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4. 8. | 15.00 | Predstavenie 
projektu Trenčín 2026 

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA, TRENČÍN | Tren-
čín ako kandidát na Európske hlavné 
mesto kultúry - tlačová konferencia, 
koncert lokálnych umelcov a diskusia. 
Príďte, radi sa s vami porozprávame 
a odpovieme na otázky spojené s pro-
jektom.  

CINEMAX
od 30. 7. | Veľké 
dobrodružstvo malej pandy

Ruská federácia, USA. Animovaná roz-
právka. Našla sa panda. Poznáte ju? 
Veľký hnedý medveď Brum Brum si žije 
svoj pokojný život, až kým mu jedného 
dňa popletený bocian nedoručí omy-
lom zvláštnu zásielku – malú pandu. 
Ako všetky mláďatá, aj táto panda je 
roztomilá, ale veľa plače a rozhod-
ne nepatrí do Brum-Brumovho lesa. 
Nezostáva mu nič iné, len s pomocou 
priateľov nájsť pande správny domov. 
Medveďa, malú pandu, tigra s poetic-
kou dušou, bojazlivého vlka a peliká-
na, ktorému sa nikdy nezavrie zobák, 
čaká dlhá a nebezpečná cesta, ktorá 
preverí skutočnú silu ich priateľstva.
od 6. 8. | #Followme

Americký horor. Hviezda sociálnych 
sietí vycestuje s priateľmi do Moskvy 

 � KONCERTY
16. 8. | 17.00 | Koncert 
BORŠIČANKA a TEXTILANKA

PARK ZLATOVCE | BORŠIČANKA Antonína 
Koníčka a TEXTILANKA z Trenčína vás po-
zývajú na koncert dychovej hudby.

 � VÝSTAVY
6. – 30. 8. | Monika Pascoe 
Mikyšková: Botanika

NOVÁ VLNA | Výstava slovenskej výtvarníč-
ky, ktorá je výraznou umelkyňou strednej 
generácie slovenských maliarov. Jej netra-
dičná tvorba odkazuje na techniku kresby, 
pričom jej veľkoformátové práce ponúkajú 
nové možnosti, ako sa v dnešnej digitál-
nej dobe vysporiadať s klasickým maľova-
ným obrazom. Jedinečný zážitok z jej diel 
tak nie je možné v žiadnom prípade po-
cítiť z digitálnej reprodukcie, ale len a len 
z tradičného pohľadu zoči-voči výtvarné-
mu dielu. Vernisáž k výstave sa bude ko-
nať 6. 8. o 19.00. V maľbe využíva, dnes 
veľmi populárne, veľké formáty a zároveň 
ich kombinuje s postupmi tradične prisu-
dzovanými kresbe. I tie však v autorkinom 
podaní nie sú celkom tradičné. 
do 13. 8. | „Trianonská mierová 
zmluva 1920, Versaillský 
systém a Slovensko“
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava prezentovaná 
vo výkladoch Posádkového klubu. Súčas-
ťou výstavy je sprievodná brožúra, ktorú 
je možné získať bezplatne vo vestibule Po-
sádkového klubu po podpise v prezentač-
nej listine. Autor výstavy: Matej Hanula. 
18. 8. – 12. 9. | Aleš Porubský, 
Matej Červeňan: Local Exprešn
GMAB | Obaja mladí autori sa venujú ex-
presívnej maľbe a spolu skúšajú jej nové 
polohy. Priestor výstavy bude koncipova-
ný v pracovnom charaktere a bude pôso-
biť ako ateliér. Na výstave budú prezento-
vané samostatné i spoločné práce oboch 

umelcov. Inštalácia výstavy (18. – 27. 
8.) bude organizovaná ako „happening“ 
pre verejnosť, takže sa návštevníci môžu 
prísť pozrieť na priebeh práce v inštalač-
nej fáze. Vystavené nebudú len maľby, 
ale aj objekty. Vernisáž sa uskutoční 27. 8. 
o 17.00.
do 27. 8. | AMFO Trenčianskeho 
kraja 2020
VÝSTAVNÉ PRIESTORY TSK | 24. ročník kraj-
skej postupovej súťaže amatérskej foto-
grafie. 
do 29. 8. | Lenka Lukačovičová: 
(Ne)rozhodujúce okamihy
GMAB | Projekt vychádza z autorkiných fo-
tografií, ktoré budú premietané súčasne 
na troch diaprojektoroch. Autorka sa od-
voláva na istú nostalgiu z minulosti, kedy 
bolo premietanie diapozitívov akýmsi ritu-
álom, udalosťou, kedy sa zišla celá rodina. 
Poňatie expozície výstavy korešponduje 
s autorkiným nazeraním na danú tému, 
ktorú formuje prostredníctvom zazna-
menávania rôznych momentov, situácií 
a „performancií života“, či (auto)portréto-
vaním „snapshotovým“ štýlom.
do 31. 8. | Dvadsať rokov 
darujeme
ARTKINO METRO | Výstava fotografií z ar-
chívu Trenčianskej nadácie. Výstava je 
odrazom dvadsiatich rokov pôsobenia 
Trenčianskej nadácie a prevedie vás množ-
stvom úspešne zrealizovaných komunit-
ných projektov, za ktorými sa skrýva ľud-
ský um, nadšenie, obrovské množstvo 
práce a jeden malý grant od Trenčianskej 
nadácie. Výstava je tiež poďakovaním ľu-
ďom, ktorí stáli pri zrode nadácie a ľuďom, 
ktorých na fotografiách nájdete a ktorí aj 
ich prostredníctvom rozprávajú svoj prí-
beh.
do 31. 8. | Kráčaj, chcem sa ťa 
dotknúť...

