
5. 7. | 8.00 – 13.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske jar-
moky s  bohatou ponukou ovocia, ze-
leniny, kvetov, mliečnych produktov
a  farmárskych špecialít sa budú konať 
každú prvú sobotu v mesiaci na Miero-
vom námestí. Hrá bluegrassová skupi-
na HS Tieň.

28. 7. – 3. 8. | Trenčianske 
historické a hradné 
slávnosti

MIEROVÉ NÁMESTIE A TRENČIANSKY HRAD
| 9. ročník Trenčianskych historických
a 21. ročník hradných slávností prinesú
päťdielne spracovanie povesti o studni
lásky. Na  Mierovom námestí vyrastie
drevená pevnosť, aréna s  pieskom
a  dobový jarmok. V  príbehu s  príchu-
ťou Orientu sa vystrieda okolo 200
účinkujúcich, nebudú chýbať nadpri-
rodzené bytosti ani živé ťavy. Legenda
o Omarovi sa začne na námestí odvíjať 
v utorok (29. 7.) a vyvrcholí počas ga-
laprogramu na hrade v závere týždňa.
Otvorenie slávností bude v  pondelok
(28. 7.) venované poslednej majiteľ-
ke Trenčianskeho hradu Iphigenii De
Castris D´Harcourt, ktorá darovala hrad
mestu v roku 1905.

  KONCERTY
4. 7. | 19.00 | Dolls Band
MIEROVÉ NÁMESTIE | Big band Základnej
umeleckej školy K. Pádivého.

6. 7. | 17.00 | Komorný 
orchester mesta Trenčín
MIEROVÉ NÁMESTIE | Letné stretnutie s hu-
dobným barokom.

11. 7. | 19.00 | Fascination Band
MIEROVÉ NÁMESTIE | Swing, jazz, klasika
a populárne melódie...

13. 7. | 17.00 | Zakarpatský 
národný zbor
MIEROVÉ NÁMESTIE | 30-členný spevácky
zbor, hosť festivalu Pohoda.

18. 7. | 19.00 | NaNovo
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert kapely, kto-
rá vznikla v  roku 2013 z  muzikantov hra-
júcich v  bývalých známych trenčianskych
zoskupeniach. Vznikla z potreby recyklácie
slovenských piesní, ktoré už pomaly upad-
li do  zabudnutia. Do  zlatej éry slovenskej
hudby 80 rokov divákov prenesú Jana Ko-
nečná (spev), Miloš Žáčik (sólová gitara,
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vokál), Milan Sloboda (klávesy, vokál), Lu-
boš Bebjak (gitara, spev, harmonika), Juro
Konečný (basgitara, vokál) a  Dušan Pišný
(bicie).

20. 7. | 17.00 | Poutníci

MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert legendárnej
českej bluegrass a country skupiny.

25. 7. | 19.00 | Joe a Jane
MIEROVÉ NÁMESTIE | Klasický blues a  rock
v podaní Joe Hajša a Jany Čonkovej.
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27. 7. | 17.00 | Azucar Cubana

MIEROVÉ NÁMESTIE | Slovenské hviezdy la-
tino music hrajú tradičnú kubánsku hud-
bu.

  PRE DETI
pondelok | 9.00 – 10.00 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi
HOSS SPORT CENTER |

utorok a štvrtok | 10.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici

VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ 1 | Bohatý 
prázdninový program pre detských čita-
teľov a  ich kamarátov. Pripravená je roz-
právková krajina víl a  škriatkov v  rámci
putovnej výstavy Pohádková země, tipy
a  triky pre správne baby, tvorba kulís
do  detského oddelenia či anketa o  mene
pre knižničného škriatka. Návštevu väčšej
skupiny treba vopred dohodnúť. Kontakty:
032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

