
1. 8. a 5. 9. | 9.00 – 14.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske produk-
ty a výrobky z blízkych regiónov (syry,
vína z  malých vinárstiev, pekárenské
výrobky...), kvety, čerstvá zelenina,
sezónne ovocie, dobré aj zdravé jedlo
a špeciality.

1. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom

KIC | Tretia časť cyklu sprevádzaných 
prehliadok na  tému Mocní vládcovia
Trenčianskeho hradu. Tento raz bude
prechádzka venovaná Ilešháziovcom.
Rod Ilešháziovcov patril medzi boha-
té uhorské šľachtické rody. Získali vý-
znamné funkcie a  rozsiahle majetky.
Najprv horliví podporovatelia refor-
mácie, neskôr rekatolizácie, zároveň
známi mecenáši umenia ovplyvňova-
li charakter a  dejiny Trenčína viac ako
200 rokov. Počas prechádzky sa dozvie-
me, kto poznal a využíval tajné chodby
vedúce do mesta, komu bola venovaná
známa Apológia od Jána Baltazára Ma-
gina na  obranu Slovákov aj kedy bola
v  Trenčíne uložená uhorská kráľovská
koruna.

PRECHÁDZKY 
MESTOM

SO SPRIEVODCOM
Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu
(3. časť) – Ilešháziovci

Kto poznal a využíval tajné chodby vedúce do mesta? Komu bola
venovaná známa Apológia od Jána Baltazára Magina na obranu Slovákov? 
Kedy bola v Trenčíne uložená uhorská kráľovská koruna?

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

SOBOTA • 1. AUGUST • 16.00

stretnutie pri KIC – Mierové námestie

  DIVADLO
UŽ V PREDAJI NA SEPTEMBER
11. 9. | 20.00 | Bohumil Klepl 
(CZ): Vysavač

KINO HVIEZDA | Bohumil Klepl v jedinečnej
komediálnej one man show o  zamilova-
nom upratovačovi z nákupného centra.

12. 9. | 20.00 | Eva Pavlíková: 
Skok z výšky
KINO HVIEZDA | Hrdinku, ktorá stojí na pra-
hu päťdesiatky, doteraz všetci poznajú ako
vzornú matku, poslušnú dcéru, obetavú
manželku, spoľahlivú priateľku a  najmä
ako veľkú nešťastnicu, ktorej sa smola lepí 
na  päty. Priťahuje rôzne živelné pohromy
a katastrofy.

13. 9. | 19.00 | F. Výrostko, F. 
Výrostko ml. (SK): Kontrabas
KINO HVIEZDA | Monodráma nemeckého
dramatika a spisovateľa Patricka Süskinda.

20. 9. | 19.00 | RND 
– Polooblačno
POSÁDKOVÝ KLUB | Pri príležitosti 50. výro-
čia vzniku Radošinského naivného divadla
napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu
javiskovú hru zo života rodnej Radošiny
a  zároveň nepriamo aj Slovenska v  pred-
chádzajúcom dvadsiatom storočí.

26. 9. | 19.00 | GUnaGU – V. 
Klimáček: Odvrátená strana 
mesiaca
POSÁDKOVÝ KLUB | Jemná komédia o  ne-
kriticky milujúcej matke (Milka Vášáryo-
vá), ktorá sa nedokáže zmieriť s tým, že jej
syn (Viktor Horján) už dávno nie je dieťa
a dávno dospel. Hľadá pre syna ženu, ktorá
by z neho „spravila muža“ netušiac, že on
už dávno tajne žije s jej priateľkou zo školy.

  KONCERTY
2. 8. | 17.00 | 3Drive
MIEROVÉ NÁMESTIE | Súznenie folkrockovej
hudby a  poetických textov. Skupina, kto-
rá pôsobí v Žiline, vznikla v roku 2004 ako

y p ý p

folkrockové zoskupenie hudobníkov okolo
výtvarníka a pesničkára Igora Cvacha.

