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  KINO

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

6. 8. | Záznam zo svetovej 
premiéry – Jára Cimrman: 
Opereta Proso

Prierez slávnou sedemhodinovou, hoci 
ako komplet nezachovanou operetou Pro-
so českého génia Járy Cimrmana uvedie 
Český národný symfonický orchester pod
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vedením Libora Peška. Unikátny večer 
bude súčasťou programu hudobného fes-
tivalu Prague Proms. Ako sólisti vystúpia
sopranistka Adriana Kohútková a tenori
Tomáš Černý a Milon Čepelka. V priebe-
hu koncertu nebude samozrejme chýbať 
fundovaný výklad cimrmanológov Zdeňka
Svěráka, Miloně Čepelky, Petra Bruknera

ý ý g

a Roberta Bárty, ktorí divákom prezradia 
nejednu perličku zo zákulisia vzniku tohto 
zabudnutého diela.

od 1. 8. | Šmolkovia 2

V tomto pokračovaní animovanej rodinnej
komédie Šmolkovia, ktorá sa stala trhá-
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kom minulého roka, vytvorí zlý čarodejník
Gargamel skupinu zlomyseľných tvorov
„darebákov“ podobných šmolkom, aby
získal všemocnú, magickú šmolkovskú 
esenciu.

od 1. 8. | Drsňačky
Jedna by druhú najradšej zabila. Ale šéf 
im to zakázal. To je veta, ktorá presne 
vystihuje vzťah predstaviteliek fi lmu Drs-
ňačky, v ktorom sa stretnú dve vynikajúce
komediálne herečky – Sandra Bullock
a Melissa McCarthy. Zvláštna agentka FBI 
Sarah a bostonská policajtka Shannon 
sa proste musia stretnúť – Sarah je totiž 
prevelená do Bostonu, aby pomohla 
miestnej polícii vyriešiť sériu brutál-
nych vrážd. A tak nastane priamy stret
nielen s bostonským podsvetím, ale aj 
medzi predstaviteľkami zákona, pretože
dostali rozkaz, že spolu musia na prípade 

spolupracovať. Problém je v tom, že ani 
jedna z nich o takúto spoluprácu nestojí.

od 1. 8. | Jasmínine slzy
Cate Blanchett ako Jasmína predstavuje
očarujúcu manželskú “trofej” bohatého
a šarmantného podnikateľa, žijúceho 
v New Yorku. Pohybuje sa v high society, 
prežíva život plný večierkov, je obdarová-
vaná drahými šperkami. Je to život, o kto-
rom snívala, a presne to, po čom túžila. 
Po čase však prichádza pád. Z očarujúceho 
manžela sa vykľuje podvodník a Jasmína,
ktorá stratí všetky prepychové vymože-
nosti, odchádza k svojej sestre do San 
Francisca. Tu prichádza ku konfrontácii
dvoch životných štýlov. Sestra, v podaní 
britskej herečky Sally Hawkins, totiž žije
úplne rozdielnym štýlom, pohybuje sa
medzi zemitými predstaviteľmi tohto
mesta a nechápe Jasmínine slzy za strate-
ným životom.

od 8. 8. | Lovelace: Pravdivá 
spoveď kráľovnej porna 

Rok 1972 sa stal medzníkom v kine-
matografi i. Film Hlboké hrdlo prenikol
do mainstreamového kina, čo malo radi-
kálny vplyv na fi lmový priemysel v časoch 
dávno pred internetom a pornografi ckou
spoločnosťou. Film bol vyrobený za 6 dní 
s rozpočtom 25 000 dolárov a zarobil viac
než 6 000 000 dolárov. Biografi cký príbeh 
zaznamenáva zrod prvej pornohviezdy 
– neznámej Lindy Lovelace, ktorá mimo-
chodom za účinkovanie v tomto fi lme zin-
kasovala smiešnych 1 250 dolárov. Naivné
dievča, vychované vo veriacej rodine, sa
nechá úplne ovplyvniť charizmatickým 
Chuckom Traynerom, ktorý sa po objavení 
jej „neskutočného talentu na orálny sex“
stane jej manželom, manažérom, ale aj 
pasákom.

