
kino
divadlo
výstavy
koncerty
pre deti
voľný čas

  KINO

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

od 4. 7. | Osamelý jazdec
Tvorcovia trháku Piráti z Karibiku pri-
chádzajú s dobrodružnou komédiou 
z divokého západu. Legendárny hrdina
je tentokrát vykreslený ako indiánsky
bojovník Tonto (Johnny Depp) z kme-
ňa Apačov. Jedného dňa zachráni život
neohrozenému mužovi zákona Johnovi
Reidovi, ktorému banditi zabili všetkých 
spoločníkov. Keď sa uzdraví, rozhodne
sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk 
a pomstiť najbližších priateľov. V boji proti 
chamtivosti a korupcii mu bude pomáhať 
aj tajomný indiánsky bojovník.

od 4. 7. | Ako malí chlapci

Thomas sa práve zasnúbil. S vyhliadkou
krásneho rodinného života sa stretáva
s otcom svojej nastávajúcej a dúfa, že mu 
dá svoje požehnanie. OMYL! Gilbert má 
pocit, že vďaka svojmu tridsaťročnému
manželstvu prišiel o časť mladosti. Pre-
hovára Thomasa, aby si nebral jeho dcéru 
Lolu, všetko zanechal a začal si s ním uží-
vať život. Obidvaja sa ponoria do svojho 
nového divokého života ako malí chlapci...

od 4. 7. | Ja, zloduch 2

Super zloduch Gru sa vracia, aby spoločne
so svojimi Mimoňmi zažil veľa nových 
dobrodružstiev. Môže byť napravený zlo-
duch vôbec ešte zábavný? Keď rozprá-
va rozprávky na dobrú noc? Keď sa bojí 
o nevinnosť svojej najstaršej dcéry? Keď 
už sa mu nechce kradnúť? Gru našťastie
neskončí ako obyčajný civil, pretože sa 
v ňom stále ukrývajú schopnosti, ktoré by
hocikto rád využil. Ako napríklad šéf moc-
nej Antizlodušskej ligy, Silas.

od 11. 7. | Pred polnocou
Celine a Jesse. Prvýkrát sa náhodou stretli
pred osemnástimi rokmi vo vlaku sme-
rujúcom do Viedne. O deväť rokov neskôr

na seba narazili vo Francúzsku. Teraz majú 
štyridsať a doputovali do Grécka. Úderom
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polnoci sa opäť stávame svedkami ich ne-
tradičného spojenia. Režisér Richard Lin-
klater už po tretíkrát pokračuje v očarujú-
com príbehu o náhodnom stretnutí dvoch
cudzích ľudí, ktorých pohľady na svet,
postoje, skúsenosti a povinnosti sa menia 
každým ďalším dlhodobým odlúčením 
a sú konfrontované vo vzájomných nekon-
čiacich rozhovoroch. 

od 11. 7. | Stážisti
V novej komédii Stážisti sa pred kamerou
po prvý raz od fi lmu Ako uloviť družičku 
stretávajú Vince Vaughn a Owen Wilson,
aby sa ako dvaja kamaráti a zároveň kole-
govia, ktorí prídu o prácu, pokúsili získať 
miesto v spoločnosti Google. Svoje sily si 
ale budú musieť zmerať nielen so svojimi 
biednymi počítačovými znalosťami, ale 
najmä s nadupanými a ambicióznymi
absolventmi, ktorí rozhodne nehodlajú 
vysnívané miesto prenechať týmto dvom
starnúcim kreatúram.

od 11. 7. | Ohnivý kruh

Z mora sa vynoria obrovské príšery Kaiju
a pustia sa do vojny s ľudstvom, ktorá si
vyžiada milióny životov. Pre boj s Kaiju 
bola vyvinutá špeciálna zbraň: masívni 
roboti nazvaní Jaegers, ktorí sú simultán-
ne ovládaní dvomi pilotmi, ktorých mozgy
sú prepojené neurálnym mostom. Lenže
aj títo roboti sa tvárou v tvár nezničiteľ-
ným Kaiju zdajú byť takmer bezmocní.
Na pokraji porážky nakoniec sily brániace
ľudstvo nemajú inú možnosť než obrátiť 
svoju nádej smerom k dvom nečakaným 
hrdinom: bývalému pilotovi (Charlie Hun-
nam) a neskúsenému nováčikovi (Rinko 
Kikuchi), ktorí sa dajú dohromady, aby
spoločne riadili slávneho, avšak zároveň
zjavne zastaraného Jaegera. Spoločne
budú čeliť hroziacej apokalypse.