MESTSKÁ VEŽA | Výstava, ktorá prezentu-
je výber z tvorby autorky Milady Ždrnja. 
Autorka sa pri tvorbe inšpiruje krajinou, 
jej reálnou premenou ako i abstraktným 
vyjadrením svojich myšlienok a predstáv. 
do 31. 8. | Inšpirácie na výlety 
v okolí Trenčína 
KIC| Zaujímavé tipy na to, čo vidieť a zažiť 
v okolí Trenčína nájdete na vystavených 
informačných paneloch. Pri návšteve KIC si 
môžete so sebou vziať trhaciu mapu regió-
nu s vyznačenými 18 tipmi na výlety. 

do 6. 9. | Strašidlá v podzemí 
hradu
TRENČIANSKY HRAD | Výstava tajomných 
bytostí autora Aleša Drašnara. Je ľahko 
strašidelná a súčasne zábavná a poučná. 
Unikátna expozícia strašidiel, ktorá má 
na Slovensku svoju premiéru, je určená 
pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť. Prí-
stupná je v priestoroch pod Delovou baš-
tou, kam sa návštevník bežne nedostane. 
do 13. 9. | Sympózium 
súčasného šperku

GMAB | Výstava prináša reprezentatívny 
výber diel účastníkov medzinárodných 
šperkárskych sympózií v Kremnici od roku 
1990 po súčasnosť. Ojedinelý charakter 
zbierky diel vytvorených počas kreatív-
nych stretnutí výtvarníkov z celého sve-
ta v meste s dlhoročnou tradíciou ťažby 
a spracovania zlata dokumentuje vývoj 
tohto umeleckého média za ostatných 30 
rokov. V sympoziálnej zbierke obsahujúcej 
viac ako 170 diel je zastúpená široká šká-
la autorských prístupov od klasických zlat-
níckych prác z tradičných materiálov, cez 
dizajnérske solitéry a šperky odzrkadľujú-
ce osobné mytológie až po experimentál-
ne artefakty z rôznorodých materiálov vy-
užívajúce alternatívne umelecké postupy 
a implementujúce nové technológie. Cha-
rakter samotných diel často určuje inšpirá-
cia geniom loci miestneho prostredia, ale 
tiež reflexia socio-kultúrnych aspektov, 
alebo sú výsledkom individuálnych vý-
tvarných stratégií. Špecifickou a tradičnou 
témou je aj vytvorenie spoločného šperku 
– objektu, na koncepcii ktorého sa zakaž-
dým podieľa celý kolektív účastníkov sym-
pózia.
do 13. 9. | Vojtech Kolenčík/ 
Martina Gajdošík Albrechtová, 
Branislav Kristín – DOBRÁ 
ZOSTAVA / DOBRAZOSTAVA
GMAB | Výstava predstavuje maliarsku 
tvorbu troch autorov, ktorých spája spolu-
pôsobenie v rokoch 2004 – 2009 v Ateliéri 
voľnej a farebnej grafiky na VŠVU v Bra-
tislave. Trenčianska výstava je druhou zo 
série plánovaných výstav pedagóga, ma-
liara a grafika Vojtecha Kolenčíka a jeho 
bývalých študentov naprieč Slovenskom. 
Ambíciou výstavnej šnúry je zmapovať 
aktívne výtvarné pôsobenie niekoľkých 
generácií bývalých študentov Vojtecha Ko-
lenčíka na slovenskej výtvarnej scéne. Pe-
dagóg sa vybral s obdivuhodnou energiou 
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kvôli novému obsahu pre svoj úspeš-
ný vlog. Keďže on sám a aj jeho ka-
maráti radi posúvajú hranice a snažia 
sa uspokojiť rastúci počet divákov, za-
poja sa do vražednej hry plnej záhad, 
extrémov a nebezpečenstva. Hranica 
medzi skutočným životom a životom 
na sociálnych sieťach sa stiera, a partia 
kamarátov musí preto bojovať s cieľom 
uniknúť a prežiť.
od 12. 8. | Tenet

Americký, akčný, dobrodružný film. 
Akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlo-
hu hrá medzinárodná špionáž, cesto-
vanie v čase a evolúcia. Podľa všetkého 
o mužovi, ktorý sa snaží zabrániť tretej 
svetovej vojne prostredníctvom cesto-
vania v čase a znovuzrodenia. Tenet je 
najnovší špionážny film od Christophe-
ra Nolana, ktorý má na konte skvosty 
ako Batman začína, Temný rytier alebo 
Dunkirk.
od 13. 8. | Fatima

