
31. 8. | 16.00 | Vernisáž 
výstavy Misia v kontextoch 
a súvislostiach so 
sprievodným programom

AREÁL KLÁŠTORA SKALKA PRI TRENČÍNE |

Slovenská premiéra výstavnej prezen-
tácie veľkoformátových reprodukcií 
originálnych ilustrácií a  sprievodných
textov známych i menej známych kul-
túrno-historických objektov v  lokali-
tách prihraničných regiónov SR a  ČR

ý j

spojených s  cyrilometodskou misiou
a  počiatkami kresťanstva. V  sprie-
vodnom programe vystúpia: Školský
spevácky zbor Piaristického gymná-
zia Jozefa Braneckého – Piarissimo,
FS Kopaničár Starý Hrozenkov, Musica
poetica – súbor starej hudby z Trenčí-
na a folková speváčka Simona Martau-
sová.

Do 31. 8. | Galéria z Pohody 
na vodomerných šachtách

PRIESTOR PRED ODA | Výstava obrazov 
namaľovaných na  vodomerných šach-
tách, ktoré skrášľovali areál festiva-
lu Pohoda. Do  maľovania sa tento rok
zapojilo celkovo 26 výtvarníkov zo Slo-
venska, Ukrajiny a  Švédska. Šachty sa

p j ýý

po skončení festivalu presunuli do cen-
tra Trenčína, kde si ich môžu ľudia po-
zrieť do konca leta. Potom si ich fi rma,
ktorá ich festivalu zapožičala, odvezie
a bude využívať na pôvodné účely, po-
putujú do zeme..

  KONCERTY
3. 8. | 17.00 | Buuremusig 
Gassau z Gossau
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-
by, Švajčiarsko.

8. 8. | 19.00 | Andrew May

MIEROVÉ NÁMESTIE | Popový koncert spevá-
ka a skladateľa. Trenčianska hudobná liga.

10. 8. | 17.00 | Trenčianska 
dvanástka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Slovenské ľudové me-
lódie.

15. 8. | 19.00 | Pell Mell 59
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert mladej rocko-
vej kapely. Trenčianska hudobná liga.

17. 8. | 17.00 | Bodovanka
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert dychovej hud-
by.

22. 8. | 19.00 | Cpt. Slice

MIEROVÉ NÁMESTIE | Stále mladí chlap-
ci opäť v  meste – originálna trenčianska
rock ‚ n ‚ rollová show. Trenčianska hudob-
ná liga.

24. 8. | 17.00 | Los Remedios

MIEROVÉ NÁMESTIE | Jedinečné hudobné
fl amencové aranžmány a  príťažlivé cho-
reografi e.

29. 8. | 19.00 | Aurelius Quintet
MIEROVÉ NÁMESTIE | World music in jazz.

29. 8. | 20.00 | Avivage
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert poprockovej
trenčianskej kapely. Trenčianska hudob-
ná liga.

31. 8. | 17.00 | Okteto pána Gézu
MIEROVÉ NÁMESTIE | Netradične spracova-
né ľudové piesne.

  PRE DETI
utorok a štvrtok | 10.00 – 12.00 | 
Leto v knižnici
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Bohatý
prázdninový program pre detských čita-
teľov a  ich kamarátov. Pripravená je roz-
právková krajina víl a  škriatkov v  rám-
ci putovnej výstavy „Pohádková země“,
tipy a triky pre správne baby, tvorba kulís
do detského oddelenia, či anketa o mene
pre knižničného škriatka. Návštevu väčšej
skupiny treba vopred dohodnúť. Kontakty:
032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

utorok, štvrtok | 10.00 – 12.00 | 
Nenuďte sa doma sami, 
zabavte sa s nami
VEREJNÁ KNIŽNICA KC DLHÉ HONY | Cesta
do  ríše rozprávok, čítačky, knižné prázd-
ninové nápady na  hry a  aktivity, praktic-
ké rady, ako si spestriť pobyt v prírode, re-
kordy okolo nás. Kontakt: 032/652 20 86,
dlhehony@vkmr.sk.

