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

1., 2. 8. | 19.30 |  Mama Gogo

Bravúrna tragikomédia rozpráva príbeh 
ambiciózneho režiséra, ktorý práve do-
končil fi lm o ľuďoch z domova dôchodcov. 
Napriek všetkým nádejám ide o úplný 
kasový prepadák. Sklamaný autor sám 
poznamenáva, že jeho cieľová skupina 
je buď mŕtva alebo už nevládze dôjsť do 
kina. Kritika však snímku prijíma dobre 
a dokonca získava nomináciu na Oscara, 
čo by režiséra mohlo zachrániť pred ban-
krotom. Náhle si však všíma zvláštne cho-
vanie svojej šarmantnej osemdesiatročnej 
matky. Gogo začína zabúdať. Po sérii ne-
hôd sa so sestrami rozhodnú poslať Gogo 
do domova dôchodcov. 

3. – 5. 8. | 19.00 |  Mr. Nice

Film je založený na skutočnom príbehu 
Howarda Marksa, držiteľa diplomu z Ox-
fordu, ktorý sa stal v šesťdesiatych rokoch 
hlavným dovozcom marihuany vo Veľkej 
Británii. Podarilo sa mu uniknúť na čas 
väzeniu tým, že predstieral, že je agent 
MI6. Stal sa bojovníkom za legalizáciu 
marihuany, vďaka čomu sa objavil aj na 
kandidátke do parlamentu.

7., 8. 8. | 17.30 |  Doba ľadová 
4: Zem v pohybe

Pokračovanie snímky privedie diváka 
približne do doby pred 200 miliónmi 
rokov, kedy existoval jeden veľký konti-
nent, ktorému sa hovorilo Pangea. Tento 

superkontinet sa približne v tej dobe roz-
delil na menšie kontinenty. A za to všetko 
môže chamtivá veverička, ktorá neustále 
zbiera svoje oriešky.

8., 9. 8. | 19.00 |  Nevestinec

Obdobie veľkých sociálnych zmien na 
prelome devätnásteho a dvadsiateho 
storočia postihlo aj slávne parížske neves-
tince. Svetu, v ktorom sa na jednej strane 
ponúkala krása a potešenie, zároveň však 
ukrýval bolesť a poníženie, hrozil zrazu 
zákaz existencie. V snímke, ktorá sa do-
stala do súťažného výberu na MFF Cannes 
vychádzal francúzsky režisér Bonello z do-
bovej sociologickej štúdie o domoch lásky. 
Dráždivé povrchné pozlátko nahradil však 
oveľa živočíšnejšou atmosférou a do po-
predia vysunul autentické príbehy dievčat 
plné rivality a zvláštneho priateľstva, kto-
ré vôbec nie sú sexy v dnešnom ponímaní 
tohto slova.

10. – 12. 8. | 19.30 |  Štyri slnká

Príbeh rodiny z menšieho českého mesta 
a ich priateľov sa dotýka tých, ktorí sa 
snažia zmieriť s realitou nesplnených snov 
a zároveň ešte majú túžbu premeniť svoj 
život k lepšiemu. Takmer štyridsaťročný, 
ale pubertou stále zmietaný otec rodiny 
prezývaný Fogi, sa stále nepoučil z vlast-
ných chýb. Fogiho úlety so sebou prináša-
jú i komické momenty a prešľapy. 

15., 16. 8. | 19.00 |  Miestnosť 
samovrahov

Dominik je plod manželstva dvoch úspeš-
ných ľudí – biznismena Andrzeja a vý-
konnej riaditeľky Beaty. Do maturity mu 
ostáva 100 dní a ako jeden z najlepších 

žiakov s výbornými známkami má šancu 
dostať sa na najprestížnejšiu univerzitu. 
100 dní však znamená aj 100 dní dodržia-
vania školských pravidiel. Séria ponižujú-
cich situácií, v ktorých fi guruje Dominikov 
spolužiak a jeho svet sa rúca… 

17. – 19. 8. | 19.30 |  Muži 
v nádeji

Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek Polív-
ka) úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu 
o účinku nevery v každodennej praxi, a to 
s elánom, ktorý je u čerstvého šesťde-
siatnika až závideniahodný. O to viac 
ale nechápe naivitu svojho neznesiteľne 
korektného zaťa Ondreja (Jiří Macháček), 
ktorý pre neustále svedomité vykonáva-
nie povinností nevníma, ako nebezpeč-
ne sa jeho žena Alica (Petra Hřebíčková) 
začína nudiť.