Historická dráma, USA, Portugalsko. 
Strhujúca historická dráma, nakrútená 
podľa skutočných udalostí, odhaľuje 
príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zá-
zraku. Desaťročná pastierka Lucia spo-
lu so sesternicou a bratrancom ohlásia, 
že sa im v portugalskej Fatime zjavila 
Panna Mária. Inšpirujú tisíce veriacich, 
no musia tiež bojovať s nedôverou 
skeptikov. Fatimské zjavenie navždy 
zmení ich životy.. Celosvetová premié-
ra filmu je plánovaná na 14. august 
2020 (pôvodný termín 13.máj 2020 
bol presunutý z dôvodu pandémie), a 
Slovensko bude jednou z prvých krajín, 
ktoré ho uvedú do kín.
od 14. 8. | Ella Fitzgerald: Just 
one of those things

Veľká Británia, USA. Hudobný do-
kument. Keď Ella Fitzgerald v roku 
1934 vyhrala talentovú súťaž v di-
vadle Apollo v Harleme, mala len pät-
násť rokov a vyrastala na ulici. Počas 
niekoľkých mesiacov sa z nej stala 
hviezda. Film „Ella Fitzgerald: Just 
one of Those Things“ sleduje jej mi-
moriadny, šesťdesiat rokov trvajúci 
životný príbeh, počas ktorého svojím 

do ich domáceho prostredia práve v roku 
tridsiateho výročia existencie Ateliéru 
voľnej a farebnej grafiky (vznikol v roku 
1990) na Vysokej škole výtvarných ume-
ní v Bratislave, ktorý umelec od začiatku 
úspešne vedie.
do 15. 9. | Z rozprávky 
do rozprávky

TRENČIANSKY HRAD | Výstava bábok z in-
scenácií Starého divadla Karola Spišáka 
v Nitre poodhaľuje rozprávkový svet, záku-
lisie, výrobu a čarovný život divadelných 
bábok a bábkového divadla. Na výstave si 
môžete pozrieť takmer 100 divadelných 
bábok, ktorých výška je 30 – 180 cm. Sta-
ré divadlo Karola Spišáka si bábky, ako aj 
divadelné kulisy vyrába vo vlastných ume-
leckých dielňach – stolárskej, krajčírskej 
a modelárskej, kde pracujú zruční a pro-
fesionálni majstri bábkového remesla 
na Slovensku. O ich údržbu sa počas celé-
ho roka starajú jednotlivé remeselné diel-
ne bábkového divadla, ktoré zároveň pri-
pravujú a vyrábajú bábky do každej novej 
hry.
do 15. 9. | Skryté príbehy 
z múzea

TRENČIANSKY HRAD | Výstava prezentuje 
zbierky z Trenčianskeho múzea, činnosť 
odborných pracovníkov a nadobúdanie 
zbierkových predmetov. Trenčianske mú-
zeum vrátane pobočiek celkovo spravuje 
viac ako 170 tisíc zbierkových predme-
tov. Ide o predmety kultúrnej hodnoty, 
ktoré napomáhajú odhaľovať našu spoloč-
nú minulosť. Zbierkový fond Trenčianske-
ho múzea v Trenčíne je rozdelený na dve 
hlavné kategórie, a to vedy spoločenské 
a prírodné. Na výstave si môžete pozrieť 
niekoľko zaujímavých predmetov z rôz-
nych oblastí – zoológie, archeológie, his-
tórie, etnografie, z knižných aj umeleckých 
zbierok. Medzi najzaujímavejšie predmety 
patria archeologické nálezy z bývalej Pol-
lakovej tehelne v Trenčíne, ktoré dokladu-
jú rímske osídlenie, alebo tituly z obdobia 
17. a 18. storočia zo šľachtických knižníc 
blízkeho okolia. Za zmienku stoja aj nákre-
sy a plány slávneho staviteľa teplického 
Hammamu Františka Schmoranza, histo-
rické mince, a mnohé iné.

 � DETI
1., 2. 8. | 9.00 – 18.00 | Hľadanie 
strateného pokladu
TRENČIANSKY HRAD | Iste všetci viete, že 
pred mnohými rokmi na Trenčianskom 
hrade panoval Matúš Čák Trenčiansky. 
Povráva sa, že jeho duch hrad stále ne-
opustil, pretože stráži poklad, ktorý Matúš 
pred svojou smrťou ukryl v zákutiach hra-
du. Príďte s deťmi hľadať stratený poklad. 

