
Kultúrne leto s novinkami
CENTRUM MESTA| Trenčín predstaví cez 
prázdniny bohatý program. Domácim 
aj turistom ponúkne koncerty v  každý 
víkendový deň. Minulý rok k  tradič-
ným nedeľným divadielkam a  koncer-
tom pribudli piatkové Hudobné pikni-
ky. Tento rok prichádza ďalšia novinka: 
každú sobotu bude pódium na Miero-
vom námestí patriť dychovým hud-
bám. 

Každý piatok sa akustickými koncertmi 
v rámci série Hudobné pikniky pred-
stavia o 19.00 h pod stanom za pódiom 
na  Mierovom námestí známe i  menej 
známe tváre s výnimočnou a originál-
nou muzikou. Hrať sa bude jazz, blues, 
reggae, fl amenco či world music.

Každú sobotu o  17.00 h sa priaznivci 
dychovej hudby môžu stretnúť na Mie-
rovom námestí s  dychovými hudbami 
z Trenčína a okolia.

Pre najmenších je pripravený v nedeľu 
o  16.00 h v  átriu pod Mestskou vežou 
malý divadelný zážitok – tradičné di-
vadelné predstavenia s novým názvom 
Divadielka pod vežou. 

Nebudú chýbať ani zaužívané nedeľné 
popoludňajšie koncerty. V  rámci sé-
rie Hudobné nedele sa každú nede-
ľu o  17.00 h zmení Mierové námestie 
na otvorenú koncertnú sálu, v ktorej sa 
predstavia väčšie zoskupenia rôznych 
žánrov – nebude chýbať jazz, country 
či swing, ale zaznie aj klasická hudba. 
Vstup na všetky podujatia je voľný.

  KONCERTY
8. 7. | 19.00 | Marián a Martin 
Geišbergovci

MIEROVÉ NÁMESTIE | Otec a syn, dve gitary 
a skladby plné poézie a poetiky. Aj keď ich 
hudba sa označuje pojmom folk či šansón, 
divadelné skúsenosti a schopnosť bravúr-
ne ovládnuť atmosféru robia z ich koncer-
tov nevšedné zážitky.

9. 7. | 17.00 | Opatovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Príjemné melódie 
v  podaní známej trenčianskej dychovej 
hudby s kapelníkom Stanislavom Hrickom.

10. 7. | 17.00 | Koncert z Pohody
MIEROVÉ NÁMESTIE | Ako defi nitívna bodka 
za  tohtoročným festivalom Pohoda sa je-
den z hudobných hostí predstaví i v meste. 
Tradičnú bulharskú hudbu odetú do súčas-
ného zvuku zahrá špičková bulharská ka-
pela Oratnitza.

15. 7. | 19.00 | Sisa Fehér & 
Fehero Rocher a MiraMundo

MIEROVÉ NÁMESTIE | Jazz, blues a soul, kto-
ré sa jemne dotknú vašej duše – taký bude 
koncert slovenskej speváčky Sisy Fehér 
a  jej česko-talianskej kapely. Skupina Mi-
raMundo (Brazília/Španielsko/Taliansko/
Mexiko) s originálnym južanským tempe-
ramentom prinesie nielen vášnivú sam-
bu, fl amenco, bossa novu a reggae, ale aj 
ďalšie štýly z krajín, z ktorých jej členovia 
pochádzajú.

16. 7. | 17.00 | Textilanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Letné popoludnie 
spríjemní ďalšia trenčianska dychovka, 
ktorá okrem prednesových skladieb zahrá 
i  úpravy slovenských a  českých ľudových 
piesní.

17. 7. | 17.00 | R&T Band 
a Patrícia Páleníčková
MIEROVÉ NÁMESTIE | Legendárna kapela 
Vlada Vizára predstaví svetové hity tradič-
ného jazzu a swingu, ale aj vlastné skladby 

a úpravy. R&T Band spolupracuje so špič-
kovými domácimi aj zahraničnými osob-
nosťami, do  Trenčína príde so speváčkou 
a bendžistkou Patríciou Páleníčkovou.