od 8. 8. | Elysium

Rhodes, vládny úradník, sa nezastaví pred
ničím, aby mohol presadiť anti-imig-
račný zákon a zachovať luxusný životný
štýl občanov Elysia. To však nezastaví 
ľudí na Zemi, ktorí sa snažia dostať dnu 

všetkými prostriedkami. Keď je smoliar 
Max zahnaný do kúta, súhlasí, aby sa 
zhostil neľahkej misie, ktorá ak bude 
úspešná, nielen zachráni jeho život, ale
môže priniesť rovnosť týchto polarizova-
ných svetov.

od 15. 8. | My sme Millerovci

David Burke je podradný dealer trávy,
ktorého klientami sú šéfkuchári a matky
voziace svoje deti na tréningy. Ale nie deti
– predsa len má svoje zábrany. Čo by sa
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teda mohlo pokaziť? Veľa. Pochopiteľne sa
snaží byť čo najviac nenápadný. Nie práve 
najpríjemnejším spôsobom zistí, že žiad-
ny dobrý skutok nezostane nepotrestaný. 
Snaží sa pomôcť niekoľkým lokálnym pu-
berťákom a skončí okradnutý triom pun-
kových bezdomovcov. Ukradnú mu zásoby
aj hotovosť a on má zrazu voči svojmu 
dodávateľovi Bradovi obrovský dlh.

od 22. 8. | Lietadlá 

Dusty je lietadlo s hlavou v oblakoch
– doslova. Povolaním je síce jednomo-
torovým práškovacím lietadlom, no pred-
stavuje si sám seba v závratných výškach 
po boku slávnych lietadiel v medzinárod-
ných pretekoch. Fakt, že nie je stavaný
na súťažné lietanie, ho neodrádza od jeho 
sna. Horšie však je, že sa bojí výšok. S tro-
chou pomoci od svojich priateľov a veterá-
na z 2. svetovej vojny, ktorý mu dá cenné 
rady, sa Dusty vydáva na svoje životné 
dobrodružstvo. Vrtuľu pri vrtuli stúpa so
šampiónmi do výšav, o ktorých sa mu nik-
dy ani nesnívalo.

od 29. 8. | Dospeláci 2

Letná komédia Dospeláci 2 zastihne Len-
nyho (Adam Sandler) v pohodovej nálade

po tom, čo sa s rodinou presťahoval späť 
do mestečka, kde on i jeho priatelia vy-
rástli. Nikto z nich však netuší, že na do-
spelých aj ich potomkov sa rútia nečakané 
udalosti, ktoré so sebou prináša posledný 
deň školského roka.

od 29. 8. | Líbánky
Nevesta a ženích – Tereza a Radim – si už
prešli manželstvami a odniesli si z nich
svoje problémy. Tereza sklamané srdce,
Radim dospievajúceho syna. Sú však 
odhodlaní skúsiť to znova a sú presved-
čení, že tentoraz to vyjde. A zdá sa, že
svadobné oslavy, ktoré prebiehajú v ro-
dinnom kruhu v sídle nevestiných rodičov 
obklopenom romantickou krajinou, budú 
skutočne najkrajším začiatkom spoločné-
ho života. Keby sa na svadobnej hostine
náhle neobjavil nepozvaný hosť.

ARTMAX 
Filmy pre náročného diváka každú stredu
večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €.