utorok a štvrtok | 8.30 – 11.30 | 
Pohodou s prírodou
KC AKTIVITY | Letné tvorivé workshopy pre
deti a  mládež od  6 – 13 rokov. Stretávať 
sa budeme každý utorok a štvrtok doobe-
du. O  deti sa počas workshopov postará
kreatívny animátorský tím KcA spoločne
s  dobrovoľníkmi, zabezpečené sú pomôc-
ky, pracovný materiál, pitný režim a boha-
té občerstvenie vo forme desiaty.
Prihlasovanie: na  jednotlivé workshopo-
vé dni t. č. 0908 210 940 od 8.00 do 17.00
hod. / info@kcaktivity.sk. Program: 8. 7.
Šatky pre psíkov, 10. 7. Miska pre domáce-
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ho miláčika, 15. 7. Sovičky, 17. 7. Obrázok
s andulkami, 22. 7. Bylinkové taštičky, 24.
7. Liečivé rastliny v hline, 29. 7. Zvieratká
z lúky, 31. 7. Domáce zvieratká

utorok a štvrtok | 10.00 –
12.00 | Nenuďte sa doma sami, 
zabavte sa s nami
VEREJNÁ KNIŽNICA OS DRUŽBA | Cesta
do  ríše rozprávok, čítačky, knižné prázd-
ninové nápady na hry a aktivity, praktické
rady, ako si spestriť pobyt v prírode, rekor-
dy okolo nás. Kontakt: 032/652 20  86, e-
-mail: dlhehony@vkmr.sk.

utorok | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti od 4 
rokov
HOSS SPORT CENTER | Prekážková drá-
ha, tenis, basketbal, fl oorball, atleti-
ka – športy zábavnou formou hry. Na-
hlásenie vopred na  032  641  00  13 alebo
na info@hosscorp.sk.

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

streda | 10.00 | Pohybová 
všestrannosť pre najmenších 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená
na koordinovanú časť a samostatnú krea-
tívnu hru rodičov s deťmi.

streda | 10.00 – 12.00 | 
Prázdninové superkluby 
na Juhu
VEREJNÁ KNIŽNICA KC AKTIVITY | Knihy, hry, 
internet. Kontakt: 032/652 33 14, e-mail:
juh@vkmr.sk.

streda | 13.00 – 15.00 | 
Prázdninové superkluby 
v Kubre
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Výber klasic-
kých rozprávok, internet ako elektronický
zdroj informácií. Kontakt: 032/743 73 68,
e-mail: kubra@vkmr.sk.

streda | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti od 5 
rokov
HOSS SPORT CENTER | Prekážková drá-
ha, tenis, basketbal, fl oorball, atletika
– športy zábavnou formou hry. Nahlá-
senie vopred na  032/641  00  13 alebo
na info@hosscorp.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | Hravé 
predpoludnie v Srdiečku
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutia vhodné 
pre deti od 1,5 roka inšpirované montesso-
ri pedagogikou.

štvrtok | 16.00 | Pohybová 
všestrannosť pre najmenších 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená
na  30. min. koordinovanú časť a  ďalších
30. minút trvá samostatná kreatívna hra
rodičov s deťmi.

nedeľa | 17.30 | Kids Jumping
HOSS SPORT CENTER | Skákanie, detské pes-
ničky a  dobrá nálada s  kvalifi kovanou in-
štruktorkou Ivankou.

6. 7. | 16.00 | RozKrávka 
– Divadlo PIKI Pezinok

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Deti, máte radi mliečko, smotanku, jogur-
ty a syry? Samozrejme, lebo dajú sily. A to
všetky štyri. O tom vie aj teliatko Ela, ktorá

  NEDAJTE SI UJSŤ

júl 2014

Trenčianske kultúrne leto
každý piatok o 19.00 – Trenčianska hudobná liga
koncerty trenčianskych skupín

každú nedeľu o 16.00 – Detské divadelné leto
detské divadielka v átriu pod Mestskou vežou

každú nedeľu o 17.00 – Hudobné nedele
vystúpenia rôznych žánrov
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takto svojich bratov zachránila. Mliečna
rozprávka v  podaní známej divadelnej
dvojice Ela a Hop.