22. 7. | 19.00 | Gabriel Kain & 
The Ables

MIEROVÉ NÁMESTIE | Baroque’n’roll – ori-
ginálnu zmes zemitého blues, blúznivého 
kabaretu, temnej tanečnosti a  východo-
európskeho temperamentu bude hrať brit-
ská kapela vedená slovenským gitaristom 
a spevákom Gabrielom Kainom.

29. 7. | 19.00 | Thomas Puskailer

MIEROVÉ NÁMESTIE | Jeho tvár a  úsmev 
poznáte z  titulných stránok, v  hudbe vy-
skúšal rôzne žánre, pop aj klubovú hud-
bu. Na tomto akustickom koncerte ocení-
te jeho výborný hlas a  civilný prejav len 
v sprievode vynikajúceho gitaristu Andre-
ja Urbanského.

30. 7. | 17.00 | Starohrozenská 
kapela
MIEROVÉ NÁMESTIE | Milovníkom morav-
ských ľudoviek sa predstaví hosť spoza 
českých hraníc, novinka zo Starého Hro-
zenkova.

31. 7. | 17.00 | Swingless Jazz 
Ensemble

MIEROVÉ NÁMESTIE | Vynikajúci 16-člen-
ný študentský big-band predstaví hudbu 
ako vystrihnutú z  fi lmu pre pamätníkov. 
Okrem big-bandovej klasiky zahrá úpravy 
muzikálových či rockových hitov.

  PRE DETI
pondelok, streda | 10.00 – 
12.00 | Leto v knižnici
VKMR DLHÉ HONY | Bohatý prázdnino-
vý program pre detských čitateľov a  ich 
kamarátov, hádanky a  tvorivé dielne 
s  kreslením, strihaním, lepením, atď. Bo-
nus: internet pre deti (utorok a  štvrtok 
v  čase 11.00 – 12.00 h). Účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakt: 032/652  20  86, 
dlhehony@vkmr.sk.

utorok, štvrtok | 9.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VKMR KC AKTIVITY | Prázdninové nápady, 
hry, aktivity, tvorivé dielne: maľovanie, 
kreslenie, vystrihovanie, kúzlenie s  pa-
pierom. Bonus: internet pre deti (ponde-
lok, streda, piatok v  čase 11.00 – 12.00 
h). Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/652 33 14, juh@vkmr.sk.

streda | 9.00 – 10.00 | 
Riekankovo
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
nej hre učia aj riekanky.

streda | 10.00 – 12.00 | Leto 
v knižnici
VKMR HASIČSKÁ | Prázdninový program. 
Tvorivé dielne s  kreslením, strihaním, le-
pením, riešením atď., prázdninová súťaž 
o  najaktívnejšieho čitateľa leta a  vedo-
mostná súťaž „Čo ešte nevieme“ so zau-
jímavými cenami pre víťazov. Účasť treba 
vopred nahlásiť. Kontakt: 032/746  07  15, 
deti@vkmr.sk.

streda, piatok | 9.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VKMR KUBRA | Prázdninový program. 
Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/743 73 68, kubra@vkmr.sk.

7., 21., 28. 7. | 9.30 – 11.30 | Letné 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 5 rokov.

10. 7. | 16.00 | Teatro Pimprlo: 
O Jankovi Polienkovi
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Nezbedný 
chlapec Janko Polienko je síce vystrúhaný 
z  dreva, ale je veľmi, veľmi živý. Nepose-
dí v žiadnej chvíli a občas si rozbije aj ko-
lienko...

11. – 15. 7. | 8.00 – 16.00 | 
Tanečný tábor – Laci Strike
KC AKTIVITY | Prihlášky a  info: 
stanka@streetdance.sk 0911 472 299.