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

5. – 7. 7. | 19.00 | Liberace!
Sedemnásťročný Scott Thorson začína 
pracovať ako šofér pre slávneho pianistu
menom Liberace. Zároveň sa stáva na šesť 
rokov milencom tohto 57-ročného umelca
a súčasťou jeho prepychovo-gýčového 
života. V opojnom svete hudby, bohatstva

a slávy sa dostáva viac a viac pod jeho
vplyv. Liberaceov život bol plný šam-
panského, kaviáru, šperkov, výstredného
oblečenia. Zároveň bol vynikajúcim pia-
nistom, ktorý na udržanie svojho publika
bol ochotný urobiť všetko.

7. 7. | 16.00 | Krúdovci
Dobrodružná animovaná komédia rozprá-
va príbeh prvej pravekej rodiny na svete. 
Tatko Grug miluje a chráni svoju rodinu. 
Riadi sa svojráznou fi lozofi ou pre preži-
tie: Strach je dobrý, zmena zlá. Drží sa 
jej až do chvíle, keď dôjde k zničeniu ich
rodinnej jaskyne, kde dosiaľ spokojne
bývali. Grug je nakoniec nútený uznať, že
lepšie než tu len prežívať, je začať znova
skutočne žiť niekde inde. A tak Krúdovci 
podniknú cestu do neznáma, ohromujú-
ci výlet do krajiny plnej najrozličnejších,
neuveriteľných a niekedy aj poriadne ne-
bezpečných stvorení.

9., 10. 7. | 19.00 | Kauza 
Cervanová
Dokumentárna tragédia o práve na spra-
vodlivosť je osemročnou detektívnou
výpravou režiséra Roberta Kirchhoff a 
do temných hlbín dodnes neuzatvoreného
a medializovaného prípadu únosu, znásil-
nenia a vraždy mladej medičky.

10. 7. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

17., 18. 7. | 19.00 | Divoký Django
Dej sa odohráva dva roky pred americkou 
občianskou vojnou Severu proti Juhu. 
V hlavnej úlohe s Jamie Foxxom ako otro-
kom Djangom, ktorý sa pod vplyvom ne-
meckého lovca ľudí doktorom Schultzom 
v podaní Christophera Waltza, sám stane
krutým lovcom ľudí za odmenu. Schultz je
na stope vražedným bratom Brittlovým, 
ku ktorým ho môže priviesť iba a len 
Django. Neortodoxný Schultz získava
Djanga s prísľubom vyslobodenia ho zo 
služieb bratov. Či už mŕtvých alebo živých. 
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19. – 21. 7. | 19.00 | Neriadené 
strely
Príbeh rodiny, ktorá vlastní továreň na vý-
robu cestovín v oblasti Salento. Je príbe-
hom dvoch bratov, snažiacich sa o to, aby
ich rodina na čele s otcom akceptovala 
takých, akí naozaj sú.

21. 7. | 16.00 | Ja, zloduch 2
Roztomilo prihlúpli krpci sa vracajú 
do kín. V plnom nasadení a v sprievode
svojho „tatka“, polepšeného superzlo-
ducha Grua, ktorý začal sekať dobrotu, 
potom, čo mu na krku ostali tri osirelé 
slečny. Môže byť napravený zloduch ešte
vôbec zábavný? Keď rozpráva rozprávky
na dobrú noc? Keď sa bojí o nevinnosť 
svojej najstaršej dcéry? Keď už nechce 

vôbec nič ukradnúť? Gru našťastie ne-
skončí ako obyčajný civil, pretože v jeho 
vnútri sa stále ukrývajú schopnosti, ktoré
by hocikto rád využil.

23., 24. 7. | 19.00 | Superclasico
Obchodník s vínom, ale najmä veľký smo-
liar Christian v uplynulom roku celkom
vážne uvažoval nad tým, že sa zastrelí. 
Bol podráždený, otrávený a mrzutý, až ho
napokon manželka vymenila za argen-
tínsku futbalovú hviezdu Juana Diaza. 
Christian sa so synom Oscarom vydá pod
zámienkou rozvodu do Buenos Aires. 
V skutočnosti sa však chystá vyhrať späť 
srdce svojej ženy. 