Ale pozor! Nezabudnite sa vyzbrojiť dáv-
kou odvahy, dobrej nálady a chrabrosťou, 
pretože po hrade stále lieta duch Matúša 
Čáka. Okrem hľadania strateného pokladu 
sa môžete tešiť na nezabudnuteľnú pre-
hliadku hradu, počas ktorej budú prebie-
hať divadelné scénky.
1., 8., 15., 22., 29. 8. | 10.00 – 
13.00 | Leto v galérii
GMAB | Leto v galérii je úspešný letný pro-
jekt Galérie Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, ktorý tento rok čaká už štvrtý 
ročník. Nádvorie galérie sa počas letných 
mesiacov stalo vyhľadávaným miestom 
v centre Trenčína, kde nájdete oddych 
či kreatívne aktivity. Aj tento rok počas 
leta sa môžete tešiť na tvorivé dielne, 
workshopy, komentované prehliadky vý-
stav, prednášky či koncerty.
3. – 7. 8., 10. – 14. 8. | Leto plné 
zábavy

TARZANIA, BORN TO TRICK HOUSE | Den-
ný letný tábor. Deti sa môžu tešiť na par-
kour tréningy, detskú escape room, 
lanovú dráhu, workshopy aj súťaže. Tá-
bory sú vhodné pre úplných začiatoč-
níkov, ale aj pokročilých. Prihlasovanie: 
contact@borntotrickhouse.com. Viac info 
nájdete na www.borntotrickhouse.com.
6. 7. – 28. 8. | Letné denné LEGO 
tábory Kreativo

KREATIVO | Zážitkový tábor plný pohybu 
a kreatívnej LEGO tvorby. Prihlášky posie-
lajte na: kreativotn@gmail.com. Turnusy: 
3. – 7. 8. – LEGO FRIENDS, 10. – 14. 8. – 
LEGO CARS, 17. – 21. 8. – LEGO MOVIE, 24. 
– 28. 8. – LEGO STAR WARS.
10. – 14. 8. | Leto s Fífom 2020
TENISOVÉ KURTY POD SOKOLICE | Tenisovo-
-tanečný denný letný kemp. Je zamera-
ný na všetky deti, ktoré majú rady tanec, 
šport, súťaže a samozrejme aj herectvo, 
nakoľko v rámci kempu sme natočili aj 
hudobný videoklip. Deti budú hlavnými 
aktérmi klipu spolu s lektorom – uzná-
vaným tanečníkom, choreografom, spe-
vákom a moderátorom Filipom Jankovi-
čom. Kontakt: faceibismoda@gmail.com, 
0911 270 200.
17. – 28. 8. | 8.00 – 16.00 | Denný 
letný tábor Neboj sa remesla

KC KUBRA, ZŠ KUBRA | Prihláste svoje deti 

na tábor, kde budú tvoriť každý deň inou 
remeselnou technikou, naučia sa ta-
nečné hry a ľudové tance a dozvedia sa 
zaujímavosti z ľudovej kultúry. Pod ve-
dením lektoriek z Neboj sa remesla, et-
nologičky z katedry UKF v Nitre a taneč-
nice z Lúčnice. Tábor je vhodný pre deti 
od 8 – 15 rokov. Turnusy: 17. – 21. 8. a 24. 
– 28. 8. INFO: www.nebojsaremesla.sk, 
www.facebook.com/Nebojsaremesla,
0918 789 933.

 � PREDNÁŠKY
1. 8. | 15.00 | Honkong, 
Kambodža, Vietnam
KAVIAREŇ NA CESTE | Cestovateľská pred-
náška Antónie Dvoranovej.
12. 8. | 17.00 | Perieme: 
ekologicky a bez chémie

OBCHODÍK BEZ OBALU | Prednáška che-
mičky Kataríny Hrivňákovej o  ekologic-
kom a netoxickom praní. Na prednáške sa 
dozviete, čo obsahujú pracie prostriedky 
a  ako fungujú , akým látkam by sme sa 
mali pri praní vyhnúť, čo môžu obsahovať 
chemické látky v  pracích prostriedkoch, 
o  eko a  netoxických variantách pracích 
prostriedkov, ako a z čoho si prací prostrie-
dok môžeme vyrobiť. Rezervácia miesta: 
info@obchodikbezobalu.sk.
12. 8. | 17.00 | Ako získať späť 
svoje zdravie bez liekov 1. časť
REŠTAURÁCIA BERLINETTA | Prednáška 
o  Systéme zdravia 1. časť – vystúpi Ján 
Zbojek, autor kníh Šlabikár zdravia, Ne-
bojte sa chorôb, Zdravý sedliacky rozum 
a  ďalších. Info a  odporúčaná rezervácia 
na 0903 44 17 33, info@fgazdravie.eu.
19. 8. | 17.00 | Ako získať späť 
svoje zdravie bez liekov 2. časť
REŠTAURÁCIA BERLINETTA | Prednáška 
o  Systéme zdravia 2. časť – vystúpi Ján 
Zbojek, autor kníh Šlabikár zdravia, Ne-
bojte sa chorôb, Zdravý sedliacky rozum 
a  ďalších. Info a  odporúčaná rezervácia 
na  0903  44  17  33, info@fgazdravie.eu, 
www.fgazdravie.eu