11. – 21. 7. | 9.30 – 13.00 | Letom 
svetom – tvorivé workshopy
KC AKTIVITY | Workshopy určené pre deti 
od 6 do 13 rokov. Je potrebné sa vopred pri-
hlásiť na 0918 561 320 info@kcaktivity.sk. 
Na  deti sa teší tím animátorov a  dobro-
voľníkov. V  cene 6 € /deň sú zabezpečené 

  NEDAJTE SI UJSŤ

júl 2016

KONCERT Z POHODY

ORATNITZA
10. júl (nedeľa) 17.00 > Trenčín, Mierové námestie

Špičková bulharská kapela, ktorá starodávnu hudbu balí do moderných štýlov 
a svoje koncerty mení na veselé párty.
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pomôcky, pracovný materiál, desiata, pit-
ný režim a lektori. Program: 11.7. Textilná 
koláž, 12.7. Záhadný svet hliny, 13.7. Zá-
klady aranžovania, 14.7. Enkaustika, ma-
ľovanie voskom, 15.7. Obrázok technikou 
reliéfu, 19.7. Koláže kombinovanou tech-
nikou, 21.7. Keramika.

17. 7. | 16.00 | Divadlo Žihadlo: 
Kohútik a sliepočka
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Divadlo pre 
deti o tom, ako sliepočka zachraňuje svoj-
ho priateľa kohútika.

18. – 22. 7. | 7.00 – 17.00 | 
Z rozprávky do rozprávky
KC AKTIVITY | Denný tábor. Prihlášky a info: 
info@kcaktivity.sk 0908 210 940.

18. 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.

19. 7. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a rodičia spoločne 
čítajú v knižnici v pobočke Kubrá.

24. 7. | 16.00 | Šašo Fifo a Vierka 
moreplavcami
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Šašo Fifo 
predvádza svoje fi foviny, pardón šašoviny. 
Vždy, keď niečo vyparatí, naporúdzi sú mu 
kamaráti. Vždy pomôžu a  zlé na  dobré sa 
obráti.

30. 7. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé 
dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

31. 7. | 16.00 | Divadlo Piky: Elá 
a Hop
ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU | Veselá dvo-
jica prináša každému úsmev na  líca. Ich 
čarovný kufrík otvorí sa zrazu a  to spôso-
buje veselé prekvapenia, nie skazu!

  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.

16. 7. | 15.00 | ORA ET ARS 
SKALKA 2016
KLÁŠTOR NA  VEĽKEJ SKALKE | Slávnostná 
vernisáž 9. ročníka medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia za  účasti 
autorov. V  programe vernisáže účinkuje 
vokálno-inštrumentálny súbor Františ-
kánska schóla z Bratislavy, moderuje Šte-
fan Bučko.

1. – 17. 7. | 20. Výtvarné 
spektrum Trenčianskeho kraja 
2016
TRENČIANSKY HRAD | Výstava z  postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

1. – 17. 7. | Uhol pohľadu – 
výstava fotografií
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje KVV – Klub 
slovenských turistov.

1. – 17. 7. | Petra Michalcová: 
Pestrosť a krása motýľov
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.

1. – 18. 7. | Július Činčár – 
maľba: Všetko čo mám rád
MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a  Galéria 
Miloša Alexandra Bazovského pozývajú 
na výstavu známeho trenčianskeho lekára 
a výtvarníka.

1. – 18. 7. | Colors – Cestovanie 
v čase
GMAB | Výstava výtvarných prác detí a žia-
kov materských, základných a základných 
umeleckých škôl zapojených do  regionál-
nej výtvarnej súťaže COLORS.

1. – 24. 7. | Erna Masarovičová 
– Kata Kissoczy

GMAB | Spoločná výstava autoriek je vzá-
jomným dialógom s priestorom a hmotou 
na pozadí vzťahu matky a dcéry.

1. – 24. 7. | Glassmovement /
sklárske hnutie

GMAB | Pri príležitosti 25. výročia založenia 
sklárskych spolkov na  Slovensku predsta-
vuje Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
medzinárodnú výstavu sklárskeho ume-
nia. Zúčastňujú sa umelci zo Slovenska, 
Rakúska, Fínska, Českej republiky, Ma-
ďarska, Francúzska, Holandska, Kanady 
a Austrálie.

1. – 29. 7. | 7.00 – 18.00 | 
Prázdninové čítanie
VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh 
pre deti a mládež s podtitulom Zoznámte 
sa s niečím novým!

1. – 31. 7. | Dni Sihote
CENTRUM SENIOROV | Výstava o tom, ako sa 
stavalo a ako žilo sídlisko.

