 
(v odboroch maľba, kresba, ke-
ramická tvorba, rezbárstvo, so-
chárstvo) a 5 tvorcov v literárnej 

sekcii. Súčasťou sympoziálnych 
dní bol aj medzinárodný histo-
rický seminár, venovaný 12 sto-
ročiam kresťanstva v strednej 
Európe.
 Slávnostná vernisáž ume-
leckých diel účastníkov sympó-
zia bude počas tradičnej púte 
na Skalku 21. júla o 15.00 hod. 
v areáli starobylého kláštora na 
Veľkej Skalke. Od 1. augusta 
do 8. septembra budú výtvarné 
diela vystavené v priestoroch 
Mestskej veže. 
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