25., 26. 7. | 19.00 | Marie Kroyer
Príbeh Marie Kroyerovej, považovanej
v tých časoch za najkrajšiu ženu v Dánsku.
Medzinárodne uznávaný fi lmový režisér 
Bille August sa vo svojej poslednej snímke
vracia po 25. rokoch opäť do rodného 
Dánska a divákom prináša intímny príbeh
ženy zo začiatku 20. storočia, inšpirovaný
skutočnými udalosťami.

26. 7. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha 
VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

27., 28. 7. | 19.00 | Veľký Gatsby
Príbeh budúceho spisovateľa Nicka Car-
rawaya, ktorý cestuje z amerického stre-
dozápadu do New Yorku. Je jar 1922 a éra 
uvoľnených mravov, iskriaceho jazzu, ne-
legálneho obchodu s alkoholom a do ne-
bies siahajúcich akcií. Nick si chce splniť 
svoj vlastný Americký sen a na burze
zarobiť nejaké peniaze. Usadí sa v sused-
stve tajomného zbohatlíka Jaya Gatsbyho, 
neďaleko svojej sesternice Daisy a jej aris-
tokratického záletníckeho manžela Toma 
Buchanana. Nick sa v ich spoločnosti do-
stáva do pútavého sveta superbohatých,
ich ilúzií, lásky a podvodov.

28. 7. | 16.00 | Kraľovstvo 
lesných strážcov

Kráľovstvo lesných strážcov je príbehom
večného boja dobra, ktoré chránia príro-
du, a silami zla, ktoré chcú prírodu zničiť.
Keď sa jedného dňa malá teenagerka 
náhle prebudí v podivnom a tajuplnom
svete, musí sa spolu s partiou zelených zá-
bavných postavičiek pokúsiť zachrániť ich
tajný svet. Vlastne aj náš svet…
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30., 31. 7. | Miznúce vlny
Erotická sci-fi  romanca Miznúce vlny
rozpráva príbeh mladého informatika
Lukasa, ktorý sa zúčastní kontroverzného 
medzinárodného experimentu – vstúpi
do mysle mladej ženy Aurory, ktorá je
v kóme. Má jej prinavrátiť vedomie. Na-
miesto toho sa však zapletá do osídiel 
ženiných vášní a fantázií, čo úplne naruší 
reálny život jeho samého. Prepadne „mi-
lostnému romániku v hlave zdroja expe-
rimentu“ a v spojení s mozgom mladej
ženy prežíva dramatický príbeh plný sexu,
ale aj naturalisticky vyobrazeného násilia. 

LETNÉ KINO NA OSTROVELETNÉ KINO NA OSTROVE
5. 7. | 21.30 | Probudím se včera
10. 7. | 21.30 | Denník 
nymfomanky
17. 7. | 21.30 | Gainsbourg
19. 7. | 21.30 | Muži v nádeji
24. 7. | 21.30 | Líbáš jako ďábel

26. 7. | 21.30 | Vo štvorici 
po opici 2 
31. 7. | 21.30 | Polnoc v Paríži

LETNÉ KINO NA JUHULETNÉ KINO NA JUHU
18. 7. | 21.30 | Probudím se včera 
20. 7. | 21.30 | Muži v nádeji
21. 7. | 21.30 | Gainsbourg 
25. 7. | 21.30 | Babel
27. 7. | 21.30 | Líbáš jako ďábel
28. 7. | 21.30 | Vo štvorici 
po opici 2

  VÝSTAVY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. 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. 7. – 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.

1. 7. – 1. 9. | Ondrej 4. Zimka 
Súborná výstava po prvý raz predsta-
ví v galérii tvorbu mladého sochára 
(ročník 1975), absolventa bratislavskej
VŠVU. Umelecký svet Ondreja 4. Zimku je
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moderný svet techniky prepojený s aktu-
álnym svetom ľudí. 

MESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

1. – 18. 7. | FotoPohodaFestival
Výstava fotografi í Eduarda Gensereka.

19. 7. – 18. 8. | Nebo, peklo, raj 
– Marcel Kubinský, výber 
z tvorby

Špeciálny pedagóg Marcel Kubinský pra-
cuje aj ako horský sprievodca a dobro-
voľný horský záchranár. Vo voľnom čase
vyrezáva a maľuje pohyblivých panákov
a obrázky, ktoré môžete na výstave vidieť.