1. – 31. 7. | Za krásami 
futbalového Francúzska
VKMR JASELSKÁ | Tematická interdiscipli-
nárna výstavka venovaná dominantám 
a  špecifi kám krajiny galského kohúta pri 
príležitosti XV. Majstrovstiev Európy vo 
futbale za účasti slovenskej reprezentácie.

1. 7. – 4. 9. | Helena Zmatlíková
GMAB | Autorka sa stala pojmom v  českej 
ilustrátorskej tvorbe prevažne detskej li-
teratúry. Jej brilantne ľahká kresba v har-
monickom prepojení s  jasnými farebnými 
odtieňmi už od polovice 20. storočia získa-
va pozornosť a  obdiv nielen v  domácom, 
českom prostredí, ale taktiež v  zahraničí, 
od Ázie cez celú Európu až po Ameriku.

1. 7. – 16. 8. | Svet očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | Absolventská výsta-
va Súkromnej základnej umeleckej školy 
Trenčín.

8. 7. – 5. 8. | Svet Miriam
TSK | Výstava obrazov Mgr.  art. Miriam 
Kasperkevičovej-Bencovej.

18. 7. – 7. 8. | Kone – Jaroslav 
JURČO
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava.

19. 7. – 7. 9. | ORA ET ARS Skalka 
2016
MESTSKÁ VEŽA | Výber diel z 9. ročníka me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sym-
pózia. 

  FESTIALY
7. – 9. 7. | Pohoda festival
LETISKO TRENČÍN | 20. ročník najväčšieho 
slovenského letného open-air festivalu. 
Umelecký festival, na ktorom sa alternatí-
va, indie, elektronika, world music a punk 
stretávajú s  klasikou; spolu s  literatúrou, 
tancom, vizuálnym umením, fi lmom a di-
vadlom. Program 20. ročníka festivalu náj-
dete na www.pohodafestival.sk.

20. – 24. 7. | Trenčianske 
historické slávnosti
MIEROVÉ NÁMESTIE | Oživená história – 
centrum mesta sa na  týždeň premení 
na  stredoveké mestečko, vládu nad ním 
preberú šľachtici, rytieri a urodzené dámy.

  CVIČENIE
pondelok | 9.00 – 10.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie vhodné pre 
všetky už behajúce deti.

streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné –profylaxia
KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

11., 18. 7. | 17.30 – 19.00 | Tai 
– chi

KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa učíme 
ovládať jemnou silou svaly a  pohyb tela, 
čím zlepšujeme svoju pohybovú inteligen-
ciu. Informácie: 0911 029 030.

5., 12., 19. 7. | 17.45 – 19.00 | 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 začiatoč-
níkov.

13., 20. 7. | 18.00 – 19.00 | Fit 
lopty a bodywork
KC AKTIVITY |

12., 19. 7. | 18.00 – 18.50 | Pilates 
– všetky skupiny
KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamerané 
na hlboký svalový systém, podporu krížo-
vej chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie. 
Zostava cvikov natiahne skrátené a  po-
silní oslabené svaly. Bližšie informácie 
a  prihlasovanie poskytne lektorka (fyzio-
terapeut a  inštruktor Pilates Metódy Sa-
bongui Pilatesn Academy v Prahe) na tel.: 
0905 705 431.

12., 19., 26. 7. | 9.00 – 10.00 | 
Joga pre mamičky
KC STRED | Cvičenie vhodné pre mamičky 
už 6 týždňov po  pôrode. Ideálny pohyb 
s  relaxáciou vás posilní a  vaše dieťatko 
bude blízko vás.

TRENČIANSKE 
HISTORICKÉ 
SLÁVNOSTI 
OŽIVIA PRÍBEH 
Z ROKU 1528
Mierové námestie v Tren-
číne sa už po jedenásty-
krát oblečie do dobových 
šiat. Trenčianske histo-
rické slávnosti si nedajte 
ujsť od 20. do 24. júla 
2016. 