10., 24. 7. | 9.30 – 11.30 | Leto 
v galérii
GMAB | Letné tvorivé dielne pre deti do 6 
rokov.

10., 24. 7. | Ateliér majstra 
Galérka
GMAB | Tvorivé dielne pre deti a  ich rodi-
čov.

13. 7. | 16.00 | Budkáčik 
a Dubkáčik – Divadlo 
Babscénus
BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU
| Dve prasiatka veľmi dobre vedia, prečo
deti radi zeleninku jedia. Osud týchto ka-
marátov krutý aj ostatných zamyslieť sa
nad tým núti. Klasická rozprávka o  dvoch
prasiatkach, ktoré putujú svetom.

15. – 18. 7. | 9.30 – 11.30 | Letná 
škola umenia pre deti
GMAB | Tvoríme s deťmi od 7 do 14 rokov. 
Nechajte svoje deti v galérii a spoločne si
každý deň vytvoríme nové dielko a  niečo
sa priučíme. Je potrebné vopred sa prihlá-
siť: monika.drocarova@gmab.sk alebo te-
lefonicky: 032/7436858.

20. 7. | 16.00 | Klaun kúzelníkom 
– Teatr Komika

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Trochu blenu, trochu slizu, veľa smiechu,
žiadnu slzu. Tak vie čarovať len klaun. Pre-
to sú vždy deti s  ním a  nikdy nie je sám.
Kúzelnícka klauniáda Adriána Ohrádku.

21. 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.

22. 7. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

26. 7. | 15.00 – 18.00 | Veselá 
móda
OC LAUGARICIO | Predstavujeme povola-
nie – Módny návrhár/návrhárka. Šaty ro-
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bia človeka a  tak móda a  jej navrhovanie
budú hlavnou náplňou letných tvorivých
dielničiek.

27. 7. | 16.00 | Emulienka 
– Divadlo Pimprlo

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Pimprlová Emuška šušká deťom do  uška:
príďte pozrieť čo je nové v pimprlovej na-
šej škole. Veselá rozprávka o  neposednej
Emuške a jej priateľoch.

  FESTIVALY
10. – 12. 7. | Bažant pohoda 2014

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.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský

GMAB | Stála expozícia.

1. – 9. 7. | Moje ženy
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | Výstava obrazov 
Milana Petríka.

1. – 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.

1. – 27. 7. | Autorská výstava 
Jaroslav Uhel
ART CENTRUM SYNAGÓGA |

1. – 27. 7. | Vladimír Morávek: 
fotografie a sochy
ART CENTRUM SYNAGÓGA |

1. – 31. 7. | Svet očami detí 
a dospelých
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava Súkromnej zák-
ladnej umeleckej školy.

1. – 31. 7. | 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.

1. – 31. 7. | Môj svet
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov Bar-
bory Jančovej.

1. 7. – 7. 9. | Melita Gwerková 
– Marián Vida: Paralelné svety

GMAB | Autori patria medzi jedinečné 
osobnosti slovenskej maľby. Ich dielo je

známe aj v  zahraničí, kde získali viacero
prestížnych ocenení. Manželia prezentujú
svoju tvorbu spoločne, keďže sú si obsaho-
vo aj formálne veľmi blízki a vzájomne sa
dopĺňajú.
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1. 7. – 7. 9. | Peter Oriešek: 
Plastiky a kresby

GMAB | Sochár, ktorý pochádza z  Dolnej
Súče, žije a pôsobí v Prahe, kam ho zaviali
štúdiá a životné osudy. Patrí k popredným
osobnostiam súčasného českého sochár-
stva a kresby.

10. 7. – 15. 8. | Pohoda

MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í Róberta
Pastorka.

  PRE SENIOROV
22. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre 
seniorov i dospelých
GMAB | Plstenie a  drôtikovanie. Tvoríme 
drobnosti, darčeky z plste či drôtu.