MESTSKÁ KLUBOVŇAMESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

1. – 18. 7. | FotoPohodaFestival

Výstava fotografi í Eduarda Gensereka.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 15. 7. | Maľba a kresba
Výtvarné dielka detí Základnej umeleckej
školy v Dubnici nad Váhom.

1. – 31. 7. | Jakub Cíbik – Obrazy 
z Bielych Karpát II. 
Výstava fotografi í.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

2. – 28. 7. | Radoslav Jarábek: 
Po potope
30. 7. – 25. 8. | Ján Mikuška: 
Obrazy
Vernisáž sa uskutoční 30.7. o 17.00 hod.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 31. 7. | Výstava detských 
výtvarných prác 

VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSKVÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK
Ul. K dolnej stanici

1. – 31. 7. | Milan Malast – 
Modlitba dreva
Výstava fotografi í pri príležitosti 1150. vý-
ročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na úze-
mie Veľkej Moravy.

  KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
4. 7. | 16.00 | Dolls band
Orchester žiakov ZUŠ Karola Pádivého 
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v Trenčíne pod vedením Ludvíka Soukupa.

7. 7. | 16.00 | Vojenská hudba 
Banská Bystrica
Slávnostný koncert pri príležitosti otvo-
renia Trenčianskeho kultúrneho leta – 
pochody, tanečné populárne a fi lmové
melódie.

12. 7. | 19.00 | Jazzvec
Koncert jazz fusion hudobnej skupiny.

14. 7. | 16.00 | Lemon bucket 
orkestra

Divoký a veselý koncert 15-člennej kanad-
skej skupiny z festivalu Pohoda v štýle,
ktorý sami označujú za Balkan-Klezmer-
-Gypsy-Punk-Super-Party-Band.

19. 7. | 19.00 | Fascination band
Koncert populárnych melódií svetových
šlágrov, skladby v štýle swing, latinsko-
-americký bequine, klezmery, slow-fox,
klasika a rómske piesne.

21. 7. | 16.00 | Trenčianska 
dvanástka
Koncert dychovej hudby, obľúbené slo-
venské dychové melódie.

26. 7. | 19.00 | Rico baby band
Jazzové štandardy.

28. 7. | 16.00 | Bučkovanka
Koncert dychovej hudby, ľudové melódie.

ÁTRIUM KOLÉGIA ÁTRIUM KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
5. 7. | 19.00 | Komorný 
orchester mesta Trenčín
Slávnostný koncert pri príležitosti 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie.

28. 7. | 19.00 | Samaria verses 
band a Bernardet kiss

Hudba Šamorínskych veršov, v duchu 
world music – od blues po balkánske 
rytmy. Účinkujú: Juraj Turtev, Andor 
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Buják, Judita Kaššovicová, Zoltán Zumi
Bohus, Peter Belák a Kristián Buják.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

5. 7. | 20.00 | Colored People – 
Lenka Novotná a Juraj Holoda
Brazílsky večer so sambou, jazzom a ďalší-
mi svetovými melódiami.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
15. 7. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
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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).

16. 7. | 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 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 1. posch.

1. – 31. 7. | 10.00 – 15.00 | 
Prázdninové leto v knižnici pre 
čitateľov a ich kamarátov
Ponuka rôznych aktivít pre žiakov ZŠ 
počas letných prázdnin v pracovné dni.
Prečítame Ti rozprávku a Ty sa zahráš 
na ilustrátora. Spolu si potom v knižni-
ci vytvoríme výstavu všetkých ilustrácií. 
„Kamarát slovník v akcii“ – alebo píšeme 
príbehy vždy len na jedno písmeno z abe-
cedy. Dokážete táboriť a prežiť v prírode? 
Poradia vám knižky... Súťaž o najlepšieho
„Čitateľa leta 2013“. „ Zahrajte sa na kni-
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hovníčky“ – súťaž o najvtipnejšiu infor-
mačnú hodinku o práci a dianí v detskom 
oddelení knižnice. Tvorivé dielne – kresle-
nie, strihanie, lepenie, stavanie, riešenie...

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

3., 10., 17., 24. 7. | 10.00 – 12.00 | 
Knihy – hry – internet
Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem 
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stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra).