 „Písal sa rok 1528. Na uhor-
skom tróne v tých časoch došlo 
k veľmi rýchlej výmene. Jána Zá-
poľského na ňom vystriedal Fer-
dinand I. Habsburský. Rivalita 
medzi nimi vyvolala roztržky, 
ktoré vyústili do občianskej voj-
ny. Ferdinand I. povolal svojho 
najlepšieho generála Johana 
Katzianera. Ten mal upokojiť 
občanov a obsadiť Zápoľského 
panstvá a hrady. Na svojom ťa-
žení sa dostal až do Trenčína. 
O tom, že sa Johan Katzianer 
blíži k Trenčínu, nemali obyva-
telia mesta ani potuchy. Veselo 
sa zabávali. Práve sa schyľovalo 
k oslave narodenín pani Kupco-
vej, keď...“ – takto sa bude začí-
nať príbeh o dobití mesta gene-
rálom Johanom Katzianerom, 
ktorým bude žiť Mierové ná-
mestie niekoľko dní. Všetko sa 
začne v stredu 20. júla o 17.00 
hodine. 
 História hovorí o tom, že 
Ján Zápoľský o Trenčiansky 
hrad prišiel práve zásluhou 
habsburského vojvodcu Joha-
na Katzianera, ktorého voj-
ská hrad obľahli v máji roku 
1528. Ako sa ďalej príbeh od-
víjal, môžeme uvidieť na ná-
mestí na vlastné oči počas 
nasledujúcich večerov – vo 
štvrtok a v piatok od 17.00 h. 
V sobotu sa dočkáme závereč-
ného dielu príbehu a jeho vy-
vrcholenia s ohňovou bitkou. 
Program sa začne o 20.00 h. 
V nedeľu bude festival pokra-
čovať 10.00 – 16.00 h predsta-
veniami, v ktorých bude hlav-
nú úlohu hrať šerm, divadlo, 
tanec a dobová hudba. Počas 
celého festivalu budú na Mie-
rovom námestí pred hlavnými 
programom vždy hry pre deti, 
neoddeliteľnou súčasťou bude 
celodenný remeselný jarmok. 
Vstup na podujatie je voľný.
  (RED)
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13., 15. 7. | 18.00 – 19.00 | 
Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilňovacie 
cviky v  intervalovom cvičení s  fázami od-
počinku, ktorého výhodou je vysoký ener-
getický výdaj, výsledkom je zlepšenie 
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spev-
nené partie bokov, brucha, stehenných 
a sedacích svalov.

14., 21. 7. | 17.30 – 19.00 | 
Cvičenie na chrbticu
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilnenie 
a  regeneráciu svalového jadra tela, svaly 
okolo chrbtice, svaly, šľachy a  kĺby celé-
ho tela. Pokojným, pohodovým cvičením 
vnášame do  tela dobrú náladu, pohodu, 
radosť a  zdravie. Vedie Ján Pevný, skúse-
ný cvičiteľ s dvadsaťročnou praxou, počas 
ktorej si vypracoval účinný systém efektív-
nych cvikov, ktoré nazval „Lenivé cvičenie“ 
s významným energetickým a ozdravným 
účinkom. Info: 0911 029 030.

19. 7. | 17.00 – 17.50 | SM system
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. SM Systém je komplexný cvičebný 
systém vytvorený MUDr. Smíškom, ktorý je 
zameraný na odstránenie bolestí a problé-
mov s pohybovým aparátom človeka.

28. 7. | 10.00 – 11.00, 17.00 – 
18.00 | Cvičenie na zúženie 
diastázy
KC STRED | Odporúčame priniesť si cvičeb-
ný úbor a karimatku, vopred nahlásiť svoju 
účasť v MC Srdiečko.

  PREDNÁŠKY
11. 7. | 16.00 | Poradenská 
služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš, 
pripravuje: KVV – sekcia záhradkárov.

12. 7. | 16.00 | Zdravotná 
problematika včelstiev
POSÁDKOVÝ KLUB | Letné preliečenie 
na báze prírodných produktov.

14. 7. | 16.30 | Aktivácia 
panvového dna po pôrode
KC STRED | Poplatok 4€.