utorok | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti od 3,5 
roka
HOSS SPORT CENTER | Prekážková dráha, te-
nis, basketbal, fl oorball, atletika – športy
zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13, info@hosscorp.sk.

utorok a štvrtok | 8.30 – 11.30 | 
Pohodou s prírodou
KC AKTIVITY | Letné tvorivé workshopy
pre deti a mládež od 6 do 13 rokov. Séria
prázdninových tvorivých dielní a worksho-
pov pre deti. O deti sa počas workshopov
stará animátorský tím. Zabezpečené sú
pomôcky, pracovný materiál, pitný režim,
a  bohaté občerstvenie vo forme desiaty.
Prihlasovanie na  jednotlivé workshopové
dni na  0908  210  940, info@kcaktivity.sk.
Témy: 5. 8. – Netradičné brošničky a prí-
vesky (Vyrábanie ozdôb, brošní a  príves-
kov inšpirovaných zvieratkami, vtáčikmi
a  rastlinami.), 7. 8. – Zvonkohra (Vtáčiky
spievajú nielen na oblohe a na stromoch,
ale aj na  našej zvonkohre.), 12. 8. – Pe-
čenie psích keksov z  vlastnoručne vyro-
beného cesta (Potom ich spoločne daru-
jeme psíkom Trenčianskeho útulku.), 14.
8. – Koníky a  ich čarovný svet (Glazova-
nie keramických obrázkov. Obrázková ko-
láž.), 19. 8. – Rybičky v  akváriu (Obrázok
spod morskej hladiny.), 21. 8. – Zápisníček

s  rybkami (Onedlho začína škola, tak sa
spoločne pripravíme a urobíme si zápisník,
ktorý nám bude pripomínať leto.)

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

streda | 10.00 | Pohybová 
všestrannosť pre najmenších 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER | Hodinka je rozdelená
na 30 minútovú koordinovanú časť a ďal-
ších 30 minút trvá samostatná kreatívna
hra rodičov s deťmi.

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

streda | 13.00 – 15.00 | 
Prázdninové superkluby 
v Kubre
VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA | Výber klasic-
kých rozprávok, internet ako elektronický
zdroj informácií. Kontakt: 032/743 7368,
e-mail: kubra@vkmr.sk.

streda | 16.30 | Pohybová 
všestrannosť pre deti od 5 
rokov
HOSS SPORT CENTER | Prekážková dráha, te-
nis, basketbal, fl oorball, atletika – športy
zábavnou formou hry. Nahlásenie vopred
na 032/641 00 13, info@hosscorp.sk.

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

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

nedeľa | 17.00 | Kids Jumping
HOSS SPORT CENTER | Skákanie, detské pes-
ničky a  dobrá nálada s  kvalifi kovanou in-
štruktorkou Ivankou.

3. 8. | 16.00 | Klaunove sny 
– Miroslav Kasprzyk

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU

  NEDAJTE SI UJSŤ

august 2014

Detské divadelné leto

Nedeľa o 16.00 – POD MESTSKOU VEŽOU
Každú augustovú nedeľu v rovnakom čase čaká 

na detského diváka v priestore bývalého letného kina 
pod Mestskou vežou malý divadelný zážitok.
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| Správny klaun – ujo Miro nerozpráva,
iba ukazuje, smeje sa, hlavou kýva no
a, samozrejme, veselým býva. Zavedie vás
do pantomimického lesa, pod vodu a zaži-
jete s ním dobrodružstvo pri varení panto-
mimického obeda.

4. – 8. 8. | 7.30 – 17.00 | 
Cestujeme južnou Amerikou
KC AKTIVITY | Priblížime si kultúru krajín 
Brazílie a Uruguaja. S Brazílčankou Joanou
si uvaríme tradičné brazílske jedlá, zažije-
me atmosféru karnevalu a  stretneme sa
s typickým zvieratkom Brazílie.