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

1. – 4. 8. | 19.00 | Revival
Komédia o štvorici bývalých muzikantov, 
ktorých slávna rocková skupina Smoke
sa za nejasných okolností rozpadla ešte
v roku 1972 a teraz sa rozhodli pre jej
veľkolepý comeback. „Ještě si jednou
pořádně…“ rozhodli sa Bolek Polívka,
Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Ma-
rián Geišberg. Každý z nich sa s úlohou
rockera vo výslužbe vyrovnáva po svojom
a každý z nich si zadovážil vlastné životné
„prúsery“…

4. 8. | 16.00 | Ja zloduch 2
Roztomilo prihlúpli krpci sa vracajú 
do kín. V plnom nasadení a v sprievode
svojho „tatka“, polepšeného superzlo-
ducha Grua, ktorý začal sekať dobrotu 
po tom, čo mu na krku ostali tri osirelé 
slečny. Môže byť napravený zloduch ešte
vôbec zábavný? Gru našťastie neskončí 
ako obyčajný civil, pretože v jeho vnútri sa 
stále ukrývajú schopnosti, ktoré by hoci-
kto rád využil.

6. – 7. 8. | 19.00 | Probudím se 
včera
Komédia zo študentského prostredia
o ceste za študentskou láskou do hlbín
nedávnej minulosti. Sympatický štyrid-
siatnik Petr Kovář dostane úžasnú šancu
vrátiť sa na chvíľu do svojich študentských 
čias, do júna 1989, aby konečne vyznal 
lásku svojej bývalej spolužiačke Eliške. Má
opäť osemnásť, ale zostalo mu vedomie 
i pamäť štyridsiatnika.

8. 8. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha 
VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
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17.30 | Blok hraných fi lmov.

8. 8. | 19.00 | Miznúce vlny
Erotická sci-fi  romanca rozpráva príbeh
mladého informatika Lukasa, ktorý sa
zúčastní kontroverzného medzinárodného
experimentu – vstúpi do mysle mladej
ženy Aurory, ktorá je v kóme. Má jej prina-
vrátiť vedomie. Namiesto toho sa však za-
pletá do osídiel ženiných vášní a fantázií,
čo úplne naruší reálny život jeho samého. 

9. – 11. 8. | Jasmínine slzy
10. 8. | 16.00 | Legendárna 
partia
Jack Frost vyzerá na 18 rokov a žije už 
tri storočia. Prináša chlad, ľad a sneho-
vé prázdniny. Dokáže zmraziť celú ulicu, 
lietať nad mestom, no deti v neho neveria
rovnako ako v Santa Clausa, veľkonočného
zajka, vílu Zubničku či Sandmana, ktorý 
rozprestiera nad nočným mestom zlatistý
prach a nechá deti snívať najkrajšie dob-
rodružstvá. No keď sa Santovi na Sever-
nom póle objaví hrozba nadvlády Tieňa, 
musia sa spojiť i povolať do akcie Jacka.

13. 8. | 19.00 | Klip
Príbeh šestnásťročnej Jasny, ktorá sa 
snaží defi novať svoje miesto vo svete 
a dospieť, stojí na úplnej hrane toho, čo
o dnešných tínedžeroch naozaj chceme
vedieť. Ich rodičia o to menej. Jasna je
bezhlavo zamilovaná do o niečo staršieho 
macha Djoleho. Ich vzťah je však skôr ako
na romantických prechádzkach založený 
na divokých žúroch plných drog, alkoholu,
rozvášneného balkánskeho turbopopu, 
násilia a sexu, ktorý si detailne nakrúcajú 
na mobilné telefóny, tak ako vlastne celý
svoj život.

14. – 15. 8. | 19.00 | Divoké 
bytosti južných krajín
V zabudnutej svojráznej komunite, ktorá 
žije v bažinatom kraji na brehu mŕtveho
ramena rieky a od okolitého sveta ju
oddeľuje ochranná hrádza, žije šesťročná 
Hushpuppy. Jej mama už nežije a jej mi-
lovaný otec Wink je divoch, ktorý je stále 
mimo domova. Osamelá Hushpuppy je 
odkázaná na spoločnosť polodivej zveri
z okolia. 