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

7. 8. | 19.00 | Acustica deLuxe

MIEROVÉ NÁMESTIE | Príjemné prekvapenie
z Púchova – kapela, ktorá sa okrem pódia
cíti výborne aj na ulici medzi ľuďmi. V ich
akustických kúskoch sú aj vplyvy funku
a latino.

9. 8. | 17.00 | Team Cuba

MIEROVÉ NÁMESTIE | Kubánsky kvartet pô-
sobiaci na  Slovensku už 6 rokov. Predsta-
vuje to najlepšie z kubánskej hudby: salsa,
chachacha, bachata, merengue, cumbia.

9. 8. | 17.00 | DH VLČOVANKA
PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-
neho leta na Zámostí.

14. 8. | 19.00 | Peter Luha & 
Acoustic Gangsters
MIEROVÉ NÁMESTIE | Akustický koncert 
unikátneho zoskupenia brilantných slo-
venských hudobníkov Peter Luha (gitara),
Jozef Scheiner (mandolína), Juraj Griglák
(bass) a Dino de Valeria (perkusie).

16. 8. | 17.00 | Erbetes Quartet
MIEROVÉ NÁMESTIE | Jazzové štandardy
v  zaujímavých úpravách v  podaní kvarte-
ta . Ludvík Soukup, Samuel Bánovec, Jozef 
Tkáč a Karol Repa.

21. 8. | 19.00 | Jerguš Oravec & 
Martin Kubečka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Dvojkoncert najvýraz-
nejších súčasných trenčianskych „young
guns“ s gitarou a silnou príchuťou blues.

23. 8. | 17.00 | Bučkovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-
by.

23. 8. | 17.00 | Hudobná skupina 
MIX
PARK KS ZLATOVCE | Koncert v rámci Kultúr-
neho leta na Zámostí.

28. 8. | 19.00 | Abu Djigo & 
Groove Masta

MIEROVÉ NÁMESTIE | Esenciu africkej hudby
prinesú do Trenčína dvaja vynikajúci sene-
galskí hudobníci. V zostave gitara – perku-
sie predstavia vášeň aj melanchóliu hudby
horúceho kontinentu.

30. 8. | 17.00 | Aurelius Quintet 
a Krajka

MIEROVÉ NÁMESTIE | Unikátna trenčianska
hudobná fúzia – jazzová kapela s  tromi
folklórnymi speváčkami.

  PRE DETI
pondelok | 9.00 – 10.00 | 
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 tvori-
vých dielní a  workshopov pre deti a  mlá-
dež. Prihlasovanie: na jednotlivé worksho-
pové 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, akti-
vity a  tvorivé dielne počas letných dní,
vedomostná súťaž Múdra Sova so zau-
jímavými cenami pre víťazov. Kontakt:
032/652 20 86, e-mail: dlhehony@vkmr.sk.
Záujem o účasť na uvedených aktivitách je
potrebné nahlásiť vopred!

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a  dieťa

  NEDAJTE SI UJSŤ

V auguste budú na Hudobných piknikoch hrať viacerí vynikajúci 

gitaristi, ale aj senegalské duo Abu Djigo & Groove Masta.
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sa pri spoločnej hre učia aj riekanky. Vedie
Mirka Stacherová.

streda | 10.00 – 12.00 | Leto 
v knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Bohatý prázdninový 
program pre detských čitateľov a  ich ka-
marátov, v  rámci ktorého sú tvorivé diel-
ne, kde sa bude kresliť, strihať, lepiť, riešiť,
atď., prázdninová súťaž o najaktívnejšieho
čitateľa leta a  vedomostná súťaž Múdra
Sova so zaujímavými cenami pre víťazov.
Bližšie informácie k  podujatiam môžete
získať na  tel. čísle 032/746  07  15 alebo
mailom na deti@vkmr.sk. Záujem o účasť 
na  uvedených aktivitách je potrebné na-
hlásiť vopred!

streda | 11.00 – 14.00 | Leto 
v knižnici
VKMR POBOČKA JUH | Nápady na  hry, ak-
tivity a  tvorivé dielne počas letných dní,
vedomostná súťaž Múdra Sova so zau-
jímavými cenami pre víťazov. Kontakt:
032/652 3314, e-mail: juh@vkmr.sk. Zá-
ujem o  účasť na  uvedených aktivitách je
potrebné nahlásiť vopred!