  CVIČENIE
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

1., 2., 4., 7., 9., 11., 14. 7. | 17.30
– 18.30 | Cvičenie pre ženy

KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané
na  posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

1., 8., 15. 7. | 17.45 – 18.45 | 
Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady,
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby.

CINEMAX
od 3. 7. | Blended
Komédia s Adamom Sandlerom a Drew
Barrymore. Po  katastrofálnom rande
na slepo sa single rodičia Lauren (Bar-
rymore) a  Jim (Sandler) zhodnú iba
na jedinej veci: že už nikdy nechcú je-
den druhého vidieť.

od 3. 7. | Zbav nás zlého
Newyorský policajt vyšetruje sériu
ohavných a zdanlivo nevysvetliteľných
trestných činov. Prípady mu pomáha
objasniť nekonvenčný kňaz špeciali-
zujúci sa na  rituály spojené s  exorciz-
mom.

od 17. 7. | Rozkoš
Česká tragikomická melodráma, ktorej
hlavnou témou je posadnutosť. Posad-
nutosť láskou, umením, originalitou,
napodobňovaním, úspechom, peniaz-
mi a samým sebou.

od 17. 7. | Lietadlá 2
Dobrodružná rodinná animovaná ko-
média. Elitný tím hasičských lietadiel
zasvätil svoj život ochrane historické-
ho národného parku proti zničujúcim
požiarom.

od 31. 7. | Sex tape
Bláznivá komédia s Cameron Diaz a Ja-
sonom Segelom. Po  desiatich rokoch
a dvoch deťoch sa z  ich lásky vytratila
iskra. Rozhodnú sa preto okoreniť ne-
záživné chvíle domácim videom.

ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
4., 5. 7. | 19.00 | Na hrane 
zajtrajško
Podplukovník William Cage, ktorý sa
nikdy nezúčastnil ani jedinej bitky, je
náhle degradovaný a  následne bez
prípravy a s mizernou výzbrojou nasa-
dený do  takmer samovražednej akcie.
Zabijú ho behom niekoľkých minút.
Akoby zázrakom však opäť ožíva na za-
čiatku rovnakého dňa...

4., 5. 7. | Všetky cesty vedú 
do hrobu
Ako môže normálny človek prežiť 
na mieste, kde Zubatá číha na každom
kroku? A ako tam môže prežiť chronic-
ký zbabelec s panickou hrôzou zo smr-
ti?

6. 7. | 16.00 | Ako si vycvičiť 
draka 2

Ostrov Blp býval miestom, kde Vikin-
govia vo dne v noci bojovali s drakmi.
Potom ale mladý rojko Štikút vycvičil
g j

draka Bezzubého, spriatelil sa s  ním
a  hlavne všetkým vysvetlil, že ľudia
a draci môžu žiť v harmónii.

6. 7. | 19.00 | Krok do tmy
Dobová dráma o mladom lekárovi, kto-
rý sa nevie vyrovnať so svojou krvavou
minulosťou. Počas vojny musel vyniesť 

  FILM
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15., 22., 29. 7. | 9.00 – 9.45 | Joga 
pre mamičky

MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

15., 22., 29. 7. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb 
v  období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie celého tela.

21., 28. 7. | 18.30 – 20.00 | Jemná 
Vinyasa Joga
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie v pomal-
šom tempe s pomôckami vhodné pre všet-
kých, najmä pre začiatočníkov.

pondelok, streda | 16.00 | 
Flexibar
HOSS SPORT CENTER | Kmitacia tyč predsta-
vuje jedinečný terapeutický prostriedok
pri ochoreniach chrbta a kĺbov.
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pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping a jumping 
Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom
vzduchu na malých profi  trampolínach.

pondelok | 19.10 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie, ktoré spája
tanec, box a pilates.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO KC STRED |

streda | 18.00 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie, ktoré spája
tanec, box a pilates.

streda | 19.00 | Kruhový 
jumping tréning
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom
vzduchu.