15. 8. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Probudím se včera 
16. – 18. 8. | 19.00 | Pred 
polnocou
Jesse a Celine sú manželia a vychovávajú 
dve dcéry. Spoločne trávia letnú dovo-
lenku v slnečnom Grécku. Jesse tu hľadá 
inšpiráciu pre ďalšiu knihu, ale Celine už
unavuje byť stále zvodnou francúzskou 
múzou. Ako darček dostanú od priateľov 
pobyt na jednu noc bez detí v luxusnom
hoteli na pláži. Ako môže pár, ktorý žije 
v dlhoročnom vzťahu, taký čas stráviť?
Romantické chvíle narúša neodbytná 
realita: rozhovory na tému stereotypný
rodinný život, výchova detí, práca, nena-
plnené sny a priania, sklamania, pomalé
vyprchávanie lásky. 

18. 8. | 16.00 | Norman 
a duchovia
Jedenásťročný Norman je typický chalan
na pokraji záujmu. Pochopenie nena-
chádza u rodičov a už vôbec nie u staršej 
sestry. V škole je terčom posmechov
i šikany a kamarátom mu je akurát tučko 
Neil, s ktorým sa aj tak nikto iný spriateliť 
nechce. Ale Normanov život nie je úplne
nudný. Miluje horory a má známych z iné-
ho sveta. Vidí duchov mŕtvych, dokáže 
s nimi komunikovať. Môže mu tento šiesty 
zmysel pomôcť? 

20., 21. 8. | 19.00 | Nerada ruším
Komediálny príbeh krásnej, ale zmätenej
mladej ženy Helene, ktorá sa podľa svojej 
matky narodila iba omylom. Helene je
mladé sympatické dievča s mierne vý-
stredným správaním. V živote ju trápi len
jedna vec: chcela by nájsť svojho biolo-
gického otca, ktorého v detstve nezažila.
S matkiným miláčikom – psom – sa roz-
hodne túto situáciu riešiť. 

22. 8. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

22., 23. 8. | 19.00 | Príbeh môjho 
syna
Slobodná matka Gemma (Penélope Cruz) 
prichádza so svojím dospievajúcim synom
Pietrom do Sarajeva, aby poznal krajinu,
v ktorej sa narodil. Pred 16 rokmi ju muse-
li kvôli bosensko-srbskej vojne opustiť. 
Gemma sa tak vracia na miesta, ktoré
v nej prebúdzajú dávne spomienky.

24., 25. 8. | 19.00 | Ohnivý kruh
Z mora sa vynoria obrovské príšery kaiju 
a pustia sa do vojny s ľudstvom, ktorá si
vyžiada milióny životov a ľudstvo na roky
zaťaží. Pre boj s kaiju bola vyvinutá špe-
ciálna zbraň: masívni roboti nazvaní Jae-
gers, ktorí sú simultánne ovládaní dvomi 
pilotmi, ktorých mozgy sú prepojené 
neurálnym mostom. Lenže aj títo roboti 
sa tvárou v tvár nezničiteľným kaiju zdajú
byť takmer bezmocní…

25. 8. | 16.00 | Ja zloduch 2
28. 8. | 19.00 | Hobit
Prvá časť adaptujúca nadčasové maj-
strovské dielo Hobit J. R. R. Tolkiena sa 
odohráva v Stredozemí, 60 rokov pred Pá-
nom prsteňov. Príbeh Hobita sleduje cestu 
hlavnej postavy Bilba, ktorého poslaním 
je znovu získať stratené trpasličie kráľov-
stvo v Osamotenej hore na východe a zba-
viť ho strašidelného draka Smauga. Bilba
na jeho ceste, okrem čarodejníka Gandal-
fa, sprevádzajú trinásti trpaslíci, vedení 
legendárnym bojovníkom Thorinom.

29. 8. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Ozveny festivalu 
študentských filmov 
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

  VÝSTAVY

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

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

1. 8. – 1. 9. | Vodné hladiny – 
Hladiny duše 
Námetovo i obsahovo zaujímavá výsta-
va prinesie prezentáciu tvorby mladej
generácie slovenských autoriek, v ktorej

dominuje téma živlu vody v rôznych inter-
pretáciách. 