 � KURZY
7. 8. | 10.00 – 16.00 | Intenzívny 
kurz jogy pre začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | Intenzívny kurz 
jogy pre začiatočníkov. Rezervácie 
www.geminicentrum.sk, 0944 548 885
10. – 14. 8. | Letná škola jogy

YOGA SHALA | Poďte s nami stráviť kúsok 
leta aktívne. Za včasného rána budeme 
praktizovať ashtanga jogu  a potom sa po 
zvyšok dňa môžete venovať sami sebe, 
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nenapodobniteľným hlasom premie-
ňala tragédie svojho života i starosti 
svojej doby v nehasnúcu radosť. Film 
používa dosiaľ nikdy nezverejnené zá-
bery a rozhovory, ktoré Ellu Fitzgerald 
viac približujú a zároveň rozpráva-
jú príbeh jej hudby. Černoška, ktorej 
sa podarí presadiť na hudobnej scé-
ne navzdory desivému rasizmu, kto-
rý ju obklopuje. Stretávame sa s Ellu, 
akú svet nepoznal – tvrdou, premýš-
ľavou a vtipnou – oslnivou novátor-
kou na poli hudby. Film tiež odhaľuje, 
ako sa Ella zapájala do boja za občian-
ske práva a skúma konflikty, ktoré 
túto ženu, ktorej nesmierne záležalo 
na vlastnom súkromí, vždy prenasle-
dovali. Skúma jej usilovnú snahu o to 
zlúčiť túžbu po obdive publika s túž-
bou po živote v súkromí s manželom 
a synom. V dobe, kedy bola najväčšou 
spievajúcou hviezdou na svete, prehlá-
sil jej pianista a priateľ Oscar Peterson, 
že Ella je „najosamelejšia žena na sve-
te“. Ako ale tvrdí Jamie Collum, „Jej 
hudba je jedným z dôvodov, prečo stojí 
za to žiť na tejto planéte.“ Vo filme uvi-
díte rozhovory s nasledujúcimi osob-
nosťami: Tony Bennett, Jamie Cullum, 
Laura Mvula, Johnny Mathis, Smokey 
Robinson, Cleo Laine, Andre Previn, 
Norma Miller, Patti Austin, Izsak Perl-
man, Margo Jefferson, Will Friedwald 
a málo známy rozhovor so synom Elly, 
Rayem Brownem Jr.
od 20. 8. | Šťastie je krásna 
vec

Česká komédia. Výhra balíka peňazí 
v lotérii človeku rozhodne zmení ži-
vot. Otázka je ako. Čenda s Janou to 
nemajú v živote jednoduché. Obaja sú 
nezamestnaní, Čenda má dlhy všade, 
kam sa pozrie a najčastejšou návšte-
vou u nich doma je exekútor. Toto všet-
ko ale zmení farárom požehnaný tiket 
do lotérie. Rozprávková výhra 176 mi-
liónov korún im otvára dvere do veľké-
ho sveta neobmedzených možností, ale 
aj k hromade nových kamarátov, ktorí 
by si radi z výhry odkrojili poriadny kus. 
A hoci sa to niektorým podarí a vzťah 
dvojice sa naruší, nakoniec predsa len 
zistia, že najväčšou výhrou v živote je 
láska. Nová česká komédia Šťastie je 
krásna vec je plná situačného humo-
ru a vypointovaných dialógov. Režisér 
Tomáš Svoboda obsadil do hlavných 
úloh Petru Hřebíčkovú a Karla Zimu, 
v ďalších úlohách sa objavia Jan Dolan-
ský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří 
Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, 
Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta 
Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný 
a ďalší. 

Zmena programu multikina 
Cinemax Trenčín vyhradená. 
Viac informácií na www.
cine-max.sk. 

svojej rodine a lepšiemu spoznávaniu kra-
jiny okolo seba.
15. 8. | 10.00 – 15.00 | Meditačný 
workshop
GEMINI CENTRUM | Naučíte sa niekoľ-
ko meditačných a  relaxačných techník. 
Sprevádzajú skúsení lektori. Rezervá-
cie www.geminicentrum.sk, 0944 548 885