2. – 20. 7. | Internet – 
elektronický zdroj informácií
Ponuka pre žiakov ZŠ.

ý

3., 10., 17., 24. 7. | 13.00 – 14.00 | 
Z rozprávky do rozprávky
Rozprávkové popoludnia pre menšie deti.

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

2., 9., 16., 23., 30. 7. | Deti, 
zabavte sa – nenuďte sa
Čaká vás svet rozprávok – čítačky z kníh
Rozprávkový poklad, Maťko a Kubko,
Bambuľkine dobrodružstvá, Veselé príbe-
hy o zvieratkách, Grázlik Gabo a zúbková 
víla, Zázračná zmrzlinka a pod.

4., 11., 18., 25. 7. | Deti, zabavte 
sa – nenuďte sa. 
V knižnici vám ponúkame „Knižné nápady 
na hry a aktivity“ – kreslenie, maľovanie,
vystrihovanie. Super relax: Čo je Tangram? 
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ako vyrobiť suveníry, maľovanie kameňov,
pieskové tváre, ozdob si veci – šablóny 
podľa tvojho výberu.
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BÝVALÉ LETNÉ KINO BÝVALÉ LETNÉ KINO 
POD MESTSKOU VEŽOUPOD MESTSKOU VEŽOU
7. 7. | 15.00 | Klaun hudobníkom 
– Teáter Komika, Adrián 
Ohrádka (Bánov)

Klaun Adyno žongluje, skáče a smeje sa 
v jednom kuse, presne tak ako v ozajst-
nom cirkuse. Stále si hrá, spieva a pesnič-
ky skladá – počujete ho? To je paráda!

14. 7. | 15.00 | Rozprávka pri 
flašinete – Divadlo v kufri, 
Tomáš Plaszky (Košice)
Smutný verklikár hrá smutne verklík. Veď 
si miesto neho vezmi fl ašinet! Ten bude
veselší – to ti doteraz nepovedal nik? Hraj 
s nami fl ašinet! Decká, silno sa držte, to
bude dlhý let!

21. 7. | 15.00 | Soľ nad zlato 
– Harry Teater, J. Haruštiaková, 
A. Krestianová (Banská 
Bystrica)

V krajine, kde sa voda sypala a piesok sa 
lial, býval jeden kráľ. Ten zlato, bohatstvo 
a moc rád nadovšetko mal. No prostý 
život bez soli, vyviedol ho kruto z omylu 
– a odvtedy bez soli – ani na chvíľu…
Všetci mu to schválili.

28. 7. | 15.00 | Postrach Samko 
– Teatro Neline, Petronela 
Dušová (Budmerice)

Neposedný Samko, neposedel v kľude. Čo
len z toho chlapca bude? Pýtali sa všetci
známi a čakali, kým im to sám oznámi. 
A dočkali sa. Hyperaktívne dieťa? To sa 
predsa časom vylieči aj samo! A nemusí to 
byť len Samo.

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

9., 11., 16., 18., 23., 25., 30. 7. 
| 8.30 – 11.30 | Letné tvorivé 
dielničky
Séria prázdninových tvorivých dielní 
a workshopov pre deti na tému spoznajte 
krásu krajín Afriky a Číny. Pre deti je počas

p p p j

workshopov zabezpečený pitný režim,
bohaté občerstvenie vo forme desiaty, 
chlebík, zelenina a ovocie. Na jednotli-
vé workshopy je potrebné prihlásenie. 

Prihlášky a informácie: info@kcaktivity.sk
a 0918 561 320.

Jazykové tábory

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.

Tématické tábory

15. – 19. 7. | Cesta do stredoveku 
– Laugaricio 
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.

29. 7. – 2. 8. | Návrat k prírode – 
Eko kreatívne leto 
Dobrovoľnícky mládežnícky tím pri Kc 
Aktivity o. z. pripravil pre deti od 6 – 14 
rokov zábavný prázdninový týždeň za-
meraný na prírodu, zábavné kreatívne 
recyklovanie už použitých vecí. Samozrej-
me nebudú chýbať súťaže, kvízy a hry.
Čaká na Vás aj zábavný deň Žiť energiou.

ý y yý

Prihlášky a informácie: info@kcaktivity.sk
a 0908 210 940, 0918 561 320.