1. 8. – 1. 9. | Ondrej 4. Zimka 
Súborná výstava po prvý raz predstaví 
v galérii tvorbu mladého sochára (ročník 
1975), absolventa bratislavskej VŠVU.
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Umelecký svet Ondreja 4. Zimku je mo-
derný svet techniky prepojený s aktuál-
nym svetom ľudí.

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

1. – 18. 8. | Nebo, peklo, raj 
– Marcel Kubinský, výber 
z tvorby

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

19. 8. – 17. 9. | ORA ET ARS – 
Skalka 2013
Výstava výtvarných diel vytvorených po-
čas 6. ročníka medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia.

MESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

1. – 18. 8. | FotoPohodaFestival
Výstava fotografi í Eduarda Gensereka.

19. 8. – 17. 9. | ORA ET ARS

Výstava.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

6. 8. – 9. 9. | Uhol pohľadu – 
výstava fotografií
Pripravuje Klub slovenských turistov.

19. 8. – 8. 9. | Krajina SNP
Výstava obrazov z Depozitára predmetov
kultúrnej hodnoty OS SR.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 25. 8. | Ján Mikuška: Obrazy
Vernisáž sa uskutoční 30. 7. o 17.00 hod.

1. 8. – 8. 9. | Akt v tvorbe 
slovenských výtvarníkov
Vernisáž sa uskutoční 27. 8. o 17.00 hod.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 31. 8. | Výstava detských 
výtvarných prác 

AUROGENIO AUROGENIO 
PRECIOUS METAL
Mierové námeste 37 (na 1. 
poschodí VÚB banky)

8. 8. | 19.00 | Vernisáž obrazov 
– Joe Muczka Jr. 

Všetkých vás srdečne pozývame na verni-
sáž obrazov maliara a kreatívneho umelca 
Joe Muczka Jr. Autor je držiteľom prestíž-
neho európskeho ocenenia Zlatá Europea,
ktoré sa udeľuje výnimočným umelcom 
za ich prínos umeniu a kultúrnu činnosť.
Taktiež je členom klubu laureátov Európ-
skej únie umenia.

  KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
4. 8. | 16.00 | Slovak Tango

Retro koncert obľúbených a nezabudnu-
teľných slovenských evergreenov.

9. 8. | 19.00 | VV Jazz Quartet
Stretnutie generácií slovenského jazzu.
Hostia: Dušan Húščava – saxofón, Zuzana 
Vlčeková, Robert Babál – spev.

11. 8. | 16.00 | Bodovanka
Koncert dychovej hudby, ľudové melódie.

16. 8. | 19.00 | Jerguš Oravec 3JO

Just Beneath the Surface Tour 2013.

18. 8. | 16.00 | Rovina
Koncert dychovej hudby, ľudové melódie.

23. 8. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Populárne melódie v jazzovom rytme
a jazzové štandardy.

25. 8. | 16.00 | Pressburger 
Klezmer Band
Strhujúci klezmer všetkého druhu do tan-
ca i na počúvanie.

30. 8. | 19.00 | Aurelius Quintet
Slovenský folklór v jazzových aranžmá-
noch, jazzové štandardy.
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ÁTRIUM KOLÉGIA ÁTRIUM KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
18. 8. | 19.00 | Komorný koncert
Účinkujú: Ján Vindiš – husle, Ján Šiška –
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violončelo. Program: A. Corelli, J. S. Bach,
J. Halvorsen, E. Ysaye.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

9. 8. | 20.00 | Colored People
Večer s brazílskou hudbou, sambou, jaz-
zom a ďalšími svetovými melódiami.

30. 8. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Posedenie pri hudbe.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
19. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 
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rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka 
Dlhé Hony (v OC Družba).

20. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 1. posch.