štvrtok | 19.00 | Tabata
HOSS SPORT CENTER | Cvičíme všetci naraz
rovnaký cvik v  stanovených intervaloch.
Použijeme trampolínku, podložku, jedno-
ručky, loptičky a váhu vlastného tela.

sobota, nedeľa | 9.00 | Jumping 
a jumping Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom
vzduchu na malých profi  trampolínach.

  PREDNÁŠKY
14. 7. | 16.00 | Poradenská 
služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Cyril Boldiš, pripravuje sekcia záhrad-
károv.

17. 7. | 16.00 | Prvá svetová 
vojna pred sto rokmi a jej 
odraz vo faleristike
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Ján Di-
bala.

  KURZY
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.

1., 8. 7. | 17.30 – 19.00 | Obrázok 
kašírovanou technikou
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých. Nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

8. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00 – 18.30 | 
Letný ateliér pre seniorov 
i dospelých
GMAB | Batika a  maľovanie na  tričko. Pri-
neste si so sebou to, čo chcete batikovať:
tričko, šaty, obliečky, šatky zo 100% bavl-
ny, musia byť predprané a tričko na maľo-
vanie.

15., 22. 7. | 17.30 – 19.00 | 
Enkaustika – maľovanie 
voskom
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých. Nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.

17. 7. | 16.30 | Homeopatia 
v tehotenstve, pri pôrode 
a v šestonedelí
MC SRDIEČKO KC STRED | Ako si pomôcť 
pri ranných nevoľnostiach, ako zmierniť 
strach z  pôrodu, ako pomôcť bábätku pri
novorodeneckej žltačke, ako zvládnuť po-
mocou bielych guličiek začiatok dojčenia.

22. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00
– 18.30 | Letný ateliér pre 
seniorov i dospelých
GMAB | Plstenie a  drôtikovanie. Tvoríme 
drobnosti, darčeky z plste či drôtu.

22. 7. | 17.30 – 19.00 | Všeličo zo 
všeličoho
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých. Nutné prihlásenie na 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk..

  INÉ
pondelok a štvrtok | 10.00 –
16.00 | Letná čitáreň
VEREJNÁ KNIŽNICA JASELSKÁ | Knihy, novi-
ny a  časopisy dostupné vonku, bezplat-
ne a  pre všetkých (v  prípade priaznivého
počasia). Doprajte prechádzke mestom
pridanú hodnotu a  načerpajte energiu vo
dvore knižnice pod holým nebom priamo
v historickom centre Trenčína.

1. – 31. 7. | Galéria pre rodiny
GMAB | Galéria Miloša Alexandra Bazov-
ského v  Trenčíne zavádza zľavnené „ro-
dinné vstupné“. Za  1 Euro si môže pre-
zrieť aktuálne výstavy i  stále expozície
celá rodina. Zľava platí len počas víkendov
a sviatkov.

5., 12. 7. | 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 ýp

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.

6. 7. | Otvorená galéria
GMAB | Okrem rodinnej zľavy na  vstup-
né ponúka trenčianska galéria pre svo-
jich návštevníkov možnosť prezrieť si

krutý rozsudok. Po rokoch sa bráni pri-
jať ponúkanú kariéru a  prepadá vášni
v mimomanželskom vzťahu. Jeho kro-
ky vedú k  nečakaným následkom. Je
bývalý partizánsky veliteľ Martin Du-
bovský, hrdina alebo vrah?

8., 9. 7. | 19.00 | Vlhké miesta
Osemnásťročná Helen rada experi-
mentuje. Obzvlášť v  sexe. A  v  oblas-
ti hygieny má tiež niekoľko vlastných
svojráznych teórií. Svoje okolie šoku-
je úprimnosťou a  komentármi, ktoré
mladej dáme do  úst nepatria... S „po-
krvnou sestrou“ Corinnou porušujú
jedno spoločenské tabu za druhým. Až
dovtedy, kým Helen neskončí v nemoc-
nici po  nehode, ktorú utrpí pri holení 
intímnych partií.