21. 7. | 9.30 – 12.30 | Prosím 
spinkaj
KC STRED | Vhodné pre budúce mamičky, pre 
mamičky detí vo veku 0 – 5 rokov. Viac info 
na www.prosimspinkej.cz. Prihlasujte sa vo-
pred na kontakt: peter@prosimspinkej.cz. 
Poplatok 14€.

21. 7. | 16.30 | Otázky 
na logopedičku
KC STRED |

23. 7. | 10.00 | Cesta čistého 
vedomia
KC AKTIVITY | Celodenný prednáškový se-
minár, prednáša Ján Pevný. Informácie 
na 0911 029 030.

  KURZY
pondelok | 16.30 | Keramika
CENTRUM SENIOROV | Kurz pre deti i dospe-
lých.

pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Akordeón
CENTRUM SENIOROV |

pondelok – piatok | 13.00 – 
18.00 | Klavír
CENTRUM SENIOROV |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 | 
Gitara
CENTRUM SENIOROV |

utorok – štvrtok | 12.30 – 18.00 | 
Flauta
CENTRUM SENIOROV |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARÍCIO | Nutné prihlásenie 
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

12., 19., 26. 7. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
KC STRED | Cvičenie vhodné aj pre tehotné 
ako príprava na dojčenie.

19., 26. 7. | 9.00 – 11.30, 16.00 
– 18.30 | Letný ateliér pre 
dospelých
GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých do-
spelých, ktorí si chcú kreatívne oddýchnuť. 

  INÉ
4. – 28. 7. | 10.00 – 16.00 | Letná 
čitáreň

VKMR JASELSKÁ | Každý pondelok a  štvr-
tok v  prípade priaznivého počasia. Knihy, 
noviny a  časopisy dostupné vonku, bez-
platne a pre všetkých. Doprajte prechádz-
ke mestom pridanú hodnotu a  načerpaj-
te energiu vo dvore knižnice pod holým 

nebom v  historickom centre Trenčína. 
Tohtoročné čitateľské menu letnej čitárne 
získalo na kvalite i kvantite. Knihy z burzy 
dochucujú regionálne, obecné a  mestské 
noviny, ako aj štyridsať priebežne aktuali-
zovaných titulov periodík. Dosiaľ rekordný 
počet denníkov, týždenníkov, odborných 
časopisov a  voľnočasových magazínov 
uspokojí kritériá čitateľov všetkých žán-
rov. Počnúc mamičkami s  deťmi cez mo-
toristov, cestovateľov, záhradkárov, archi-
tektov, športových nadšencov, záujemcov 
o históriu až po rybárov.

6., 13., 27. 7. | 20.00 | 16. 7. | 
19.00 | Pán Prstencov
GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA | Pozorovanie 
Planéty Saturn a objektov letnej hviezdnej 
oblohy, videoprojekcia.

09:30 – 13:00 – Pú  zdravotníckych 
pracovníkov
11:00 Sv. omša, celebruje arcibiskup 
Mons. Zigmund Zimowski, predseda 
pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych 
pracovníkov

10:30 Slávnostná sv. omša, celebruje 
arcibiskup Mons. Zigmund Zimowski, 
predseda pápežskej rady pre pastoráciu 
zdravotníckych pracovníkov
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6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29. 7. 
| 18.00 – 22.00 | Letné tanečné 
večery
PLZENSKÁ REŠTAURÁCIA STEFANY | Vstupné 
1,50. Rezervácia miest: 0949 884 770.

16. 7. | 19.00 | Šľachtická česť
TRENČIANSKY HRAD | Pri príležitosti 300. 
výročia smrti Jozefa Ilešháziho si Trenčian-
sky hrad v spolupráci s historicko-umelec-
kou spoločnosťou Bojník prichystal pre-
hliadku venovanú tomuto významnému, 
pôvodom slovenskému rodu, pod názvom 
„Šľachtická česť“. Čakajú na vás čriepky zo 
života Ilešháziovcov, ktorí vlastnili aj Tren-
čiansky hrad, a  to najdlhšie zo všetkých 
vlastníkov. Prvý vstup bude o 19.00.

20. 7. | 20.00 | Pozorovanie 
nočnej oblohy
GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Budova hvezdárne.