2. 8. | 16.00 | Zlý kráľ – Miroslav 
Kasprzyk

POD MESTSKOU VEŽOU | Bol raz jeden kráľ 
a ten dedične zle kraľoval. Poďme sa teda
pozrieť, ako sa to nesmie robiť, predsa
nám nesmie zlý kráľ škodiť!

5., 12., 19. 8. | 13.00 – 15.00 | 
Prázdninové superkluby 
v Kubrej
VKMR POBOČKA KUBRA | Ľudové piesne 
o Trenčíne, internet ako elektronický zdroj
informácií. Kontakt: 032/743 73 68, e-ma-
il: kubra@vkmr.sk. Záujem o účasť na uve-
dených aktivitách je potrebné nahlásiť vo-
pred!

9. 8. | 16.00 | Zlatovláska – 
Harry Teater
POD MESTSKOU VEŽOU | Zlatovláska, deva 
spanilá, čože si zlé komu spravila? Tvoje
krásne vlasy ako zlaté klasy musia schovať 
asi. Ale iba preto, aby sa rozprávka dobre
skončila.

10. – 14. 8. | Letné šantenie
KC AKTIVITY | Tradičné denné tábory pre
deti od 6 – 13 rokov.

13., 20., 27. 8. | 9.00 – 12.00 | 
Štvrtkové tvorivé a hravé 
predpoludnie so Zdenkou
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre všetky
hravé a šikovné deti do 3 rokov s rodičom.

16. 8. | 16.00 | Cestou ne-cestou 
– Teatr Komika
POD MESTSKOU VEŽOU | Veselý klaun ide 
cestou, smutný ne-cestou. V  jednom
smutno-smiešnom bode sa však všetky
cesty spájajú a preto rozprávky dobrý ko-
niec mávajú.

17. 8. | 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.

18. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubrá.

23. 8. | 16.00 | Spevohrad 
– Divadielko Dunajka

POD MESTSKOU VEŽOU | Každý dobrý hrad 
má dobrého kráľa aj dobrého šaša. Dobrý
hrad je však najlepší, keď spievajú všetci.

29. 8. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO | Zábavné podujatie pre 
deti.

30. 8. | 16.00 | Koza rohatá a jež 
– Divadlo Happy

POD MESTSKOU VEŽOU | Nie každá koza, čo 
mlieko dáva, sa aj slušne správa. Neporadil
si s ňou ani mocný medveď, ani silný vlk,
iba ježko malý, ktorý aj s drzou kozou po-
riadky spraví. 

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

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

1. – 14. 8. | Škótsko – krajina, 
kde svetlo vie učarovať
TSK | Výstavu fotografi í Jiřího Skřipské-
ho organizuje Trenčianske osvetové stre-
disko..

1. – 31. 8. | Prstom po mape
VKMR JASELSKÁ, HASIČSKÁ | Tematická vý-
stavka vybraných cestovateľských destiná-
cií prostredníctvom knižných turistických
sprievodcov.

1. – 31. 8. | Deň ľudovej 
rozprávky
VKMR HASIČSKÁ | Výstavka detských prác
z rovnomennej súťaže.

3. 8. – 10. 9. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

5. – 30. 8. | Radoslav Motal 
– Osvětimany
KATOV DOM | Výstava fotografi í Wildlife.

6. – 30. 8. | 20. Výtvarný salón 
Trenčianskeho kraja
TRENČIARSKY HRAD | Výstavné priestory
obnovených kasární.