19. 8. | 17.00 |  Kocúr 
v čižmách

Vo fi lme zastihnete titulného hrdinu 
v dobe, ktorá časovo predchádza stretnu-
tiu so zeleným zlobrom. Je zločinec, na 
ktorého hlavu vypísali bohatú odmenu, 
ale vari by tie obrovské čierne oči doká-
zali podvádzať a kradnúť? Všetko určite 
musí byť úplne inak, čo sa taktiež vzápätí 
potvrdí, keď sa kocúr v honbe za tromi 
čarovnými fazuľkami ocitne tvárou v tvár 
Valdovi Cvaldovi, najlepšiemu kamarátovi 
z detstva, ktorý ho jedného nepekného 
dňa podrazil tak, že sa z kocúra stala štva-
ná zver a z Valda Cvaldy nepriateľ. 

22., 23. 8. | 19.30 |  Lono
Eva Green sa v úlohe mladej Rebeccy 
vracia do domu starého otca na chladnom 
anglickom pobreží, kde pred rokmi prežila 
svoju prvú, ešte detskú lásku. Rebecca 
a Tommy nadviažu presne tam, kde sa 
v detstve ich cesty rozišli. Renomova-
ný maďarský režisér Benedek Fliegauf 
nerozpráva klasický príbeh o osudovej 
láske, ale zamýšľa sa nad podobou lásky 
v kontexte genetickej reprodukcie. Keď 
Tommy zomrie pri autonehode, Rebec-
ca sa rozhodne pre umelé oplodnenie 

s klonovanou ľudskou DNA a celý život 
potom čelí dôsledkom svojho kontroverz-
ného rozhodnutia. 

24. – 26. 8. | 19.30 |  Strom 
života

Veľkolepý epos Terrenca Malicka o hľa-
daní zmyslu života medzi dvoma brehmi 
rozumu a lásky, emócií a kamennej tváre, 
úzkosti a šťastia. Texas, 50. roky minulého 
storočia. Jack O’Brien zažil detstvo plné 
hier a krásnej nevinnosti. Dospievanie mu 
však prináša rozčarovanie a jeho vzťah 
s otcom, ktorý by mu mohol pomôcť toto 
obdobie ľahšie prekonať, je dosť kom-
plikovaný. Jack je stratenou dušou v mo-
dernom svete, kladie si množstvo otázok 
a usiluje sa v živote zorientovať. Kde je 
pravda? Čo je večnosť? Ako vznikol život?

26. 8. | 17.00 |  Kung fu 
panda 2

Svojho druhého pokračovania sa konečne 
dočkala aj medzi deťmi obľúbená Kung 
fu panda. Najlenivejší tvor pod slnkom, 
chlpatý Po, už síce prekonal sám seba 
a naučil sa kung fu, no zlo nikdy nespí. 
Aby pochopil svojho nepriateľa, musí 
sa tentokrát vrátiť hlboko do minulosti, 
spochybniť pevné základy svojej rodiny 
a nájsť vnútorný mier. Prvá z otázok, ktoré 
ho trápia je: Ako je možné, že jeho otcom 
je hus? Rodinné problémy však prehluší 
nová výzva.

28., 29. 8. | 19.30 |  Probudím 
se včera

Nová česká komédia zo študentského 
prostredia o ceste za študentskou láskou 
do hlbín nedávnej minulosti. Sympatický 
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štyridsiatnik Petr Kovář dostane úžasnú 
šancu vrátiť sa na chvíľu do svojich štu-
dentských čias, do júna 1989, aby koneč-
ne vyznal lásku svojej bývalej spolužiačke 
Eliške. Má opäť osemnásť, ale zostalo mu 
vedomie i pamäť štyridsiatnika. Snaží sa 
získať sympatie Elišky, ale musí zvládať 
aj študentské povinnosti, s čím nepočítal. 
Zabudol tiež, ako odlišné bolo školstvo 
pred nežnou revolúciou a čo to znamená 
byť znova v koži študenta v časoch, keď sa 
pánom profesorom hovorilo súdruhovia.