10 .8. | 16.00 | Dúhová plavba 
– Divadielko Dunajka

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Daj si plutvy a  vysoko zdvíhaj nohy! Kto
chce sedieť v ponorke pri okne pohodlne,
nech sa ani nehne. Uvidí veľkolepé divadlo
podmorského sveta, kde fantázia lieta.
Dúhová plavba začne hneď, tak ticho v tej
ponorke seď!

11. – 15. 8. | 7.30 – 17.00 | BIO 
NEBIO
KC AKTIVITY | Staneme sa na  chvíľku far-
mármi, ekológmi a  ochrancami prírody.
Budeme spoznávať ako fungujú prírodné
zákony. Naučíme sa vyrábať syr, tvaroh,
maslo a iné dobrôtky.

17. 8. | 16.00 | Havo Slavo – 
Harry Teater
BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Slávny Slavo Havo sa vybral do sveta. Be-
hať z  dvora do  dvora ho už neláka. Chce
vidieť a  skúsiť svet a  keď sa skusov nasý-
ti, vrátiť sa domov k svojim späť. Lebo pre
tuláka inej cesty niet.

18. 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.

19. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

24. 8. | 16.00 | Zlatá priadka 
– Divadlo Žihadlo

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU |

Deti, viete čo sú to marionety? No predsa
bábky na nitkách – to je jasné tak ako sln-
ko svieti. A  zlatá priadka v  rozprávke tiež
nitky spriada a mladého kráľoviča má na-
ozaj rada.

30. 8. | 15.00 – 18.00 | Leto plné 
šperkov
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti. 
Predstavujeme povolanie šperkár. Vyrob-
te si spolu s  nami rôznymi technikami

originálne šperky, ktoré môžete nosiť celé
leto. Budeme recyklovať, maľovať a spájať.

31. 8. | 16.00 | Kráľ Šašo 
– Divadlo Fortissimo

BÝVALÉ LETNÉ KINO POD MESTSKOU VEŽOU
| Každý dobrý kráľ má svojho osobné-
ho šaša. Ten mu smiech a  radosť do živo-
ta vnáša. Poďme teda na  kráľovský dvor,
teda pardon –do divadla, kde zabudneme
na  každý jeden spor. Ponáhľajme sa, vy-
hráva ten, čo tam bude skôr.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GALÉRIA M.  A.  BAZOVSKÉHO | Stála expozí-
cia.

1. 8. – 7. 9. | Melita Gwerková 
– Marián Vida: Paralelné svety

GMAB | Melita Gwerková a  Marián Vida 
patria medzi jedinečné osobnosti sloven-
skej maľby. Svojou tvorbou sa prezentujú
na domácej výtvarnej scéne, ale ich dielo
je známe tiež v  zahraničí, kde získali via-
cero prestížnych ocenení. Obaja výtvar-
níci – manželia prezentujú svoju tvorbu
spoločne, keďže sú si obsahovo aj formál-
ne veľmi blízki a vzájomne sa dopĺňajú aj
p j

obohacujú.

1. 8. – 7. 9. | Peter Oriešek: 
Plastiky a kresby

GMAB | Sochár Peter Oriešek je pôvodom 
zo Slovenska. Narodil sa neďaleko Trenčína
v obci Dolná Súča. Štúdiá a životné osudy
ho zaviali do  Prahy, kde žije a  pôsobí aj
v  súčasnosti. K  Slovensku a  predovšet-
kým k rodnej obci ho viažu rodinné väzby
a spomienky. Peter Oriešek patrí k popred-
ným osobnostiam súčasného českého so-
chárstva a kresby. Okrem voľnej sochárskej
tvorby (monumentálna a komorná plasti-
ka, reliéf ), medailérstva, kresby a fotogra-
fi e, sa venuje aj pedagogickej činnosti.