7. 8. – 20. 9. | Robert Bielik: 
Maliarska tvorba
GMAB | Robert Bielik svoj maliarsky 
program nachádzal v  čase, kedy maľba
prežívala len na  okraji záujmu vysokého
umenia a zastávala úlohu zastaraného ne-
pružného média. V dobe kraľovania viedo-
artu a postkomunistických tendencií Bielik
vytrvalo pracoval s  olejom, venoval sa fi -
guratívnym námetom, nevyhýbal sa sen-
timentu a  imaginácii, maľoval realisticky
a úhľadne. Autorove maľby diváka doslova
pohlcujú nervy drásajúcim barokovým pá-
tosom, pripomínajúcim večné vanitas, aby
ho vzápätí malým detailom v obraze vrátili
do súčasnej reality.

7. 8. – 20. 9. | Miroslav Knap: 
Raj fantázie a labyrint snov
GMAB | Výstava Miroslava Knapa si kladie
za  cieľ zmapovať umelcovo dielo a  zhod-
notiť jeho vklad do  vývinu slovenského
výtvarného umenia. Jeho tvorba je príkla-
dom originálnej výtvarnej tvorby, prináša
dôkaz o  vysokej profesionalite, neopako-
vateľnej miere poetickej imaginácie a bás-
nického nazerania na svet. Má svoj auten-
tický pôvod a duchovné formy zhmotnené
vo farbe a tvare. Jeho diela sú plné snové-
ho mysticizmu a pokoja.

14. 8. – 14. 9. | Sylvia Juhászová 
– Sila ženy
MESTSKÁ VEŽA | Výstava obrazov.

15., 16. 8. | Autoexpo 2015

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 9. ročník výstavy
automobilov a príslušenstva.

15., 16. 8. | Kôň 2015

VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 12. ročník me-
dzinárodnej výstavy koní.

15., 16. 8. | Detský svet 2015
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 9. ročník výstavy 
hračiek a potrieb pre deti.

18. 8. – 25. 9. | Anna Skřipská-
Kubišová: Maľba a kresba
TSK |

ARTKINO METRO
1. 8. | 21.00 | Danny Collins

Americká komédia inšpirovaná pravdi-
vým príbehom. Al Pacino hviezdi ako
starnúci rocker Danny Collins, ktorý sa
nedokáže vzdať svojho spôsobu života.
Keď jeho manažér (Christopher Plum-
mer) nájde 40 rokov starý list, ktorý
Dannymu napisal sám John Lennon,
rozhodne sa Danny zmeniť svoj život.
Otváraci fi lm Artfi lmfestu 2015.

1. – 2. 8. | 19.00 | Pútnik – 
najlepší príbeh Paula Coelha
Film hovorí o  úžasnej životnej ceste
Paula Coelha, jedného z najznámejších
a najpredávanejších spisovateľov všet-
kých dôb. Len málokto vie, že príbeh
jeho života je lepší ako fi kcia.

2. 8. | 16.00 | Malý dráčik

Detské predstavenie. Animovaná roz-
právka nakrútená na  motívy populár-
nej knižnej série pre deti. Kokosík je
lietajúci drak, ktorý nelieta a  Oskar je
drak-mäsožravec, ktorý sa stal vegeta-
riánom.

3. 8. | 19.00 | Biely Boh
Fascinujúci príbeh je postavený na sil-
nom, univerzálnom príbehu a  tiež
na  výnimočnej režijnej práci, nielen
s  ľudskými, ale najmä so zvieracími
hercami. Hlavnou hrdinkou fi lmu je
sučka Hagen.

5. – 7. 8. | 21.15 | Iracionálny 
muž
Nový fi lm napísal aj zrežíroval majster
vzťahových príbehov Woody Allen.
Profesor fi lozofi e Abe (Joaquin Phoe-
nix) je na dne. Začne učiť na univerzite
v malom meste a zapletie sa nie s jed-
nou, ale dvoma ženami.