30. 8. – 2. 9. | 19.00 |  Poupata

Poupata rozprávajú príbeh výhybkára na 
železničnej trati Jardu Hrdinu, ktorý je zá-
vislý na hracích automatoch, žije v malom 
zapadákove a jeho rodina sa postupne 
rozkladá. Každý z jej členov žije pre svoj 
vlastný ideál. Film zobrazuje svet zúfalých 
sociálnych vzťahov a charakterov, ktoré 
sa chcú vyslobodiť z daného prostredia 
a uskutočniť svoj sen o normálnom živote. 
Nevyhnutná krutosť, s akou sa príbehy 
postáv pretínajú, pripomína britské soci-
álne drámy deväťdesiatych rokov, vrátane 
čierneho humoru, ktorý jednotlivé situá-
cie podfarbuje.

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

od 1. 8. |  Návrat temného 
rytiera

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

od 2. 8. |  Môj otec je šialenec

Dospievajúci Donny (Adam Sandler) stret-
ne dievča svojich snov. Menší problém 
je len v tom, že ide o jeho sexi učiteľku 
Mary. Všetci sme sa v škole do nejakej 
učiteľky zamilovali, ale Donnyho láska 
zájde trochu priďaleko, pretože slečna 

McGarricleová s veľkou ochotou poskytne 
svojmu žiakovi pár súkromných hodín, 
aby mu vysvetlila, ako je to naozaj s tými 
kvetmi a motýľmi. Samozrejme, všetko 
dopadne veľmi zle a učiteľka McGarricleo-
vá skončí vo väzení…

od 2. 8. |  Volám sa Oliver Tate
Viem, že keď budem mať tridsaťosem, 
bude mi to všetko jedno. Ale ja som tu 
teraz. Oliver Tate má 15 a nezapadá do 
svojej sociálnej skupiny. Vyrastá niekde vo 
Walese v 80. rokoch, neustále premýšľa 
nad samovraždou a únikom do krajiny 
zidealizovaných predstáv. Má dva ciele: 
zachrániť manželstvo svojich rodičov 
prostredníctvom dobre premysleného 
plánu a prísť o panictvo pred šestnás-
tymi narodeninami. Film nadväzuje na 
najlepšiu tradíciu britských komédií, ktoré 
sú a zároveň nie sú smiešne. Ayoade si za 
svoj debut vyslúžil prirovnania európsky 
Wes Anderson, britská chlapčenská Amé-
lia z Montmartru.

od 9. 8. |  Macík
Plyšový macík môže byť skvelý spoločník, 
keď máte päť rokov. Keď máte tridsaťpäť, 
je to skôr diagnóza. Ale keď ten plyšový 
macík hovorí, pije ako dúha, užíva ľahké 
drogy a ešte ľahšie dievčatá, môže sa 
z neho stať hlavný hrdina jednej z najori-
ginálnejších komédií. Niet divu, lebo re-
žijné aj scenáristické prsty má v Macíkovi 
Seth MacFarlane, tvorca superúspešného 
seriálu Griffi  novci a komediálne eso sú-
časnej Ameriky.

od 16. 8. |  Total Recall

Total Recall je akčný thriller o realite 
a spomienkach, inšpirovaný známou 
poviedkou We Can Remember It For You 
Wholesale od Philipa K. Dicka. Hoci má 
továrenský robotník Quaid (Colin Farrell) 
krásnu manželku (Kate Beckinsale), ktorú 
miluje, výlet do mysle mu pripadá ako 
skvelé odreagovanie od frustrujúceho ži-
vota – skutočné spomienky na život super 
špióna môžu byť presne to, čo potrebuje. 
Ale keď sa proces zvrtne, Quaid sa stane 
hľadaným mužom. 

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

 DIVADLO
Už v predaji na september

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

28. 9. | 19.00 |  Na kus reči 
s Miroslavom Donutilom 
Obľúbený herec sa predstaví v novom 
programe a svojimi príhodami a ich geni-
álnym podaním dokáže divákov rozosmiať, 
fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj 
rozplakať. Nenechajte si ujsť novú show 
aktuálne najlepšieho českého rozprávača 
a zabávača. Veľkým zážitkom pre divákov je 
aj jeho exkluzívny hosť, populárna sloven-
ská moderátorka – Adela Banášová. 