1. – 30. 8. | Rozprávková krajina 
víl a škriatkov
VEREJNÁ KNIŽNICA HASIČSKÁ | Putov-
ná výstavka kníh a  bábok českej spiso-
vateľky a  ilustrátorky Vítězslavy Klim-
tovej nielen pre deti. Návštevu väčšej

skupiny treba vopred dohodnúť. Kontakty:
032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

1. – 31. 8. | 19. výtvarný salón 
Trenčianskeho kraja
ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava diel vý-
tvarníkov z regiónu.

1. 8. – 10. 9. | Paličkovaná čipka
CENTRUM SENIOROV | Výstava Kataríny 
Vozárikovej. Vernisáž sa uskutoční 5. 8.
o 16.00 hod.

1. 8. – 17. 9. | ORA ET ARS 
– Skalka 2014

MESTSKÁ VEŽA | Výstava výtvarných diel
vytvorených počas 7. ročníka medzinárod-
ného výtvarno-literárneho sympózia.

6. 8. – 8. 9. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

7. – 28. 8. | Výstava obrazov 
Aleny Teicherovej
TSK | Výber z  tvorby pri príležitosti život-
ného jubilea. Vernisáž sa uskutoční 7. 8.
o 17.00 hod.

21. 8. – 9. 9. | 70. výročie SNP
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava pri príležitosti 
70. výročia Slovenského národného po-
vstania.

  PRE SENIOROV
7. 8. | 14.00 | Všetci sme mladí 
duchom
CENTRUM SENIOROV | Zábavné popoludnie 
seniorov s vnúčatami.

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

pondelok, streda | 16.00 | 
Flexibar
HOSS SPORT CENTER | Kmitacia tyč predsta-
vuje jedinečný terapeutický prostriedok
pri ochoreniach chrbta a kĺbov.

j j ý p ý

pondelok, štvrtok, piatok |
18.00 | Jumping a jumping 
Interval
HOSS SPORT CENTER | Cvičenie na čerstvom 
vzduchu na malých profi  trampolínach.

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

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v tehotenstve
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodný pohyb 
v  období tehotenstva pre rozhýbanie
a uvoľnenie celého tela.

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

CINEMAX
od 7. 8. | V oku búrky
Americký akčný katastrifi cký thriller.
Mesto Silverton počas jediného dňa
zničia nečakané útoky tornáda. Lovci
búrok predpovedajú, že to najhoršie
ešte len príde. Väčšina ľudí hľadá úkryt,
ale niektorí mieria priamo do smršte.

od 7. 8. | Poštár Pat vo filme
Rodinný animovaný fi lm. Skromný
a  obľúbený doručovateľ pošty, žije so
svojou ženou Sárou a  ich mladým sy-
nom Juliánom idylický život na  brit-
skom vidieku. Potom, ako uvidí epi-
zódu televíznej talentovej show, hodí 
rukavicu do ringu a pustí sa do súťaže
o veľkú cenu.

od 14. 8. | Útek z planéty 
Zem

Animovaná dobrodružná komédia.
Na  planéte Baab žijú zábavní mod-
rí ufóni, ktorí majú dokonca svojho
národného hrdinu. Je ním astronaut
Scorch Supernova, expert na  nebez-
pečné záchranné misie. Keď na vesmír-
nej stanici zachytia SOS volanie z obá-
vanej planéty Zem, neváha ani minútu
a vydá sa v ústrety neznámemu svetu
v hlbinách vesmíru.

od 14. 8. | Zejtra napořád

Romantický česko-slovenský debu-
tový  fi lm  Rudolfa Havlíka. Premiéru
mal na  MFF v  Karlových Varoch 2014.
V hlavných úlohách hrajú Pavel Batěk,
Vica Kerekes a Filip Blažek.

od 14. 8. | Lucy

Akčný futuristický fi lm režiséra, sce-
náristu a  producenta  Luca Bessona
s  momentálne najžiadanejšiou hereč-
kou  Scarlett Johansson. Lucy sa stane
obeťou skorumpovaného zločineckého
systému, kvôli ktorému je nútená pra-
covať ako dílerka drog pre miestnu ma-
fi u. Drogy ukryté v jej tele však spustia
nečakané zmeny nervového systému.
Superžena necíti bolesť a  disponuje
úžasnými schopnosťami za  hranicami
ľudskej logiky.