7. – 9. 8. | 19.00 | Amy

Celovečerný dokument o  hudobnej
ikone Amy Winehouse, ktorá zomrela
vo veku 27 rokov.

8. a 12. – 13. 8. | Papierové 
mestá
Americký fi lm natočený podľa ro-
mánu spisovateľa Johna Greena. Hr-
dinom príbehu je Quentin Jacobsen

  FILM
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  FESTIVALY
7. – 8. 8. | 10.00 – 18.00 | 
Festival zdravia

MIEROVÉ NÁMESTIE | Možnosť preveriť si
zdravotný stav, zistiť svoju krvnú skupi-
nu a dozvedieť sa všetko o zdravom jedle,
spánku a pohybe.

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.

11. – 13. 9. | Pri trenčianskej 
bráne

MIEROVÉ NÁMESTIE | Mestský festival s tra-
dičným remeselným jarmokom a bohatým
programom.

  PRE SENIOROV
streda | 15.00 | DIA mapa
CENTRUM SENIOROV |

6., 20. 8. | 19.00 – 22.00 | 
Večer pre seniorov s Veselou 
heligónkou
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA | Večerné posede-
nie s veselou heligónkou pri ľudovej pies-
ni. Rezervácia miest: 0949 884 770.

27. 8. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

28. 8. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV |

  CVIČENIE
pondelok, piatok | 7.00 | 
Kondičný tréning pre ženy
LADIES E CLUB |

pondelok, streda, piatok |
17.00 | Kruhový tréning
LADIES E CLUB |

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

pondelok, utorok, piatok |
18.00 | 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 | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza-
na Duncová.

streda | 18.00 | Piloxing
LADIES E CLUB |

štvrtok | 7.00 | Jumping
LADIES E CLUB |

štvrtok | 16.30 | Cvičenie 
s deťmi
LADIES E CLUB |

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-

p y ý g

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

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

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.

1. – 30. 8. | 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.

6., 10., 12., 27. 8. | 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.

6., 13., 27. 8. | 17.30 – 18.30 | 
Zumba
KC AKTIVITY |

11., 25.8. | 17.30 – 18.30 | Joga
KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na  vek a  fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre
začiatočníkov.

27. 8. | 18.00 – 19.00 | Pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamera-
né na  hlboký svalový systém, podporu

krížovej chrbtice a  laterálne hrudné dý-
chanie. Zostava cvikov natiahne skrátené
a posilní oslabené svaly. Bližšie informácie
a prihlasovanie poskytne lektorka 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.

1. 8. | 10.30 | Rozhovory 
o živote
KC AKTIVITY | Celodenný poznávací a vzde-
lávací seminár, prednáša Ján Pevný. Prihla-
sovanie: svetluska@kcaktivity.sk.

6. 8. | 16.00 | Stretnutie členov 
vojenských výsadkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing.  Jozef 
Krajčír.

10. 8. | 16.00 | Zber ovocia 
a zeleniny – beseda
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje KVV – sekcia
záhradkárov.

17. 8. | 13.00 – 15.00 | Podporná 
skupina nosenia detí
KC STRED | Téma druhého stretnutia: Od-
borníci a  nosenie detí – pohľad biológie,
etológie a histórie.

  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.

  INÉ
pondelok, štvrtok | 10.00 – 
16.00 | Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a  časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
(od  júna do  septembra každý pondelok
a  štvrtok). Doprajte prechádzke mestom
pridanú hodnotu a  načerpajte energiu vo
dvore knižnice pod holým nebom v histo-
rickom centre Trenčína.

7., 21. 8. | 19.00 – 21.00 | 
Spievanie s Veselou heligónkou
KAVIAREŇ REBEL | Neseďte doma a príďte si
zaspievať.