 � ŠPORT
pondelok | 17.30 – 18.30 | streda 
| 19.00 – 20.00 | Power joga
GEMINI CENTRUM | Dynamické cvičenie za-
merané na posilnenie tela a chudnutie.Info: 
0944548885, www.geminicentrum.sk.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45| 
Zumba
KD OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej 
latinsko-americkej a exotickej hudby. Info: 
0903  949  966, zumba-trencin.sk. Face-
book: ZUMBA Peťa Trenčín
pondelok | 18.00 – 19.00 | 
streda | 17.45 – 18.45 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Jemné cvičenie s  relaxá-
ciou pre ženy každého veku. Precvičenie 
celého tela s  následnou relaxáciou. Info: 
0910 196 456, tancepreradost@gmail.com.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový 
tréning s váhou vlastného tela v sprievo-
de motivačnej hudby. Info: 0903 949 966, 
zumba-trencin.sk
pondelok | 19.00 | štvrtok | 7.00| 
Relaxačná joga na Ostrove
AUTOCAMPING NA  OSTROVE | Relaxačná 
joga v príjemnom dovolenkovom prostredí 
pod majestátnym hradom – prepája dy-
namické prvky jogy s  yangovými. Zahŕňa 
meditáciu i relaxáciu, je určená pre všetky 
vekové kategórie. Info: 0908 455 859. 
utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok 
| 19.00 – 20.00 | Joga Zdravý 
chrbát
GEMINI CENTRUM | Terapeutické cvi-
čenie zamerané na  chrbticu. Info: 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk
streda | 18.00 | Fit dance
AUTOCAMPING NA OSTROVE | Osobitá for-
ma fitness a tanca s jednoduchou choreo-
grafiou, ktorá poriadne zahreje telo a po-
hladí nielen srdce. Info: +4219 034 09080
piatok | 17.30 – 18.30 | Klasická 
joga so sound therapy
GEMINI CENTRUM | Cvičenie vhodné 
pre začiatočníkov so záverečnou rela-
xáciou za zvuku tibetských mís. Info: 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.

 � TANEC
streda | 19.00 – 20.00 | Tance 
pre radosť
KINO HVIEZDA | Kolektívne tan-
ce pre všetkých. Info: 0910196456, 
tancepreradost@gmail.com.

 � INÉ...
utorok | 19.15 – 20.00 | Vedené 
meditácie
GEMINI CENTRUM | Upokoje-
nie mysle a  zastavenie toku 

myšlienok so skúseným lektorom. Info 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.
1., 21., 22. 8. | 19.00 – 23.00 | 
Tajomný hrad na Považí

TRENČIANSKY HRAD | Nočné prehliadky 
hradu inšpirované historkami z mučiarne. 
Zažite atmosféru mučiarne v netradičnom 
prevedení. Napichovanie na kôl, šibenica, 
upaľovanie bosorky a iné „zábavky“ kata 
a jeho pomocníkov vás nenechajú chlad-
nými a sľubujú vcelku slušné posilnenie 
bránice. Program bude ukončený pri Je-
remiášovej bašte 10-minútovou ohňovou 
show. Účinkuje sokoliarska skupina Aquila 
z Bojníc.
2. 8. | 15.30 – 20.00 | Deň rodiny 
– piknik

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Deň rodiny – pik-
nik ponúkne ideálne miesto na  oddych 
a  zábavu pre všetkých. Tešiť sa môžete 
na  divadelné predstavenie Robin Hood 
pre deti i dospelých o 15.30 hod., kon-
cert malinyJAM o 17.00 hod., Juraja Holo-
du o 18.00 hod., Aurélius Q o 19.00 hod.
Súčasťou programu budú i  rodinné ak-
tivity. Nezabudni si so sebou vziať  deku! 
Info: www.cprtrencin.sk.
9. 8. | Power fest – Drag Wars 
SK vs. HU
LETISKO TRENČÍN | 2.kolo 16. ročníka MSR 
v šprintoch áut a motocyklov zaradené aj 
do maďarského šampionátu dragracing.hu 
Šprinty na 402m / 1/4 míle. Preteky TOP 
speed 1km. Celodenná MotoTV Show. Zraz 
a súťaž jedinečných vozidiel, show & shi-
ne, cars & girls.
11. 8. | 19.30 – 21.00 | Oflajn 11

COFFEE SHEEP | Jedenáste vydanie mest-
ského kvízu o Trenčíne bude výnimočné. 
Uskutoční sa na parkovisku pod terasou 
kaviarne Coffee Sheep a účastníci sa môžu 
tešiť na omnoho viac hudby ako zvyčajne.
Lístky v cene 3 € sa budú predávať v Kul-
túrno-informačnom centre počas otvá-
racích hodín. Stretneme sa, zabavíme sa 
a štartovným podporíme Priestor, ktorý 

dáva život zabudnutým miestam v našom 
meste. Viac na www.voices.sk
15. 8. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy

EXPO CENTER | Burza starožitností, zbe-
rateľských predmetov a zaujímavostí ako 
aj Gazdovské trhy. 
22. 8. | Kubra – 755. výročie 
I. písomnej zmienky o jej 
existencii
AREÁL KC KUBRA | Oslavy s programom: 
11.00 – 13.00: vystúpenie detských sú-
borov, 15.00: sv. omša v kostole, 16.00 – 
18.30: kultúrny program, 19.00: tanečná 
zábava. 
29. 8. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu 
majú obrazy, ktoré máte doma?
GMAB | Obrazy či kresby kúpené za pár ko-
rún alebo darované pred desiatkami rokov 
od  vtedy neznámych autorov dnes môžu 
mať veľkú historickú cenu. Tú majú aj často 
nenápadné grafiky, koláže, originály kniž-
ných ilustrácií, náčrtky, listy, ktoré napísa-
li umelci. Máte ich doma? Hodnotu vašich 
diel môžete teraz konzultovať s odborník-
mi z Galérie M. A. Bazovského a z TOTO! je 
galéria.
do 31. 8. | Dobový tábor so 
sokoliarmi

TRENČIANSKY HRAD | Tradičný dobový tá-
bor na  hrade spestrí vašu návštevu Tren-
čianskeho hradu v  letných mesiacoch. So-
koliarska skupina Aquila z Bojníc predvedie 
svoje fascinujúce sokoliarske a lukostrelec-
ké umenie, tešiť sa môžete na  dobový tá-
bor, stredoveké hry a hrané historické scén-
ky. „Sokolova skala“ – scénka – vystúpenia 
denne cca o  10.30, 13.30, 15.30. Dobové 
hry: streľba z  luku, hod vencom, vrh seke-
rou, kolky, tenis, fotenie s dravcami a iné.