1. – 30. 8. | 10.00 – 15.00 | 
Prázdninové leto v knižnici pre 
čitateľov a ich kamarátov
Témy:
Prečítame ti rozprávku a ty sa zahráš
na ilustrátora.
Spolu si potom v knižnici vytvoríme vý-
stavu všetkých ilustrácií.
Kamarát slovník v akcii – alebo píšeme
príbehy vždy len na jedno písmeno z abe-
cedy.
Dokážete táboriť a prežiť v prírode? Pora-
dia vám knižky.
Súťaž o najlepšieho „Čitateľa leta 2013“

y

Zahrajte sa na knihovníčky – súťaž o naj-
vtipnejšiu informačnú hodinku o práci 
a dianí v detskom oddelení knižnice.
Tvorivé dielne – kreslenie, strihanie, lepe-
nie, stavanie, riešenie.
Bližšie informácie získate na tel. čísle
032/746 07 15 alebo na deti@vkmr.sk. 
V prípade kolektívu detí prosíme o nahlá-
senie vopred.

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

7., 14., 21., 28. 8. | 10.00 – 12.00 | 
Knihy – hry – internet
Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem 

y y

stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.

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

1. – 30. 8. | Internet – 
elektronický zdroj informácií – 
pre žiakov ZŠ

7., 14., 21., 28. 8. | 13.00 – 15.00 | 
Poznávaj prírodu a zvieratká 
v nej
Vyhľadávanie kníh, čítanie a zábavné prí-
behy o zvieratkách + výtvarná dielňa.

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

1., 8., 15., 22. 8. | Deti, zabavte 
sa – nenuďte sa
V knižnici vám ponúkame „ Knižné nápady
na hry a aktivity“ – kreslenie, maľovanie,
vystrihovanie. Super relax: Čo je Tangram? 

y y

Ako vyrobiť suveníry, maľovanie kame-
ňov, pieskové tváre, ozdob si veci – šabló-
ny podľa tvojho výberu.

6., 13., 20., 27. 8. | Deti, zabavte 
sa – nenuďte sa
Čaká vás svet rozprávok – čítanie z kníh 
Rozprávkový poklad, Maťko a Kubko,
Bambuľkine dobrodružstvá, Veselé príbe-
hy o zvieratkách, Grázlik GABO a zúbková
víla, Zázračná zmrzlinka a pod.

ÁTRIUM POD ÁTRIUM POD 
MESTSKOU VEŽOUMESTSKOU VEŽOU
DETSKÁ DIVADELNÁ SÚŤAŽ

Súťaž s „Detským divadelným letom“
pokračuje aj v  auguste. Deti, opäť dosta-
nete kartičku a na konci divadielka do nej
pečiatku. Aspoň 2 pečiatky na  kartičke
a súťažíte o pekné ceny. Prvou cenou je ro-
dinné vstupné na  divadelné predstavenie
pre deti „O  poštárovi Vincovi“ v  rám-
ci Detského divadelného klubu, ktoré sa
uskutoční 15. septembra 2013 o  16.00
hod. v  kine Hviezda Trenčín. Vstupenky
do  súťaže venovalo občianske združenie
Kolomaž. 

4. 8. | 15.00 | Klaun Pepele 
– Divadlo Žihadlo

Smutno-smiešny klaun Pepele je naozaj
veľmi smutný a ani ústami už nemelie.
Keď však prídu do divadla deti, slnko
v očiach mu zas svieti.

11. 8. | 15.00 | Kufor – Theatre 
Fortissimo

Aké tajomstvá skrýva kufor, čo tu niekto 
zabudol a zdúchol. Otvor ho a pozri sa
dnu. Uvidíš – viac nepoznáš nudu.

18. 8. | 15.00 | Perníková striga 
Figa – Divadielko Dunajka
Perníková striga Figa, tak ako v roz-
právkach to býva, láka deti na perníčky.
Maškrtníci, maškrtníčky, dajte pozor
na jazýčky!

25. 8. | 15.00 | Ujek Ožgera – 
Záhorácke divadlo
Ozajstný Gašparko, kráľ, princezná a drak. 
Poď s nami do divadla, nikto ti nebráni.
Dnes nemusíš mať frak. A Gašparko – ten
ako vždy, všetkých zachráni.