30. 9. | 16.00 a 19.00 |  RND – 
Šťastné konce 

V najnovšej Štepkovej clivej či nostalgickej 
komédii Šťastné konce sa prelínajú životné 
cesty a pestré ľudské osudy veľmi svojráz-
nych hľadačov prvých a možno aj posled-
ných lások…

T R E N Č I A N S K E

K U LT Ú R N E

L E TO

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
17. 8. | 19.00 |  Don Quijote de 
la mAncha, Divadlo Klauniky, 
Brno (ČR)
Didaktická humorná klauniáda spracova-
ná voľne na motívy svetoznámeho romá-
nu Miguela de Cervantesa Saavedru. Je 
určená všetkým vekovým skupinám.

 VÝSTAVY

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

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je 
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša 
Alexandra Bazovského pripravenú pri prí-
ležitosti 40. výročia založenia galérie tvorí 
52 malieb a 18 kresieb.

1. 8. – 2. 9. |  3. trienále textilu 
– Bez hraníc 2012 – 2013
Po tretíkrát sprostredkuje trienále textilu 
konfrontáciu veľkého počtu umeleckých 
originálov v tejto výtvarnej disciplíne. 
Popri klasickom závesnom textilnom ob-
raze sa na výstave prezentujú inštalácie, 
textilné objekty, šperk aj video. Sprievod-
nou prehliadkou bude výstava Klubu tex-
tilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom 
múzeu v Trenčíne a v Katovom dome.

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

3. 8. – 12. 9. | 10.00 – 20.00 |  
ORA ET ARS vo veži

Mesto Trenčín vás pozýva na výstavu vý-
tvarno-literárnych diel vytvorených počas 
5. ročníka medzinárodného výtvarného 
sympózia ORA ET ARS – Skalka 2012.

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

3. 8. – 10. 9. |  Šikovné rúčky
Výstava prác detí Detského domova Las-
tovička. 

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

9. 8. – 2. 9. |  18. Výtvarný 
salón trenčianskeho kraja
Slávnostná vernisáž sa uskutoční 9. 8. 
o 17.00 hod.

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

1. – 31. 8. |  Svet detskej 
fantázie
Výstava výrobkov a výtvarných prác detí 
z pravidelných tvorivých workshopov v OC 
Laugaricio a detí navštevujúcich výtvarné 
krúžky v KC Aktivity, o. z.

 KONCERTY

T R E N Č I A N S K E

K U LT Ú R N E

L E TO

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
5. 8. | 16.00 |  Rovina
Koncert dychovej hudby – tradičné ľudo-
vé melódie.

10. 8. | 19.00 |  Peter Luha 

Gitarista a spevák hrajúci ako One Man 
Band.

12. 8. | 16.00 |  Trenčianska 
dvanástka
Koncert dychovej hudby – tradičné ľudo-
vé melódie.

19. 8. | 16.00 |  Maroš Bango – 
Koncerty pre nádej, nájdime 
si k sebe cestu
Koncert nevidiaceho speváka a hudobníka 
Maroša Banga a jeho hudobného hosťa – 
nevidiacej speváčky Janky Bebejovej.

24. 8. | 16.00 |  Podsnežnik 
– detský spevácky zbor 
z Dubna (Ukrajina)
24. 8. | 19.00 |  Fascination 
Band 
Koncert populárnych melódií svetových 
šlágrov, skladby v štýle swing, latinsko-
americký bequine, klezmery, slow-fox, 
klasika a rómske piesne.

26. 8. | 16.00 |  3DBand 
Koncert hudobnej skupiny so širokým 
hudobným zameraním – blues, jazz, ba-
ladické piesne, fl amengové skladby s dô-
razom na vlastné hudobné texty a poéziu.
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31. 8. |  Dyvoké Plyny, 
Džezrokpank – Džezrokchlapi 
a Simplify
Koncert alternatívnej jazzrockovej hudob-
nej skupiny a rockovej hudobnej skupiny.

ÁTRIUM KOLÉGIA ÁTRIUM KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
(v prípade nepriaznivého poča-
sia Refektár kolégia Piaristov)

12. 8. | 19.00 |  Večer komornej 
hudby
Účinkujú Ján Vindiš, husle, Samuel Bá-
novec, klavír. V programe zaznejú diela 
autorov: Tomaso Antonio Vitali, Johannes 
Brahms, Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, 
Alfred Schnittke. 