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

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

piatok | 9.00 | Cvičme aj 
s dieťatkom v kočíku
NA  SIHOTI PRI ELEKTRÁRNI | Stretnutie pre
mamičky, ktoré si na prechádzke s dieťat-
kom chcú zacvičiť.

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

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

4., 6., 8., 11., 13., 15., 25., 27. 8. |
17.30 – 18.30 | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané
na  posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

5., 12., 26. 8. | 17.45 – 18.45 | 
Zumba

KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby.

6. 8. | 17.00 – 19.00 | Joga 
smiechu

KC AKTIVITY | Dokážete sa zasmiať len tak?
Alebo potrebujete k  smiechu vonkajšiu
príčinu? Pri cvičení Jogy smiechu sa do-
spelí môžu stať opäť deťmi a vychutnať si
tak pocity hravosti, bláznivosti, kreativity
a uvoľnenia.

9. 8. | 16.00 | Letná 
nezabudnuteľná akcia plná 
pohybu
HOSS SPORT CENTER | Čaká nás zumba,
jumping so špeciálnym hosťom Vrajim
Gandhim, piloxing a  ďaľšie prekvapenia
s after párty! Kapacita 30 miest, cena 15€,
rezervácia lístkov: obchod@vigi.sk.

  PREDNÁŠKY
5. 8. | 16.00 | Včelárstvo a právo

POSÁDKOVÝ KLUB | Stav, nové poznatky. 
Monitoring spádu klieštika – beseda.

11. 8. | 16.00 | Poradenská 
služba
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Cyril Boldiš.

  KURZY
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie vhodné 
aj pre tehotné ako príprava na dojčenie.

5., 12. 8. | 17.30 – 19.00 | Drevené 
náramky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér. Pre 
veľký záujem je nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

19., 26. 8. | 17.30 – 19.00 | 
Servítková technika
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér. Pre 
veľký záujem je nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

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

1., 8., 15., 22., 29. 8. | 21.00 | 
Klubové kultúrne leto

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

2. 8. | 8.00 – 13.00 | Farmársky 
jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske jarmoky
s bohatou ponukou ovocia, zeleniny, kve-
tov, mliečnych produktov a  farmárskych
špecialít sa konajú každú prvú sobotu
v mesiaci na Mierovom námestí.

9. 8. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností

VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

9. 8. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská 
burza

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

16., 30. 8. | 20.30, 21.30, 22.30 | 
Nočná prehliadka 
Trenčianskeho hradu

TRENČIANSKY HRAD | Skupina historického 
šermu Wagus pozýva na nočnú prehliadku
pod názvom „Ďalšie Pudžove dobrodruž-

g p ý pp

stvá“. Návštevníci sa môžu tešiť na  šerm,
streľbu z palných zbraní, strašidlá v podze-
mí, pyrotechnické efekty a chýbať nebude
ani výstup na Matúšovu vežu.

22. 8. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klubové stretnutie.

28. 8. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

2. 8. – 3. 8. | Trenčianske hradné 
slávnosti

TRENČIANSKY HRAD | 21. ročník hradných
slávností prinesie vyvrcholenie Trenčian-
skych historických slávností a uzavrie Le-
gendu o Omarovi.