23. 7. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností a Gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností, zberateľských predmetov a zaujíma-
vostí a gazdovské trhy.

23. 7. | 20.00 | Kat Jakub
TRENČIANSKY HRAD | Druhá repríza nočnej 
prehliadky. Čo to znamenalo byť katom, 
vykonávateľom spravodlivosti? Mužom, 
ktorého sa väčšina ľudí stráni? Príďte zažiť 
príbeh kata Jakuba, ktorý sa musí vyrov-
nať s  následkami svojho povolania a  od-
haľte spolu s ním osudy jeho predkov. Do-
kázali títo muži, ktorí mali na  rukách krv 
mnohých odsúdených, cítiť lásku a súcit?

28. 7. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub.

28. 7. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

6. 8. | 9.00 – 14.00 | Farmársky 
jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Prvú augustovú sobo-
tu sa môžete tešiť na ďalší farmársky jar-
mok. Od 9.00 h do 14.00 h si na Mierovom 
námestí budete môcť kúpiť sezónne ovocie 
a zeleninu, farmárske produkty z blízkych 
regiónov (syry, vína, mäsové a pekárenské 
výrobky), kvety a okrem toho ochutnať aj 
rôzne špeciality. O  11.00 h zahrajú traja 
mladí a nadaní hráči – Cimbal trio.

  KINO
CINEMAX
od 1. 7. | Schneider vs. Bax
Kriminálna komédia. Nájomný vrah do-
stáva zákazku presne v  deň svojich naro-
denín.

od 1. 7. | Oslnení slnkom
Taliansko-francúzska mysteriózna dráma 
s hviezdnym hereckým obsadením – Ral-
ph Fiennes, Tilda Swinton, Dakota John-
son, Matthias Schoenaerts. Herecký kon-
cert, ktorý rozohrávajú všetci protagonisti 
fi lmu, ocenili minulý rok na  Medzinárod-
nom fi lmovom festivale v Benátkach.

od 1. 7. | Predtým, ako som ťa 
spoznala
Americká dráma. Emilia Clarke (hviezda 
seriálu Hry o tróny) a Sam Clalfi n (séria Hry 
o život) v hlavných úlohách fi lmovej adap-
tácie romantického bestselleru obľúbenej 
autorky Jojo Moyesovej.

od 7. 7. | Legenda o Tarzanovi
Americký akčný dobrodružný fi lm. Odkedy 
sa muž, kedysi známy ako Tarzan (Skars-
gard) rozhodol opustiť africkú džungľu 
a žiť civilizovaný život ako Lord Greystoke, 
uplynulo už veľa rokov. Teraz ho parlament 

vyšle ako obchodného vyslanca do Konga, 
kde sa stane fi gúrkou v nebezpečnej hre.

od 7. 7. | Bosorkina dcéra
Stredoveké fantasy plné drakov a  mágie. 
Dcéra čarodejníčky Dina zdedila po  mat-
ke nadprirodzené schopnosti: dokáže sa 
pozrieť človeku priamo do duše a vyvolať 
v ňom pocit hanby za jeho činy.

ARTKINO METRO
13. – 14. 7. | 18.00, 19.00 | Zem, 
ktorá hľadá svoje nebo
Večer slovenského fi lmu.

14. 7. | 9.30 | Malý princ
Detské predstavenie.

14. – 15. 7. | 18.00, 19.00 | 
Predtým, ako som ťa spoznala
Americká dráma.

15. – 17. 7. | 19.00, 20.00, 21.00 | 
LUCIE: príbeh jednej kapely
Večer českého fi lmu.

15. a 17. 7. | 16.00, 17.00 | Doba 
ľadová: Mamutí tresk
Detské predstavenie.

20. 7. | 21.00 | Schneider vs. Bax
Kriminálna komédia.

21. 7. | 18.00 | Okhwan na ceste 
za slobodou
Večer slovenského fi lmu.

21. 7. | 20.00 | Warcraft: Prvý 
stret
22. a 24. 7. | Doba ľadová: 
Mamutí tresk
Detské predstavenie.