5. – 9. 8. | Hókusy – pokusy 
Táborové prázdninové laboratórium. 
Zvedavosť a zatajený dych, keď sa zrazu
stretneme s niečím novým a nepoznaným. 
Príroda a svet okolo nás je plný tajomstiev. 
Poďme spolu objavovať tajomstvá prírody, 
magnetizmu, elektriny, astronómie i živo-
ta. Čakajú ťa pokusy na každý deň, z kto-
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rých mnohé si budeš môcť sám vyskúšať 
a tvorivé workshopy, kde nadobudneš nové 
zručnosti a potešíš seba a svojich blízkych.

12. – 16. 8. | Ostrov pirátov 
Cesta za letným dobrodružstvom a s nimi 
tá najlepšia pirátska párty, akej sa môžeš 
počas letných prázdnin zúčastniť. Objav 
spolu s nami stratený ostrov pokladov, 
vylúšti záhadu kapitána Silvera a odhaľ 
jeho tajomstvo. Zahraj si hry, súťaže 
a programy v jedinečnom tábore s pirát-
skou tematikou.

19. – 23. 8. | Zábavná 
astronómia 
Denný astronomický tábor pre malých aj
veľkých astronómov a astronómky. Deti 
budú rozdelené do dvoch skupín podľa 
veku a vedomostí. Poznávacia skupina
– Slnečná sústava, Planéta Zem, Slnko
a život hviezd, Tajomstvo hmoty a Galaxie,
Ďaleký vesmír a život v ňom, Orientácia 
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na oblohe a pozorovateľné javy. Hravá 
skupina – Postavme si vesmír, Za chvos-
tom kométy, Mimozemské mesto, Ufoni-
áda, Vesmírny ples, Cesta ku hviezdam, 
Vesmírny labyrint.

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

27. 7. | 15.00 – 18.00 | Vo farbách 
mora – tvorivé dielničky
Spoločne sa vydáme po stopách more-
plavcov, inšpirujeme sa morským svetom,
oceánom a pobrežím. Že sa nechystáte 
p p j ý

na dovolenku k moru? Nevadí, príďte sa
osviežiť na naše tvorivé dielničky.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
29. 7. – 2. 8. | Trenčianske 
historické slávnosti

5-dielna rozprávka s dejom plným šermu, 
rytierov na koňoch, divadla a pyrotechnic-
kých efektov, remeselný jarmok.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
6., 20. 7. | 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, 
pyrotechnických efektov a samozrejme
nebude chýbať ani výstup na Matúšovu
vežu.

3., 4. 8. | Trenčianske hradné 
slávnosti 2013

 20. ročník Trenčianskych hradných sláv-
ností. Na deti čakajú chvíle plné dob-
rodružstiev, dobové súťaže, jazda na koni,
či možnosť zastrielať si z luku, kuše
a z rôznych palných zbraní. Sú pokračova-
ním Trenčianskych historických slávností. 

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

18. 7. | 16.00 | Predstavujeme 
literátov Trenčianskeho kraja
Prezentácia knihy Most nad riekou Liff ey,
rodáčky z Trenčianskych Teplíc, žijúcej v Ír-
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sku, Marty Gergelyovej.

LETISKO TRENČÍNLETISKO TRENČÍN
11. – 13. 7. | Bažant Pohoda 2013 

 Najväčší open-air festival na Slovensku. 

26., 27. 7. | BeeFree
Festival BeeFree, ktorý je najväčšou ta-
nečnou akciou na Slovensku, sa toto leto 
uskutoční už po pätnásty raz. Dejiskom 
jubilejného ročníka bude letisko Trenčín, 
kam sa akcia presťahuje z Piešťan. Vstup 
na festival bude opäť zadarmo a ponúkne 
vystúpenia viac ako 150 dídžejov na pia-
tich pódiách. Tie budú rozdelené podľa 
žánrov drum and bass, house, trance,
techno a techhouse.

AUTOCAMP OSTROV AUTOCAMP OSTROV 
TRENČÍNTRENČÍN
20. 7. | 12.00 | Stallion festival
Hudobný festival.

LETNÉ KÚPALISKOLETNÉ KÚPALISKO
1. – 31. 7. | 9.00 – 19.00 | Letné 
kúpanie

Letné kúpalisko bude otvorené v prípade 
pekného počasia, t. j. teplota vzduchu nad 
25°C bez dažďa. Cez víkend otvorené do 
20.00 hod.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

7. 7. | 19.00 | Július Bruna, Juraj 
Mišák
Trenčianski architekti v Číne a Alžírsku –
prezentácia s besedou.