 � TIP NA KONCERT
14. 8. | 19.00 | Cigánski diabli 
– Folklór na hrade Beckov

HRAD BECKOV | Po vynútenej celosvetovej 
prestávke sa Cigánski Diabli na vás všet-
kých tešia na folklórnom večere na hrade 
Beckov. Repertoár tohto skvelého zosku-
penia sa bude niesť v tomto duchu, ale na 
koncerte zaznejú aj piesne z ostatného al-
bumu KONE z roku 2019. 
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Dotácie v oblasti kultúry
V tomto roku podporí mesto prostredníctvom granto-
vého programu v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej 
činnosti 49 projektov v sume vyše 52 tisíc eur. Ďalších 
takmer 21 300 eur sa rozdelí medzi 20 žiadateľov na ich 
záujmovú umeleckú činnosť.

O pridelení dotácií rozhodol pri-
mátor mesta Richard Rybníček 
na základe odporučenia Komi-
sie kultúry a cestovného ruchu 
pri MsZ Trenčín v súlade so Vše-
obecne záväzným nariadením 
mesta Trenčín č.7/2012 o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu mesta.

 � DOTÁCIE NA PODUJATIA

Bavíme sa bez bariér 2. ročník 
(1 000 €), Na Vianoce doma 
(800 €), Kultúrne leto na Seve-
re (2 000 €), festival dychových 
hudieb Okolo Trenčína (1 200 
€), Bella (a) cappella (300 €), 
Adventný festival speváckych 
zborov Daj Boh šťastia (300 €), 
Dobre nech je tomu domu & 
Z našej kuchyne (500 €), festi-
valy Trenčianska hudobná jar 
a Trenčianska hudobná jeseň 
2020 (2 000 €), Výstavy sú-
časného vizuálneho umenia V. 
(1 500 €), Jozef Fizel na prestíž-
nej výstave v Benátkach (700 €), 
Vianočný galaprogram Tancujú-
cich tigríkov (200 €), Dni Siho-
te (2 000 €), Otvor srdce, daruj 
knihu (400 €), XXVII. Tren-
čiansky jazzový festival Jazz pod 
hradom (1 500 €), Naše spevy 
a tance 2020 – október Mesiac 
úcty k starším (500 €), X – Mas 
Dance Show (700 €), X. bene-
fičný koncert na podporu Hospi-
cu Milosrdných sestier (900 €), 
Dni Maximiliána Hella (200 €), 
Hojné požehnanie Vám nesieme 
(300 €), Opatovské hody (2 500 
€), Otvorený kultúrny priestor 
2020: SYN-TÉZA  (2 600 €), 
Tanečná rozprávka Vianoc (700 
€), 30. výročie KOMT (1 000 
€), Vianočná Opatová (500 €), 
Folklór severu (400 €), Literár-
ne mecheche (500 €), Kultúr-
ne leto na Zámostí 2020 (2 600 
€), Festival Punkáči deťom 2020 
(500 €), TEDxTrenčín 2020 – 
Sedmička (700 €), Kultursheep 
(700 €), Jazz v meste (770 €), 
Literárne soirée (500 €), výročia 
obcí Istebník a Orechové (700 
€), XIII. tanečný dom v Trenčíne 
(500 €), Leto v galérii (1 000 €), 
Kreatívne reči / Kreatívne roz-
hovory / Otvorený dialóg / Kre-
atívny dialóg / Rozhovory u Mi-
loša (500 €), Dočasné skulptúry 
(1 000 €), Stretnutie s… (700 
€), Deň rodiny v Trenčíne (2 100 

€), Gympelrock (700 €), festi-
val Priestor (2 600 €), Oldiest 
Fest (900 €), Doplnenie krojov 
pre DFS Kubranček (500 €), 
Oslava 755. výročia prvej pí-
somnej zmienky o Kubrej (5 500 
€), Zachovávanie kultúrnych 
tradícií a zvyklostí v mestskej 
časti Zlatovce (900 €), Video 
Love Games (1 000 €), Laugari-
cio orient festival (500 €), Udr-
žiavanie tradícií v mestskej čas-
ti Záblatie (1 200 €), Jubilejný 
koncert Trenčianskeho spevác-
keho zboru pri príležitosti 40. 
výročia jeho vzniku s účasťou 
hosťujúcich zborov (800 €).
 