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
13. 8. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
rodičov s Materským centrom Srdiečko. 
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka Dlhé 
Hony (v OC Družba).

14. 8. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

1. – 31. 8. | 10.00 – 15.00 |  
Ponuka aktivít pre žiakov ZŠ 
počas letných prázdnin
Každý deň s inou rozprávkou
Klasické príbehy plné dobrodružstva, zába-
vy, boja dobra so zlom – čítačka s tvorivou 
dielňou a výstavkou výtvarných prác.
Do knižnice 2 – nakazení čítaním!
2. celoslovenská aktivita zdôrazňujúca, že 
byť nakazený čítaním je zdravé a že práve 
knižnice sú miestami, kde sa táto nákaza 
najviac šíri… 
Olympijské hry Londýn 2012
Diskusia o disciplínach, rekordoch a zaují-
mavostiach zo sveta olympijských hier spo-
jená s tvorbou koláže výtvarných prác.
Spoznávame vaše detské idoly
Výzva pre deti, ktoré by chceli prísť predsta-
viť svoju obľúbenú, obdivovanú osobnosť 
z umeleckého, verejného alebo súkrom-
ného života a dokážu ju stvárniť opisnou 
alebo výtvarnou formou, súčasťou je aj 
výstavka vytvorených prác.
Knižnica ponúka deťom i dospelým zapo-
jiť sa do literárnej, fotografi ckej a dvoch 
výtvarných súťaží, v ktorých budú mať 
možnosť vyjadriť svoj názor na čítanie a na 
knižnice rôznymi formami, v ktorých by 
nemal chýbať vtip a nadhľad. Bližšie infor-
mácie získate na tel. čísle 032/746 07 15 
alebo na deti@vkmr.sk. V prípade kolektívu 
detí prosíme o nahlásenie vopred.

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

1., 8., 15., 22. 8. | 10.00 – 
12.00 |  Knihy – hry – internet
Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem 
stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.

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

1., 8., 15., 22. 8. | 13.00 
– 14.00 |  Z rozprávky do 
rozprávky
Rozprávkové popoludnia pre menšie deti.

1. – 31. 8. | 13.00 – 15.00 |  
Internet – elektronický zdroj 
informácií
Podujatie pre žiakov ZŠ.

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

7., 14., 21., 28. 8. |  
Rozprávkové kráľovstvo – 
čítačky
Rozprávky a príbehy bratov Grimmovcov, 
Najkrajšie rozprávky z 1001 noci, Farebné 
rozprávky, Čarodejné rozprávky.

2., 9., 16., 23., 30. 8. |  Knižné 
prázdninové nápady na hry 
a aktivity
Maľovanie, kreslenie, strihanie, kúzlenie 
s papierom, varenie, Super relax – hry na 
doma či vonku. (Magická ruka, Tajomná 
chuť, Kúzelné zrkadlo).

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

25. 8. | 15.00 – 18.00 |  
Prázdninové dielničky – 
zabavme svoje ručičky

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

MATERSKÉ CENTRUM MATERSKÉ CENTRUM 
SRDIEČKOSRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, tel.: 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk
Otvorené: pondelok 15.00 – 19.00, 
utorok – piatok 10.00 – 19.00

6., 13., 20., 27. 8. | 16.00 
– 17.00 |  Didi and Polly – 
angličtina pre deti
9., 16., 23., 30. 8. | 10.30 
– 11.30 |  Didi and Polly – 
angličtina pre deti
Kurz pre deti od 2 do 7 rokov s rodičom – 
jednorazový poplatok 3 €.

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

7., 21. 8. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo 
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC Srdiečko v KC Stred.

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

2.,7.,9.,14.,16.,21., 23. 
8. | 9.00 – 12.00 |  Tvorivé 
prázdninové workshopy
Práca s prírodnými a netradičnými ma-
teriálmi, keramickou hlinou, glazúrami, 
látkami…
2. 8. | Podmorský svet – maľované výkresy 
plné morských živočíchov
7. 8. | Gombíkové kráľovstvo – tvorenie zo 
starých gombíkov
9. 8. | Vyrob si vlastnú bižutériu
14. 8. | Tvoríme zo záchodových roliek
16. 8. | Letné dekorácie z prírodného mate-
riálu a mušličiek
21. 8. | Kamaráti z lúky – veselý hmyz z re-
cyklovaného materiálu
23. 8. | Letné kamienky – maľované 
kamienky, zdobenie servítkovou technikou
Prihlasovanie na 0908 210 940.