15., 16. 7. | 19.00 | Cesta ven
Cesta von je silný a  autentický prí-
beh mladej rómskej ženy, ktorá boju-
je o  obyčajné šťastie a  dôstojný život.
V  prostredí presýtenom rasizmom,
diskrimináciou, nenávisťou a  ďalšími
neprekonateľnými prekážkami, bojuje
s fi nančnými problémami aj s pocitom
opovrhovania.

17. 7. | 19.00 | Detektív Down
Hlavný hrdina Robert prevádzku-
je jednočlennú súkromnú detektívnu
kanceláriu, ale zatiaľ sa nikdy nedo-
stal k  žiadnemu skutočnému prípadu.
Všetci potenciálni klienti vždy zmiznú
v  okamihu, keď Robert zloží svoj de-
tektívny klobúk. Nikto neverí, že tento
mladík postihnutý Downovým syndró-
mom môže vôbec niečo v  detektívnej
brandži dosiahnuť.

18., 19. 7. | 19.00 | Kňazove 
deti
Svieža satirická komédia privedie di-
váka na  malý ostrov chorvátskej Dal-
mácie. Mladý kňaz Fabian, ktorý tu
prevzal po  svojom predchodcovi far-
nosť, je zdesený tunajšími pôrodnými
a  úmrtnými štatistikami. Úmrtnosť je
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príliš vysoká a  pôrodnosť zase príliš
nízka. S  dobrým úmyslom a  heslom
“dokonca aj pápež je proti používaniu
prezervatívov“ sa Fabian pokúsi zlomiť 
nelichotivý miestny trend.

18. – 20. 7. | Lovesong
Gretta a  jej priateľ Dave sú spolu už
od  vysokej školy a  venujú sa muzike.
Keď Dave podpíše zmluvu s  jednou
z  najväčších nahrávacích spoločnos-
tí, odsťahujú sa spolu do  New Yorku,
aby začali život, o ktorom vždy snívali.
Dave však rýchlo získanú slávu nezvlá-
da a Grettu opustí. Gretta ostáva sama
so svojou hudbou...

20. 7. | 16.00 | O myške 
a medveďovi

V  obyčajnom medveďom svete sú
medvede vážne a zamračené. Medveď 
Ernest je iný. Je hudobník, rád by bol
veselý, lenže je chudobný a často hlad-
ný. Pri hľadaní niečoho na jedenie chy-
tí malú myšku Celestinu, ktorá utiekla
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kam v trenčíne číslo 7 |  ročník XVI

bezplatne výstavy a  stále expozície vždy 
prvú nedeľu v mesiaci.

13. 7. | 14.00 | Klubové kultúrne 
leto I.
KLUB LÚČ | Live hudba s  príjemným po-
sedením na  zelenej trávnatej ploche pri
kine Hviezda. Občerstvenie, spoločenské
a športové hry, dobrá nálada.

18. 7. | 21.00 | Klubové kultúrne 
leto II.
KLUB LÚČ | Live hudba s  príjemným po-
sedením na  zelenej trávnatej ploche pri
kine Hviezda. Občerstvenie, spoločenské
a športové hry, dobrá nálada.

19. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností

VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

19. 7. | 7.00 – 12.00 | 
Chovateľská burza

VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtác-
tvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králi-
ky a ďalšie druhy zvierat.

19. 7. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov mincí, 
medailí a vyznamenaní
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. 7. | 14.00 | Skleróza 
multiplex – klub Trenčín
CENTRUM SENIOROV |

25. 7. | 21.00 | Klubové kultúrne 
leto III.

KLUB LÚČ | Live hudba s  príjemným po-
sedením na  zelenej trávnatej ploche pri
kine Hviezda. Občerstvenie, spoločenské
a športové hry, dobrá nálada.

31. 7. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

  ŠPORT
5. 7. | 17.00 | Slovensko – Česko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – medzištát-
ny duel juniorov – 1. zápas.

6. 7. | 10.00 | Slovensko – Česko
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – medzištát-
ny duel juniorov – 2. zápas.