12. 7. | 20.00 | Aurelius Quintet
Posedenie pri hudbe.

26. 7. | 19.30 | The Erbetes 
Quartet

Posedenie pri hudbe.

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

4., 11., 18., 25. 7. | 10.30 | 
Mommie's English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

12., 19., 26. 7. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti 
sa pri nich hrajú.

13. 7. | 9.00 – 13.00 | Kurz prvej 
pomoci pre rodičov
Vedie lektor z RZP-Asistenčné služby 
s.r.o. Prosíme, vopred sa prihláste v MC 
Srdiečko.



kam v trenčíne číslo 7 |  ročník XV

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

2., 9., 16., 23., 30. 7. | 10.00 | 
Podporná skupina mamičiek 
v dojčení
Stretnutie vhodné aj pre tehotné ako prí-
prava na dojčenie.

3., 10., 17., 24., 31. 7. | 17.00 | 
Cvičenie pre tehotné 
– profylaxia.
Vedie pôrodná asistentka.

9., 16., 23., 30. 7. | 18.30 – 20.00 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

15., 22., 29. 7. | 18.30 – 20.00 | 
Jemná Viny asa Jóga
Cvičenie vhodné pre všetkých – ženy, mu-
žov; najmä pre začiatočníkov. Cvičenie je
v pomalšom tempe s pomôckami.

16., 23., 30. 7. | 9.00 – 9.45 | Joga 
pre mamičky
Cvičenie vhodné pre mamičky už 6 týž-
dňov po pôrode. Vezmite dieťa so sebou
a príďte.

HOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

8., 15., 22., 29. 7. | 8.30 – 10.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
Za priaznivého počasia môžete používať 
rôzne cvičebné pomôcky.

12., 19., 26. 7. | 8.30 – 9.30 | 
Mamičky späť do kondície

Outdoorové cvičenie s kondičným tré-
nerom. Vopred sa prihláste na č. tel. 
032/641 00 13.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

2. 7. | 16.00 | Zdravotná 
problematika
Letné preliečenie na báze prírodných pro-
duktov. Prednáša Jaroslav Karcol.

8. 7. | 16.00 | Poradenská služba
Prednáša Ing. Boldiš.

IHRISKO TJ OPATOVÁIHRISKO TJ OPATOVÁ
14. 7. | 14.00 | Exhibičné 
stretnutie medzi TJ Jednota 
Trenčín – TJ Opatová
2. ročník exhibičného stretnutia pri príle-
žitosti založenia klubu TJ Jednota Trenčín.

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

2., 9., 16., 23. 7. | 16.50 – 17.50 | 
Cvičenie pre ženy 
Cvičenie na posilňovacie cviky v intervalo-
vom cvičení s fázami odpočinku, ktorého
výhodou je vysoký energetický výdaj.

2., 9., 16., 23. 7. | 16.50 – 17.50 | 
Pilates
Cvičenie zamerané na hlboký svalový sys-
tém, podporu krížovej chrbtice a laterálne 
hrudné dýchanie. Zostava cvikov natiahne
skrátené a posilní oslabené svaly. Bliž-
šie informácie a prihlasovanie na tel.č. 
0905 705 431.

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

6. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
Burza starožitností, zberateľských pred-
metov a zaujímavostí.

7. 7. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská 
burza
Burza exotického vtáctva, holubov, hraba-
vej a vodnej hydiny, králikov, akváriových
a teráriových živočíchov a ďalších druhov 
zvierat.