8., 15. 8. | Astroexpedícia 
Kykula
KYKULA | Opäť je tu astroexpedícia, ktorá
sa uskutoční v sedle Kykula v katastri obce
Chocholná – Velčice, v blízkosti starej ško-
ly na štátnej hranici.

14. 8. | 19.00 – 22.00 | Veselá 
heligónka u Zaja
REŠTAURÁCIA U ZAJA |

22. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER |

29. 8. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie spojené 
s  burzou a  aukciou numizmatického ma-
teriálu.

(Nat Wolf ), normálny, trochu bojazlivý
chlapec, ktorý má od detstva rád svoju
susedku s menom dlhým ako jej nohy:
Margo Rothovou Spiegelmanovou
(Cara Delevingne).

9. 8. | 16.00 | Mimoni
Detské predstavenie. Animovaná ko-
média.

14. – 15. 8. | 19.00 | Dior a ja
Francúzsky celovečerný dokumentárny
fi lm otvára divákom dvere do  mýta-
mi opradeného sveta módneho domu
Christian Dior. Nový umelecký riaditeľ 
Raf Simons práve pripravuje svoju úpl-
ne prvú kolekciu haute couture, s kto-
rou musí celý svet presvedčiť o  svojej
vízii a vyrovnať sa s odkazom slávneho
zakladateľa značky.

14. – 15. 8. | 21.00 | Vincentov 
svet
Americká komédia. Dlho očakávaná
adaptácia oceňovaného seriálu HBO
na  veľkom plátne. Zažiaria v  nej pô-
vodní herci zo seriálu – Kevin Connolly,
Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Fer-
rara a Jeremy Piven.

16. 8. | 16.00 | Traja bratia

Detské predstavenie. Jan Svěrák, kto-
rý už dlho hľadal vhodný rozprávkový
námet, na ktorom by mohol spolupra-
covať so svojím otcom. Film nadväzuje
na  tradíciu večne obľúbených rozprá-
vok určených pre celú rodinu.

16. a 19. 8. | 19.00 | 
Grandhotel Budapešť
Film ponúka 6-hviezdičkovú zábavu,
ktorá žánrovo plynule prechádza z akč-
nej komédie do drámy, romantiky, de-
tektívky či grotesky a  to všetko v  od-
zbrojujúcom tempe, ktoré pomáhajú
udržiavať režisérovi obľúbení herci (Bill
Murray, Jason Schwartzman, Adrien
Brody) aj hviezdni „nováčikovia“ (Jude
Law, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan,
Willem Dafoe a mnohí ďalší).

17. 8. | 19.00 | Atilla Marcel

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

20. – 23. 8. | 19.00 | Rytmus – 
sídliskový sen
Pohľad do  súkromia najznámejšie-
ho slovenského rapera, ktorý vyrastal
na sídlisku a dnes je z neho fenomén:
Rytmus.

  FILM
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  ŠPORT
7. – 8. 8. | Memoriál Ernesta 
Brosku

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA | 4. ročník há-
dzanárskeho turnaja. Program: 7. 8. 14.30
DHK Zora Olomouc – HK Slovan Duslo šaľa,
15.50 Otvorenie turnaja, 16.30 DHC Sokol
Poruba – BEMACO Prešov, 8. 8. 10.00 HK
Slovan Duslo Šaľa – DHC Sokol Poruba,
12.00 DHK Zora Olomouc – BEMACO Pre-
šov, 14.10 Ofi ciálne odovzdávanie medailí,
plakiet a diplomov zaslúžilým členom klu-
bu, 15.15. HK Slovan Duslo Šaľa – BEMA-

ý

CO Prešov, 17.15 DHK Zora Olomouc – DHC
Sokol Poruba, 19.00 Vyhlásenie výsledkov
a ukončenie turnaja