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

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
KD ZLATOVCE Hlavná ulica
MÚZEUM TRENČÍN Mierové námestie 46
KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720
HOSS SPORT CENTRUM pKarpatská 7537p

  FILM

zo svojho podzemného myšieho sveta.
Aby Celestina neskončila v Ernestovom
prázdnom žalúdku, uzavrie s  ním do-
hodu. Keď ju nezje, ukáže mu miesto,
kde môže získať veľa čokolády, cukrí-
kov a tých najlepších sladkostí.

23., 24. 7. | 19.00 | Ľudský 
rozmer
Vo fi lme Ľudský rozmer sa divák v pia-
tich kapitolách zoznamuje so 40-ročný-
mi skúsenosťami architekta Jana Gehla
s mestským plánovaním a sleduje, či je
možné medzi budovami vytvárať život.
Ľudský rozmer je dokumentárne sci-fi  
z budúcnosti, ktorá už nastala.

25., 26. 7. | 19.00 | Attila 
Marcel

Francúzska tragikomédia plná precí-
tenej melanchólie, jemného humoru,
žiarivých farieb, dobromyseľností, po-
etiky a muzikálových výstupov...

25. – 27. 7. | WTF
Viac než 10 rokov vyvádza Remi Gail-
lard rôzne hlúposti a získal si tým me-
dzinárodnú popularitu. Je to hviezda
– vtipný, poburujúci, franúzsky Bo-
rat s  1,4 miliardami vzhliadnutí. Rea-
lita je ale iná. Vo svojich 38 rokov žije
stále vo svojom malom byte z  dávok
štátu a stále dookola počúva sťažnosti
od svojej priateľky, že už by sa z neho
mal stať NIEKTO.

27. 7. | 16.00 | Khumba
Zebra Khumba bol už od narodenia ter-
čom posmeškov od  svojho stáda, pre-
tože sa narodil z  polovice pruhovaný
a  z  druhej biely. Keď začalo obdobie
sucha, obvinili ho, že je priekliaty a že
je príčinou všetkých nepríjemmností.
Stádo na čele s jeho otcom ho teda vy-
hnalo. Odvážna, polopruhovaná zebra
sa vydáva za  nebezpečným, ale záro-
veň zábavným dobrodružstvom, aby
našiel chýbajúce prúžky a  získal späť 
rešpekt svojej rodiny.

30. 7. | 19.00 | Grandhotel 
Budapešť

Pán Gustave je legendou medzi hote-
lovými zamestnancami. Priania svojich
hostí plní ešte predtým, ako ich vyslo-
via a väčšinu z nich naviac úplne miluje
a  to aj vo fyzickom slova zmysle. Keď 
mu jedna zákazníčka odkáže mimo-
riadne vzácny obraz a  vzápätí naveky
zavrie oči (nie celkom dobrovoľne),
nielenže náhle zbohatne, ale naviac
sa stane tŕňom v  oku nahnevaných
pozostalých, terčom nájomného vra-
ha a hračkou v rukách miestnej polície.

Denné tábory v auguste na letisku
OZ DEMAS organizuje denné letné tábory na letisku v Trenčíne,
v termínoch od 11. 8. do 15. 8. a od 18. 8. do 22. 8. 2014 pre deti
vo veku od 6 do 12 rokov. Možnosť objednať len vybrané dni. Pes-
trý program s profi  animátormi, strava a pitný režim je zabezpe-
čený. Cena vrátane úrazového poistenia 65 eur/dieťa/5 dní. Info
na demastn@gmail.com, 0903 227 670.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027003300300030002000640070006900200052004700420027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004E0065006A006D0065006E016100ED002000760065006C0069006B006F0073007400200073006F00750062006F00720075005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED0020006E00610020006F006200720061007A006F007600630065002C00200070006F007300ED006C00E1006E00ED00200065002D006D00610069006C0065006D00200061002000700072006F00200069006E007400650072006E00650074002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