SKALKA PRI TRENČÍNESKALKA PRI TRENČÍNE
20. 7. | 15.00 | Sympózium 
Skalka 2013

Slávnostná vernisáž diel zo sympózia.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1., 8., 15., 22. 7. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
1., 8., 15., 22. 7. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
1., 8., 15., 22. 7. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy

1., 8., 15., 22. 7. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
1., 8., 15., 22. 7. | 9.00 – 17.00 | 
Pedikúra
2., 9., 16., 23. 7. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
2., 9., 16., 23. 7. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č.05
3., 10., 17., 24. 7. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
3., 10., 17., 24. 7. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance
3., 10., 17., 24. 7. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
3., 10., 17., 24. 7. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
3., 10., 17., 24. 7. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
4., 11., 18., 20., 25. 7. | 9.30 – 
11.00 | Cvičenie pre ženy
4., 11., 18., 20., 25. 7. | 11.00 –
16.00 | Masáže
4., 11., 18., 20., 25. 7. | 15.00 – 
17.00 | Taroky a kartové hry
7., 14., 21., 28. 7. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
7., 14., 21., 28. 7. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
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Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.
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Organizátor Detského divadelného leta je

DIVADIELKA POD MESTSKOU VEŽOU

 7. 7. 15.00 Klaun hudobníkom – Teáter Komika, Adrián Ohrádka 
(Bánov)
Klaun Adyno žongluje, skáče a smeje sa v jednom kuse, presne tak ako v ozajstnom
cirkuse. Stále si hrá, spieva a pesničky skladá – počujete ho? To je paráda!

 14. 7. 15.00 Rozprávka pri flašinete – Divadlo v kufri, Tomáš 
Plaszky (Košice)
Smutný verklikár hrá smutne verklík. Veď si miesto neho vezmi flašinet! Ten bude
veselší – to ti doteraz nepovedal nik? Hraj s nami flašinet! Decká, silno sa držte, to
bude dlhý let!

 21. 7. 15.00 Soľ nad zlato – Harry Teater, J. Haruštiaková, 
A. Krestianová (Banská Bystrica)
V krajine, kde sa voda sypala a piesok sa lial, býval jeden kráľ. Ten zlato, bohatstvo
a moc rád nadovšetko mal. No prostý život bez soli, vyviedol ho kruto z omylu – 
a odvtedy bez soli – ani na chvíľu… Všetci mu to schválili.

 28. 7. 15.00 Postrach Samko – Teatro Neline, Petronela Dušová 
(Budmerice)
Neposedný Samko, neposedel v kľude. Čo len z toho chlapca bude? Pýtali sa všetci
známi a čakali, kým im to sám oznámi. A dočkali sa. Hyperaktívne dieťa? To sa
predsa časom vylieči aj samo! A nemusí to byť len Samo.

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.

MIEROVÉ NÁMESTIE
 4. 7. 16.00 DOLLS BAND

orchester žiakov ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne pod vedením Ludvíka 
Soukupa

 7. 7. 16.00 VOJENSKÁ HUDBA BANSKÁ BYSTRICA
slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia Trenčianskeho kultúrneho leta – 
pochody, tanečné populárne a filmové melódie

 12. 7. 19.00 JAZZVEC (Trenčín)
koncert jazz fusion hudobnej skupiny

 14. 7. 16.00 LEMON BUCKET ORKESTRA (Toronto, CA)
divoký a veselý koncert 15-člennej kanadskej skupiny z festivalu Pohoda 
v štýle, ktorý sami označujú za Balkan-Klezmer-Gypsy-Punk-Super-Party-Band

 19. 7. 19.00 FASCINATION BAND (Trenčín) 
koncert populárnych melódií svetových šlágrov, skladby v štýle swing,
latinsko-americký bequine, klezmery, slow-fox, klasika a rómske piesne

 21. 7. 16.00 TRENČIANSKA DVANÁSTKA 
koncert dychovej hudby, obľúbené slovenské dychové melódie

 26. 7. 19.00 RICO BABY BAND (Trenčín) 
jazzové štandardy

 28. 7. 16.00 BUČKOVANKA 
koncert dychovej hudby, ľudové melódie

 29. 7. – 2. 8. TRENČIANSKE HISTORICKÉ SLÁVNOSTI
5-dielna rozprávka s dejom plným šermu, rytierov na koňoch, divadla 
a pyrotechnických efektov, remeselný jarmok

ÁTRIUM KOLÉGIA PIARISTOV
 5. 7. 19.00 KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN 

slávnostný koncert pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie

 28. 7. 19.00 SAMARIA VERSES BAND A BERNARDET KISS 
(Šamorín, SK a Pécs, HU)
hudba Šamorínskych veršov, v duchu world music – od blues po balkánske 
rytmy. Účinkujú: Juraj Turtev, Andor Buják, Judita Kaššovicová, Zoltán Zumi
Bohus, Peter Belák a Kristián Buják
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