D E T S K É

D I VA D E L N É

L E TO
Divadielka pod Mestskou vežou 

každú nedeľu o 15.00

BÝVALÉ LETNÉ KINO BÝVALÉ LETNÉ KINO 
POD MESTSKOU VEŽOUPOD MESTSKOU VEŽOU
5. 8. | 15.00 |  Majsterko 
Maliarko – Divadielko 
Dunajka

Majsterko Maliarko šermuje so štetcami, 
ako to vedia len umelci veľmi známi, ale 
keď zachraňuje princezné, veru nič iné ako 
šabľu do ruky nevezme.

12. 8. | 15.00 |  Kúzelník Melies 
– Juraj Perec
Bez slov uvidíte čáry-máry, možno že aj fuk, 
ticho deti, pozerajte kúzelníka – ani muk!

19. 8. | 15.00 |  Príbehy 
hradného šaša – Teatr 
Komika, Adrián Ohrádka

Veselý klaun Adyno žongluje, akrobatí 
a smeje sa v jednom kuse, presne tak, ako 
v naozajstnom cirkuse. Má stále dobrú ná-
ladu a preto sa dal na klaunovskú dráhu…

26. 8. | 15.00 |  Záhada 
v Zoopotámii – Divadlo 
Happy, Oľga Hoffmannová
Vybral sa hľadať do sveta priateľa, malý 
zvedavý levík, škoda, že na naliatie rozumu 
sa nedá použiť lievik. Netušil totiž, že hľa-
dať okolo, blízko treba! Ináč by prišiel na to, 
že priateľa má vedľa seba.

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

Tábory bez hraníc 2012
6. – 10. 8. |  Cesta okolo sveta
Cesta okolo sveta za 5 dní. Pozývame 
všetkých malých aj veľkých cestovateľov na 
výlet plný dobrodružstiev v rámci nášho 
letného denného tábora. Vyrážame z Eu-
rópy a zastavíme sa v Afrike, Amerike, Ázii 
i v Austrálii. Džungľa, púšť i večne zamrznu-
tá krajina predsa nikoho neodradí. 

6. – 10. 8. |  Tanečný tábor 
Tancujúce tigríky
Tanečný tábor pre najmenšie detičky z pr-
vých trenčianskych tancujúcich jasličiek pre 
deti od 3 – 6 rokov pod taktovkou skúsenej 
lektorky Ing. Petry Pevnej.

13. – 17. 8. |  Pohodou 
s prírodou 
Na čo by sme ako moderná civilizácia 
nemali zabúdať a ako nadobudne človek 
rovnováhu s prírodou? Zaujímaš sa o psíkov, 
zajace, vtáky, či iné zvieratá? Ako je to s ich 
chovom, či výcvikom? Vyskúšaj si spolu 
s nami výrobu syra, masla a iných pro-
duktov domáceho chovu a spoznaj ľudové 
remeslá. 

20. – 24. 8. |  Zábavná 
astronómia
Skvelá správa pre všetkých malých aj veľ-
kých astronómov. Prvý denný astronomický 
tábor na Slovensku čaká len na teba. Pre 
starších každodenné diskusie o vesmíre 
a najnovších poznatkoch z astronómie. Pre 
mladších mnoho tvorivých i športových hier 
na vesmírne témy. 

 VOĽNÝ ČAS

T R E N Č I A N S K E

K U LT Ú R N E

L E TO

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. – 3. 8. | 17.00 |  Historické 
slávnosti – sledujte s nami 
5 dielny príbeh z Ríma
Účinkuje skupina historického šermu 
Wagus.

25. 8. | 19.00 |  Ishtar Dances 
(Trenčín)
Vystúpenie skupiny orientálnych, exotic-
kých a etnických tancov.