 � DOTÁCIE NA ČINNOSŤ

Zabezpečenie činnosti DFS 
Kornička 2020 (2 300 €), Čin-
nosť FS Trenčan (1 800 €), Čin-
nosť folklórneho súboru Se-
niorklub Družba Trenčín 2020 
(500 €), Krojové a nástrojo-
vé vybavenie MSS Škrupinka 
(700 €), Uchovávanie a rozví-
janie tradičnej ľudovej kultúry 
výchovou v DFS Radosť (2 300 
€), Činnosť KOMT v roku 2020 
(500 €), Kroje pre uvádzačov 
programov (300 €), Činnosť Ta-
nečnej skupiny Goonies v roku 
2020 (360 €), Činnosť spevác-
keho zboru Piarissimo (700 €), 
Dobrá novina – Vianočné CD 
DH Textilanka (2 300 €), Čin-
nosť FS Nadšenci 2020 (1 000 
€), Dotácia na činnosť Tren-
čianskeho evanjelického spevo-
kolu Zvon na rok 2020 (500 €), 
Činnosť Dogma Divadla na rok 
2020 (2 300 €), Tance pre ra-
dosť (200 €), Kreatívna platfor-
ma (1 000 €), ArtKino Metro 
(1 500 €), Zachovanie a rozvoj 
zborového spevu v Trenčíne 
(500 €), Činnosť a materiálo-
vé vybavenie súboru Družba 
(1 800 €), Podpora fungovania 
súboru Maryland (400 €), Ta-
nečno-svetelná šou – Džamál 
(300 €).
 Podrobné informácie o do-
táciách v ob-
lasti kultúry 
a záujmovej 
u m e l e c k e j 
činnosti náj-
dete na www.
trencin.sk.

KONTAKTY
ARTKINO METRO Mierové námestie 4, www.lampart.sk

AUTOCAMPING NA OSTROVE Martina Rázusa 1451/2, 0908 455 859, 
info@samsara.sk, www.samsara.sk

BORN TO TRICK HOUSE Ľ. Stárka 2843 (Vedľa lezeckej steny), 
0908 166 858, www.borntotrickhouse.com

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 
www.cine-max.sk

COFFEE SHEEP Matúšova 22, 0949 816 296, info@coffeesheep.sk

GEMINI CENTRUM Mierové námestie 14, 0944 548 885,  
www.geminicentrum.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica, 0951 257 966

KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720,  
kckubra2@gmail.com

KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, 0902 911 480, hviezda@trencin.sk
KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
LETISKO TRENČÍN info@skyparktrencin.sk, 0948 233 530
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, 032/650 42 10

NOVÁ VLNA Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina,  
www.novavlna.sk

OBCHODÍK BEZ OBALU Palackého 84/4, 0944 048 384,  
www.obchodikbezobalu.sk

PARK ZLATOVCE Hlavná 495, 911 05 Trenčín-Nové Zlatovce
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
REŠTAURÁCIA BERLINETTA Ivana Olbrachta 32, 0904 241 995
TARZANIA Kukučínova, info@tarzania.sk, 0905 751 845

TRENČIANSKY HRAD Matúšova 75/19, 032/743 56 57,  
www.muzeumtn.sk

TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331

trencin.sk/dotacie

Čo nájdete v Archívnom okienku?
V roku 1940 odobrali Židom v našom meste vodičské pre-
ukazy. V máji 1941 im zakázali zdržiavať sa na Hlinkovom 
námestí a v mestskom parku či nakupovať na trhu pred 
9. hodinou. Obciam, ktoré sa do 1. októbra 1941 zbavia 
Židov, ministerstvo vnútra sľúbilo pamätné tabule na 
obecný dom a bezplatné zriadenie obecnej knižnice. 

Najnovší príspevok Archív-
neho okienka na webstránke 
trencin.sk sa venuje začiatku 
perzekúcie židovských obyva-
teľov Trenčína pred 80 rokmi. 
Okrem textu a archívnych foto-
grafií obsahuje aj písomnosti, 
dokumentujúce vtedajšiu reali-
tu – napríklad zoznam zabave-
ných rádioprijímačov v Isteb-
níku, výzvu obciam k odsunu 

židovského obyvateľstva, zákaz 
ukrývania Židov i zoznam proti-
židovských opatrení v Trenčíne 
a Trenčianskych Tepliciach. 
 Archívne okienko je  spoloč-
ný projekt mesta Trenčín a Štát-
neho archívu v Trenčíne. Raz do 
mesiaca v ňom pribúdajú zaují-
mavé informácie z histórie náš-
ho mesta a prezentácie vzácnych 
dokumentov. 

https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/vseobecne-zavazne-nariadenia/detail-nariadenia/?id=46
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/vseobecne-zavazne-nariadenia/detail-nariadenia/?id=46
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/vseobecne-zavazne-nariadenia/detail-nariadenia/?id=46
https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/vseobecne-zavazne-nariadenia/detail-nariadenia/?id=46
http://www.trencin.sk
http://www.trencin.sk
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