  KINO
CINEMAX
od 6. 8. | Nesmrteľný
Mysteriózny sci-fi  fi lm s Benom Kingsleym
v  hlavnej úlohe. Finančník podstúpi radi-
kálny lekársky zákrok na klinike, ktorá bo-
hatým poskytuje nadštandardné služby.
Zinscenujú jeho smrť a vedomie pretrans-
formujú do nového, mladšieho tela.

od 6. 8. | Amy
Celovečerný dokument o  hudobnej ikone
Amy Winehouse, ktorá zomrela vo veku
27 rokov.

od 6. 8. | Vykoľajená
Nová komédia režiséra Judda Apatowa
sľubuje veľmi drsný humor.

od 13. 8. | Fantastická štvorka

Počas neúspešného pokusu o teleportáciu
získajú štyria vedci super schopnosti, ktoré
sa im hodia počas súboja s tyranom, ktorý
sa pokúša ovládnuť svet.

od 13. 8. | Krycie meno 
U.N.C.L.E
Americká akčná komédia. Dvaja špičkoví 
agenti organizácie U.N.C.L.E bojujú pro-
ti všetkým zločincom, ktorí ohrozujú svet.

LETNÉ KINO V GMAB
7. 8. | 20.30 | Medailóny 
súčasných slovenských 
výtvarníkov – Schemnitz 
gallery
Schemnitz je galéria umenia založená
v  roku 2013. Pripravila niekoľko fi lmov
o autoroch spolupracujúcich s galériou pri
príležitosti ich samostatných výstav.

14. 8. | 20.00 | Letné kino pre 
deti: Modrý tiger
Rodinná česko – nemecko – slovenská
komédia. V  záhradnom domčeku starej

zabudnutej botanickej záhrady žije deväť-
ročná Johanka. Starosta chce ale botanic-
kú záhradu zbúrať.

21. 8. | 20.30 | Fair play
Praha 1983. Osemnásťročná bežkyňa Anna
je zaradená do  Programu špecializovanej
starostlivosti. Doping odmieta, jej matka
sa však rozhodne dcéru dopovať aj naďa-
lej, aby jej umožnila zúčastniť sa olympij-
ských hier a emigrovať.

28. 8. | 20.30 | Slovensko 2.0
Unikátny fi lmový projekt je prvý a  jediný
svojho druhu v  dejinách súčasnej sloven-
skej kinematografi e. Tvorí ho 10 krátkych
10-minútových fi lmov rôznych žánrov
od  špičkových slovenských fi lmárov, ktorí 
si získali renomé aj v zahraničí.

LETNÉ KINO AUTOCAMPING 
OSTROV 2015
5. 8. | 21.00 | Čo sme komu 
urobili?
Francúzska komédia. Claude a Marie sú sil-
ne veriaci katolíci a pri výchove svojich šty-
roch detí sa vždy snažili uplatňovať skôr
konzervatívne metódy. Dnešná doba ale ich
presvedčenia konfrontuje napríklad s  mul-
tikultúrnou alebo náboženskou toleranciou.

6. 8. | 21.00 | Storočný starček, 
ktorý vyliezol z okna a zmizol
Švédska komédia podľa knižného bestsel-

ý y

leru Jonasa Jonassona. Mapuje príbehy
svojhlavého Allana Karlssona, ktorý sa síce
nikdy nezaujímal o  politiku, ale napriek
tomu bol vždy nejako zapletený do  veľ-
kých historických udalostí 20. storočia.

LETNÉ KINO PADDOCK
18. 8. | 21.00 | Nick Cave: 20 000 
dní na Zemi

Britský hudobný dokument o jednej z naj-
fascinujúcejších a  najtajomnejších postáv
hudobného a fi lmového sveta. Nie je však
tradičnou biografi ckou retrospektívou, ale
skôr záznamom života hudobníka, ktorý
má dnes 57 rokov a stále sa nechá unášať 
Múzou.

19. 8. | 21.00 | Pena dní
Filmová adaptácia slávneho románu fran-
cúzskeho spisovateľa Borisa Viana pred-
staví v  typickom výtvarnom a  vizuálnom
štýle režiséra Michela Gondryho Audrey
Tatou, Omara Sya a Romaina Durisa.

