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 KINO

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

1. – 2. 9. | 19.00 |  Poupata 
Výhybkár na železničnej trati Jarda Hrdina 
je závislý na hracích automatoch. Žije 
v malom zapadákove a jeho rodina sa 
postupne rozkladá. Každý z jej členov žije 
pre svoj vlastný ideál. Len Jarda vie, že ani 
svet, ani seba už nezmení. 

5., 6. 9. | 19.00 |  Trainspotting
Mark Renton je z vlastného presvedčenia 
feťák a heroínu holduje aj skupinka jeho 
kamošov. Mark sa však v jednej chvíli roz-
hodne s heroínom skončiť... 

7. – 9. 9. | 19.00 |  Čierna 
mačka, biely kocúr
Grga Pitič a Zarije sú najlepšími starými 
priateľmi. Zarijeho syn, Matko, je nanič-
hodný lenivec. Pretože nie je schopný 
požiadať vlastného otca o pomoc, ide za 
Grgom, aby si od neho požičal peniaze na 
čierny obchod s vlakom plným benzínu... 

8. – 9. 9. | 16.00 |  Doba ľadová 
4: Zem v pohybe 
Superkontinent Pangea sa približne pred 
200 miliónmi rokov rozdelil na menšie 
kontinenty. Za to všetko môže chamtivá 
veverička, ktorá neustále zbiera oriešky.

11., 12. 9. | 19.00 |  Post 
mortem
Píše sa rok 1973. Čudák Mário pracuje ako 
asistent v márnici v Santiago de Chile a je 
bezhlavo zamilovaný do susedy Nancy. 
Keď sa mu takmer podarí nadviazať s ňou 
bližší vzťah, prepukne štátny prevrat 
a Nancy zmizne. Mário sa púšťa do zúfalé-
ho pátrania s prekvapivým koncom. 

13. 9. | 19.00 |  Čierna Venuša
Mladá slúžka Saartjie sa narodila okolo 
roku 1790. Ako dievča opustila rodnú Af-
riku a pod prísľubom bohatstva sa vydala 
do Európy. Ako bizarne vyvinutý objekt 
ju najskôr vystavovali v drevenej klietke 
divákom londýnskeho panoptika, potom 
v Paríži bavila chlípnu spoločnosť a neskôr 
sa stala predmetom vedeckého bádania. 

14. – 16. 9. | 19.00 |  Život 
Briana

Biblická fraška o nedobrovoľnom Mesiášo-
vi Brianovi, ktorý je omylom považovaný 
za Spasiteľa a skončí na mučeníckom kríži 
je najčistejšou esenciou humoru britskej 

komediálnej skupiny Monty Python. 

16. 9. | 16.00 |  Madagascar 3 
V treťom pokračovaní známa partia s po-
mocou cirkusu cestuje cez Európu s jedi-
ným cieľom: dostať sa do New Yorku. 

18. – 19. 9. | 19.00 |  Le Havre 
Marcel žije šťastne s milovanou ženou 
Arlettou a trávi čas v obľúbenom bare. Do 
života mu však náhle vpadne africký chla-
pec na úteku. Marcel sa rozhodne chlapca 
ochrániť pred políciou a deportáciou…

20. 9. | 19.00 |  Dvojaký život 
Veroniky 
Dve identické dievčatá, Krakovčanka 
a Parížanka, sú hudobne nadané ľaváčky, 
obe majú chorobu srdca, obe chodia rady 
bosé. Hoci sa stretávajú len na krátky čas 
a len na diaľku, ich osudy sú prepojené. 

21. 9. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Študentské filmy 
FAMU Praha
21. – 23. 9. | 19.00 |  Lolipop 
Monster 
Stredoškoláčky Ari a Oona sú odlišné typy, 
ale napriek tomu sú si veľmi podobné – 
riadia sa pudmi a inštinktom a majú neu-
veriteľnú schopnosť ničiť sa.

23. 9. | 16.00 |  Lorax 

Čo spravíte, keď chce vaša životná láska 
skutočný strom a na svete už žiadne sku-
točné stromy nie sú? 

25. – 26. 9. | 19.00 |  
Osamelosť prvočísel 
Rozhodnutie urobíme za pár sekúnd 
a jeho dôsledky budeme možno niesť po 
zvyšok života. Alice a Mattia sa pohybujú 
po vlastných osiach, každý so svojou 
vlastnou tragédiou.

27. 9. | 19.00 |  Turínsky kôň 
Príbeh začína monológom pripomínajú-
cim historku, ktorá sa odohrala 3. januára 
1899 v Turíne, keď sa fi lozof Nietzsche stal 
svedkom bičovania koňa, v dôsledku čoho 
postupne prepadol šialenstvu. 

28. 9. | 16.30 |  Filmový klub 
mladých: Študentské filmy 
VŠMU Bratislava
28. – 30. 9. | 19.00 |  Bourneov 
odkaz 
Agent bez pamäti Jason Bourne nebojoval 
s tajnými službami sám. Bol tu ešte jeden 
muž s vražednými inštinktami, o ktorom 
ale nemal ani tušenia.