30. 8. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov s burzou 
a aukciou numizmatického 
materiálu
POSÁDKOVÝ KLUB |

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

ART CENTRUM SYNAGÓGA

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 – Východná 9, 032 / 7433502, 
www.cvctn.sk

EVANJELICKÝ KOSTOL – Rozmarínová 
ulica

GALÉRIA A KAVIAREŇ VÁŽKA – Mierové
námestie 34

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

HOTEL ELIZABETH – Ul. gen. M. 
R. Štefánika 2, 032/ 650 61 11, 

g

www.hotelelizabeth.sk

KASÁRNE SNP  

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

KC STRED – 28. Októbra, 032/652 21 36

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

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

M&G CENTRUM – Nám. sv. Anny č. 9, 2.
poschodie, 0905 238 617

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

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

MESTSKÁ KLUBOVŇA – Mierové námestie

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

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA – 
Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO – Belá

PIANO KLUB – Pod Sokolicami 16,
032/744 50 81, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB – Hviezdoslavova 16,
0960 333 815 

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

REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV – 
Mierové námestie (vchod cez kaviareň 
Alžbetka)

ŠTÚROVO NÁMESTIE

TSK – Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici

VKMR – Verejná knižnica M. Rešetku
v Trenčíne, ulice Jaselská a Hasičská 1

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

VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK – K dolnej 
stanici

DEJDARKA – Kyjevská 3183, 
0905 846 241, www.dejdarka.sk

ZKC ELYSEE – Zlatovská 2182/9 (OC 
Úspech, 1. posch.)

KD ZLATOVCE – Hlavná ulica

VEREJNÁ KNIŽNICA KC KUBRA

MÚZEUM TRENČÍN – Mierové námestie
46

KC KUBRA – Kubranská 94, 0907 516 720

HOSS SPORT CENTRUM – Karpatská 7537

ZBOROVÝ DOM CASD – Horný Šianec
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VÝSTAVA

FOND MIKROPROJEKTOV

M I S I A 
V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACHNTEXTOCH A SÚVISLOSTIACHNTEXTOCH A SÚVISLOST

Sakrálne kultúrne pamiatky 9. – 12. storo kue kultúrne pamiatky 9. – 12. ia 
v Trenn anskom, Trnavskom, Zlínskom ianskom, Trnavskom, Zlínskomianskom Trnavskom Zlín

a Juhomoravskom krajia Juhomo j

Slovenská premiéra výstavnej prezentácie ve koformátových reprodukcií originálnych ilustrácií
a sprievodných textov známych i menej známych kultúrno-historických objektov v lokalitách 

prihrani ných regiónov SR a R spojených s cyrilo-metodskou misiou a po iatkami kres anstva • 
Autori sprievodných textov: Igor Zmeták, Ji í Jilík • Autor ilustrácií a gra  ckého stvárnenia 

ve koformátových reprodukcií: Jozef Vydrnák

Vernisáž 31. 8. 2014 o 16.00 hod.nisáž 31. 8. 2014 o 16.00
v areáli kláštora Skalka pri Tren íne 

(v prípade nepriaznivého porípade asia sa podujatie uskuto ní 
v dvojvežovom Kostole sv. Andreja-Svorada a Beom Ko adika na Malej Skalke)

Sprievodný program:
Piarissimo – spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého v Tren íne

Kopani ár zo Starého Hrozenkova
Musica Poetica – súbor starej hudby z Tren ína

Simona Martausová – folková spevá ka

Výstava bude pokra ova  . 9. 2014 vo výstavných priestoroch 
Tren ianskeho samosprávneho kraja

Výstavu realizuje Tren ianske osvetové stredisko v Tren íne v spolupráci s Klubom kultúry Uherské Hradište

T R E N Č I A N S K E

K U LT Ú R N E

L E TO
a u g u s t   2 0 1 4

Podujatia organizuje mestoProjekt podporila

LOS REMEDIOS
Ohnivé flamenco, výbušný temperament a vášne horúceho 

Španielska prinášajú najlepší slovenskí hudobníci tohto žánru.

Mierové námestie | nedeľa 24. 8. 2014 o 17.00
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