 TÁBORY PRE DETI



kam v trenčíne číslo 8 |  ročník XIV

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

18. 8. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 

OSTROVOSTROV
11. 8. | 10.00 |  Splanekor

Splav netradičných korábov po Váhu opäť 
spojený s bohatým kultúrnym progra-
mom.

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

1. – 31. 8. |  Klub keramikárov 
– dospelí
Návštevu keramického ateliéru je možné 
dohodnúť telefonicky podľa vašich časo-
vých možností na 0908 210 940.

1., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 
27., 29. 8. | 18.00 – 19.00 |  
Cvičenie pre ženy s Vladom 
Ondrovičom 
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení s fázami 

odpočinku, ktorého výhodou je vysoký 
energetický výdaj, výsledkom je zlepšenie 
ohybnosti a schopnosti koordinácie, spev-
nené partie bokov, brucha, stehenných 
a sedacích svalov. 

7., 14., 21., 28. 8. | 18.00 
– 19.00 |  Cvičenie Pilates 
s Marcelou Holodovou
Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký 
svalový systém, podporu krížovej chrbtice 
a laterálne hrudné dýchanie. Zostava 
cvikov natiahne skrátené a posilní osla-
bené svaly. Bližšie informácie na tel. 
č.: 0905 705 431.

7., 14., 21., 28. 8. | 18.30 – 
19.30 |  Cvičenie Tai tchi
Staré čínske cvičenie pre dlhovekosť, zdra-
vie a dobrú náladu… Príďte si zopakovať 
skvelé formy tai-čchi, vynikajúce cvičenie 
na chrbticu precvičiť trpezlivosť, sústrede-
nosť a pokoj…

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

3., 10., 17., 24., 31. 8. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky.

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

7., 14., 28. 8. | 9.00 – 9.45 |  
Joga pre mamičky
Cvičenie vhodné v období po pôrode, po 

šestonedelí, môžete prísť s dieťatkom.

14., 28. 8. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
Vedie laktačná poradkyňa Milka Hrom-
níková.

7., 14., 28. 8. | 17.30 – 18.40 |  
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

1., 8., 15., 22. 8. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné
Vedie pôrodná asistentka Zuzana Dun-
cová.

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

10., 24. 7. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Tento obľúbený program je orientovaný 
na všetkých skôr narodených priaznivcov 
výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru 
sa na jednotlivých stretnutiach bližšie ve-
nujú rôznym výtvarným technikám. 

10., 24. 7. | 16.00 |  Večerný 
ateliér pre dospelých 

Projekt je určený pracujúcim, ktorí sa 

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

CENTRUM SENIOROV CENTRUM SENIOROV 
MESTA TRENČÍNMESTA TRENČÍN
Osvienčimská č. 3, tel.: 032/743 45 35

6., 13., 20., 27. 8. | 14.00 |  
Keramická dielňa: Tvorivý 
svet
Klub keramiky pod vedením odbornej 
lektorky.

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

7. 8. | 16.00 |  Včelárstvo 
a právo 
Stav, nové poznatky. Monitoring spádu 
klieštika – beseda.

8. 8. | 16.00 |  Zážitky letcov 
všetkých profesií
Beseda.

13. 8. | 16.00 |  Kompost – jeho 
príprava a využitie
Prednáška.

25. 8. | 7.00 – 12.00 |  
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov s burzou 
a aukciou numizmatického 
materiálu

4 | KAM
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11.8.

18.8.
19.8.

16:00

16:00

9:00 - 19:00

Divadielko pre deti
Kúzelník Maers – 
kúzla a balónová show pre deti

Privítajme kúzelníka!! Program plný 
kúziel pre tých najmenších divákov 
plný zábavy a humorných situácií. 

všetky deti!

Celý víkend ako v rozprávke, kde sa
deti zabávajú so šašom sprevádzajúcim 
svetom rozprávok, kde sa stávajú her-

Storm posúva hranice! Londýnska 

svojimi osobitými, modernými hodin-

kúskov.

25.8.

Spríjemnite si druhý 
prázdninový mesiac 

pre deti aj dospelých.

Celý mesiac

15:00 - 18:00 Celý mesiac

Divadielko pre deti
Divadlo Animare Silva – 
Ako sa Jano s drakom porátal

Mnohí rytieri v boji s drakom neuspeli, 
tak na pomoc prichádza pekárkin syn 
Janko.

Program August 2012
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