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

5. – 9. 8. | 10.00 – 12.00 | 
Prázdninový DVD kurz 
angličtiny 
Prihlásené deti rozdelíme podľa veku 
do dvoch skupín: 3 – 6 rokov a 7 – 12 ro-
kov. Je potrebné sa vopred prihlásiť v MC
Srdiečko.

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

5. – 9. 8. | Hókusy – pokusy 
Táborové prázdninové laboratórium. 
Zvedavosť a zatajený dych, keď sa zrazu 
stretneme s niečím novým a nepozna-
ným. Príroda a svet okolo nás je plný
tajomstiev. Poďme spolu objavovať ta-
jomstvá prírody, magnetizmu, elektriny, 
astronómie i života. Čakajú ťa pokusy
j y gg

na každý deň, z ktorých mnohé si budeš
môcť sám vyskúšať a tvorivé workshopy, 
kde nadobudneš nové zručnosti a potešíš
seba a svojich blízkych.

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

19. – 23. 8. | Zábavná 
astronómia 
Denný astronomický tábor pre malých aj
veľkých astronómov a astronómky. Deti 
budú rozdelené do dvoch skupín podľa 
veku a vedomostí. Poznávacia skupina
– Slnečná sústava, Planéta Zem, Slnko
a život hviezd, Tajomstvo hmoty a Galaxie,
Ďaleký vesmír a život v ňom, Orientácia 

j y

na oblohe a pozorovateľné javy. Hravá 
skupina – Postavme si vesmír, Za chvos-
tom kométy, Mimozemské mesto, Ufoni-
áda, Vesmírny ples, Cesta ku hviezdam, 
Vesmírny labyrint.

1. – 22. 8. | Spoznajte krásu 
krajín Afriky a Číny – Letné 
tvorivé dielničky
Séria prázdninových tvorivých dielní 
a workshopov pre deti.
1. 8. | Tieňové divadlo
6. 8. | Lampióny
8. 8. | Obraz starej Číny

y

13. 8. | Čínsky drak
j

15. 8. | Vejáre
20. 8. | Kaligrafi cké obrázky
22. 8. | Kung-fu panda
Na jednotlivé workshopy je potrebné 
prihlásenie. Prihlášky a informácie: info@
kcaktivity.sk a 0918 561 320.

ZOC MAX 
Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

2., 3. 8. | Noc v Detskom kútiku 
– Chlapčenská noc
3. – 4. 8. | Noc v Detskom 
kútiku – Babská jazda

TRENČIANSKA TRENČIANSKA 
UNIVERZITA A. DUBČEKAUNIVERZITA A. DUBČEKA
19. – 21. 8. | Trenčianska detská 
univerzita
Trenčianska detská univerzita je projekt
určený pre žiakov prvého stupňa zák-
ladných škôl (6 – 12 rokov). Počas troch
dní si môžu zábavnou formou vyskú-
šať štúdium na Trenčianskej univerzite. 
Cieľom projektu je, aby zúčastnené deti
boli od útleho veku stimulované k chuti
vzdelávať sa. Termín podania prihlášky je
do 15. 8. 2013. Program a prihlášku náj-
dete na: www.bakalarik.tnuni.sk.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. – 2. 8. | Trenčianske 
historické slávnosti

5-dielna rozprávka, v ktorej uvidíte 
šermiarov, rytierov na koňoch, divadlá
a pyrotechnické efekty. Počas slávností 
bude na námestí remeselný jarmok denne
od 10.00 – 20.00 hod.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
3., 4. 8. | Trenčianske hradné 
slávnosti 2013

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

24., 31. 8. | 20.30 a 21.30 | Nočná 
prehliadka Trenčianskeho 
hradu
Pozývame vás na prehliadku Trenčianske-
ho hradu, ktorá bude plná šermu, streľby 
z palných zbraní, strašidiel v podzemí, 
pyrotechnických efektov a samozrejme,
nebude chýbať ani výstup na Matúšovu
vežu.