22. – 24. 7. | 18.00, 19.00, 21.00 | 
Julieta
Európske zákutia.

22. – 24. 7. | 19.00, 20.00, 21.00 | 
Učiteľka
Večer slovenského fi lmu.

27. – 28. 7. | 18.00, 19.00 | 
Legenda o Tarzanovi
28. 7. | 20.00 | Tajemství 
Divadla Sklep aneb Manuál 
na záchranu světa
Filmovo – divadelný večer.

29. 7. | 21.00 | Mia Madre
Intímna rodinná dráma s  prvkami komé-
die o prijatí smrti a pochybností.

30. 7. | 19.00 | Teória tigra
Večer českého fi lmu.

LETNÉ KINO AUTOCAMPING 
OSTROV
12. 7. | 21.30 | Zbrusu nový 
zákon
13. 7. | 21.30 | Divoké historky
19. 7. | 21.30 | Gangster Ka
20. 7. | 21.30 | Mladosť
25. 7. | 21.30 | Iracionálny muž
27. 7. | 21.30 | Lovci hláv
2. 8. | 21.00 | Everest

LETNÉ KINO ATRIUM
Mierové námestie 6

14. 7. | 22.00 | Marťan
16. 7. | 22.00 | Mladosť
21. 7. | 22.00 | LUCIE: Príbeh 
jednej kapely
23. 7. | 22.00 | Veľká nádhera
28. 7. | 22.00 | Everest/Boj 
snežného pluhu
30. 7. | 22.00 | Melanchólia 
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KONTAKTY

ARTKINO METRO

CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

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

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Ul.1. mája č. 170/2

HOSS SPORT CENTER Karpatská 7537, 032/641 00 13

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

KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36

KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257

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

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

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

OC LAUGARICIO Belá

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323

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

OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426

PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0948 213 119

(PK) Prvá komorná DIVADELNÁ SCÉNA Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323

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

ZŠ DLHÉ HONY Dlhé Hony 1, 032/6521012

POHODA BUDE 
AJ V MESTE, 
ZAHRÁ 
ORATNITZA
Špičková bulharská ka-
pela, ktorá starodávnu 
hudbu balí do moderných 
štýlov a svoje koncerty 
mení na veselé párty, za-
hrá na Mierovom námestí 
v nedeľu 10. júla o 17.00 
hodine. Pôjde o rozlúčko-
vú bodku za festivalom 
Pohoda.

 Oratnitza je balkánsky ex-
portný artikel v rámci world 
music. Preto stojí za to, uro-
biť si v nedeľu 10. júla čas a vy-
brať sa na ich jedinečný kon-
cert na Mierové námestie. 
Začínali ako pouliční muzi-
kanti v prímorských stredis-
kách. Množstvom koncertov 
rozšírili základňu svojich fa-
núšikov z pobrežia Čierneho 
mora do celej Európy. Hristiy-
an Georgiev, Georgi „Chorche“ 
Marinov, Ivan „Popa“ Gospodi-
nov a Petar „Buny“ Yordanov si 
zvolili názov podľa bulharské-
ho očistného „ohňového“ obra-
du. Počas ich koncertu zaznejú 
zabudnuté folklórne melódie, 
motívy aborigénov či pravo-
slávne spevy zmiešané so štýl-
mi ako trap, hip-hop, dubstep 
či D‘n‘B. Skupina Oratnitza 
nahodila tradičnú bulharskú 
hudbu do súčasného zvuku. 
Starodávne harmónie, moder-
né rytmy a nadčasové melódie 
vytvárajú na didgeride, cajo-
ne, kavale, čo je tradičná bal-
kánska píšťala, a spevom. Ich 
koncert na námestí v Trenčíne 
bude bodkou za 20. ročníkom 
najväčšieho slovenského letné-
ho open-air festivalu Pohoda, 
ktorý sa koná na trenčianskom 
letisku od 7. do 9. júla 2016. 
Spomienkou na festival bude 
opäť výstava malieb na vo-
domerných šachtách, ktoré 
vznikli na Pohode pod rukami 
známych výtvarníkov. Výstava 
potrvá pred Posádkovým klu-
bom do konca júla.
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