20. 8. | 21.00 | Jasmínine slzy
Cate Blanchett, ako Jasmína, predstavu-
je očarujúcu manželskú “trofej” bohaté-
ho a  šarmantného podnikateľa, žijúceho
v  New Yorku. Pohybuje sa v  high socie-
ty, prežíva život plný večierkov, je obda-
rovavaná drahými šperkami. Je to život,
o  ktorom snívala a  presne to, po  čom tú-
žila. Po  čase však prichádza pád. Z  oča-
rujúceho manžela sa vykľuje podvodník
a  Jasmína, ktorá stratí všetky prepycho-
vé vymoženosti, odchádza k  svojej sestre
do San Francisca. Tu prichádza ku konfron-
tácii dvoch životných štýlov. Sestra, v po-
daní britskej herečky Sally Hawkins, totiž
žije úplne rozdielnym štýlom, pohybuje
sa medzi zemitými predstaviteľmi tohto
mesta a  nechápe Jasmíne slzy za  strate-
ným životom.

4 | KAM

21. 8. | 21.00 | Pride

Britský fi lm inšpirovaný skutočnou
udalosťou. Píše sa rok 1984. Britskou
premiérkou je Margaret Thatcherová.
V  krajine vrcholí štrajk baníkov. Počas
Pride v  Londýne sa skupina aktivistov
rozhodne pomôcť ich rodinám. Mi-
moriadny príbeh dvoch odlišných ko-
munít.

23. 8. | 16.00 | Pieseň mora
Detské predstavenie. Nádherne a  tra-
dične animovaný svet keltských mý-
tov a silné rozprávanie o sile materskej
a súrodeneckej lásky. Film nominovaný
na Oscara.

26. 8. | 19.00 | 2001: 
Vesmírna Odysea

Filozofi cká fi lmová opera. Neopako-
vateľný a  nadčasový príbeh o  ceste
za hranice ľudskej skúsenosti, za hrani-
ce priestoru a času v roku 1968 nakrú-
til legendárny Stanley Kubrick a  spo-
luautorom scenára je slávny Arthur C.
Clarke.

27. – 28. 8. | 19.00 | Krycie 
meno U.N.C.L.E
Americká akčná komédia. Dvaja špič-
koví agenti organizácie U.N.C.L.E bo-
jujú proti všetkým zločincom, ktorí 
ohrozujú svet.

28. – 29. 8. | 21.00 | Pride
Britský fi lm inšpirovaný skutočnou
udalosťou. Píše sa rok 1984. Britskou
premiérkou je Margaret Thatcherová.
V  krajine vrcholí štrajk baníkov. Počas
Pride v  Londýne sa skupina aktivistov
rozhodne pomôcť ich rodinám. Mi-
moriadny príbeh dvoch odlišných ko-
munít.

29. – 30. 8. | 19.00 | Divoké 
historky
Šesť divokých historiek, ktoré spája
téma pomsty a drobných i väčších ne-
spravodlivostí či krívd. Argentínsko –
španielska čierna komédia.

30. 8. | 16.00 | Uuups! Archa 
je fuč...
Detské predstavenie. Animovaná roz-
právka pre všetky vekové kategórie.

31. 8. | 19.00 | Cesta do školy
Pozoruhodný francúzsky dokument
o  štyroch deťoch zo štyroch rôznych
kútov sveta, pre ktoré je možnosť cho-
diť do školy splneným snom a jedinou
šancou na lepší život. Film získal Césara
na festivale v Locarne.

  FILM

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 K. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480

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

LADIES E CLUB
Legionárska 5 (Masaryčky), 0911 730 790, 

www.ladyeclub.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

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

(PK) Prvá Komorná DIVADELNÁ 

SCÉNA
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

TSK Trenčiansky 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

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