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

1. 8. | 16.00 | Poznávame 
Trenčanov
Cyrilo – Metodská tradícia a kostoly 
zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi v Tren-
čianskom kraji – prednáša Mgr. Mária 
Kubelová.
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GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

25. 8. | 15.00 | Ochutnávka 
odrodových káv – Peter Szabó
Prezentácia káv s odborným výkladom.

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

1., 8., 15., 22. 8. | 10.30 | 
Mommie's English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa 
pri nich hrajú.

2., 9., 16., 23., 30. 8. | 10.30 | 
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti 
sa pri nich hrajú.

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

6., 13., 20., 27. 8. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pô-
rode. Vezmite dieťa so sebou a príďte.

6., 13., 20., 27. 8. | 10.00 | 
Podporná skupina mamičiek 
v dojčení
Cvičenie vhodné aj pre tehotné ako prípra-
va na dojčenie.

6., 13., 20., 27. 8. | 18.30 – 20.00 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

7., 14., 21., 28. 8. | 10.00 | 
Montessori klub

HOSS SPORT CENTERHOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

2., 9., 16., 23., 30. 8. | 8.30
– 9.30 | Mamičky späť 
do kondície
Outdoorové cvičenie s kondičným tré-
nerom. Vopred sa prihláste na č. tel. 
032/641 00 13.

5., 12., 19., 26. 8. | 8.30 – 10.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi

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

10. 8. | Burza starožitností

Burza starožitností, zberateľských pred-
metov a zaujímavostí.

11. 8. | Chovateľská burza
Burza exotického vtáctva, holubov, hra-
bavej a vodnej hydiny, králikov a ďalších
druhov zvierat.

17. – 18. 8. | Kôň 2013
10 ročník medzinárodnej výstavy koní10. ročník medzinárodnej výstavy koní.

17. – 18. 8. | Detský svet & 
Intertoys 2013
7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej
módy, hračiek, detskej literatúry a škol-
ských potrieb.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1., 8., 15., 22. 8. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie ženy
1., 8., 15., 22. 8. | 11.00 – 16.00 | 
Masáž
1., 8., 15., 22. 8. | 15.00 – 17.00 | 
Taroky a kartové hry
2., 9., 16., 23., 30. 8. | 9.30 – 
12.00 | Spevácka skupina 
Sihotiar
2., 9., 16., 23., 30. 8. | 9.45 – 
11.00 | Cvičenie pre ženy
5., 12., 19., 26. 8. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
5., 12., 19., 26. 8. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
5., 12., 19., 26. 8. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy
5., 12., 19., 26. 8. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
5. 8. | 16.00 | Bonsaj klub
6., 13., 20., 27. 8. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
6., 13., 20., 27. 8. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 05

7., 14., 21., 28. 8. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
7., 14., 21., 28. 8. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance
7., 14., 21., 28. 8. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
7., 14., 21., 28. 8. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
7., 14., 21., 28. 8. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
9. 8. | 15.00 | Letné posedenie 
s opekačkou
22. 8. | 16.00 | Poľský klub

KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 032/743 
45 35, kcsihot@gmail.com

Ponuka kurzov v školskom 
roku 2013/14
Hudobné: akordeón, fl auta, gitara, man-
dolína, harfa, husle, klavír/spinet, spev.
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: 
súbory starej hudby hľadajú muzikantov: 
husle, violončelo, spev a iné.
Jazykové: pre deti i dospelých: angličti-
na, nemčina, taliančina, poľština, ruština.
Kurz intenzívneho kreslenia: 3-dňový.
Kurz cvičenia pamäti: intenzívny
3-dňový.
Praktické: keramika, strihy – šitie, stu-
dená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa.
Odborné: gramotnosť na PC, účtovníctvo
– jednoduché, podvojné.

4 | KAM
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