30. 9. | 16.00 |  Alvin 
a Chipmunkovia 3 
Prázdniny na luxusnej výletnej lodi.

CINEMAXCINEMAX
ZOC MAX, M. R. Štefánika 426, 
tel.: 032/74 19 240, www.cine-max.sk

od 1. 9. |  Neskrotná

Od dávnych čias si horali v hradoch tajom-
nej škótskej vysočiny odovzdávajú mystic-
ké legendy o veľkolepých skutkoch...

od 1. 9. |  Svätá štvorka
Príbeh o dvoch pároch, ktoré sa rozhodli 
pomerne originálnym spôsobom vyriešiť 
ubíjajúci stereotyp manželskej erotiky. 

od 1. 9. |  Cosmopolis
Eric Packer je nekorunovaný kráľ Wall 
Street. Počas jeho jazdy po meste dôjde 
v uliciach Manhattanu k záhadnej explózii 
a prepukne peklo. V priebehu dvadsaťštyri 
hodinovej odysey začína Ericovi dochá-
dzať, že jeho život sa blíži ku koncu...

od 1. 9. |  Lets dance-
Revolution
Mladá tanečnica Emily prichádza do Mia-
mi s veľkým snom, tancovať na profesio-
nálnej úrovni. 

od 6. 9. |  Predvolebné sľuby

Kongresman Cam Brady spácha pred voľ-
bami verejné faux pax a párik mega-bo-
hatých CEO sa rozhodne situáciu využiť, 
nasadiť protikandidáta a získať tak vplyv 
nad obvodom Severnej Karolíny. 

od 6. 9. |  The Expendables 2
Barneyss, Lee, Yin, Gunnar, Toll a Hale 
spolu s najnovšími členmi tímu Billy the 
Kidem a Maggie na palube sú zase spolu 
po tom, čo ich Mr. Church vyhľadal pre 
zdanlivo ľahkú prácu...

od 11. 9. |  Babská jazda – 
Druhá šanca
Milý fi lm o manželskom páre, ktorému po 
desiatkach rokov manželstva partnerský 
vzťah zovšednel. 

BAŽANT KINEMATOGRAFBAŽANT KINEMATOGRAF
Mierové námestie

1. 9. | 20.30 |  Dom
2. 9. | 20.30 |  Czech Made 
Man
3. 9. | 20.30 |  Nevinnosť
4. 9. | 20.30 |  Perfect Days

 DIVADLO

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 český herec sa predstaví v novom 
programe a svojimi príhodami vás dokáže 
rozosmiať, zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj 
rozplakať. Hosť – Adela Banášová 

30. 9. | 16.00 a 19.00 |  RND – 
Šťastné konce 
V najnovšej Štepkovej clivej komédii Šťast-
né konce sa prelínajú životné cesty a pestré 
ľudské osudy veľmi svojráznych hľadačov 
prvých a možno aj posledných lások...

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
22. 9. | 17.00 |  Túlavé divadlo 
– Cyrano alebo Balábilé 
o Nose
Klasický dramatický príbeh o Cyranovi, 
spracovaný netradičnou humornou poe-
tikou.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

13. – 16. 9. |  Sám na javisku
18. ročník medzinárodného festivalu diva-
dla jedného herca. 

13. 9. | 18.00 |  Debris 
company: Soliloquy & 
monologue
Celovečerná adaptácia záverečnej kapitoly 
slávneho románu Jamesa Joycea Ulysses 
v réžii J. Vlka a choreografi i S. Vlčekovej.

13. 9. | 19.30 |  Taťjana 
Medvecká: Poprvé vdaná
One women show Taťjány Medveckej. 
Poetická komédia rozpráva o láskach a ne-
láskach jednej „betonářky“.

14. 9. | 19.00 |  Martin 
Zarzeczny (PL): Jeppe
Divadelné predstavenie.

14. 9. | 21.00 |  Dragan Tešič: It 
is not all in the head...
Divadelné predstavenie.

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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15. 9. | 18.00 |  Petra 
Fornayová: Všetko čo mám 
rada
Divadelno-tanečné predstavenie. 

15. 9. | 20.00 |  Arnošt 
Goldflam: Pravdivé výmysly

Trochu hrané, trochu rozprávané, napoly 
pravda, napoly výmysel. Sčasti pripravené, 
sčasti improvizované. Premiéra a derniéra 
zároveň, jediné uvedenie. Pripravil, vymýš-
ľa, hrá a trebárs i spieva – Arnošt Goldfl am.

16. 9. | 19.00 |  Peter Čižmár: 
Nenávidím

Bezmenný hlavný hrdina žije v neustálom 
strese, ktorý každodenný život iba zväčšuje. 
Jeho problémom sú aj najjednoduchšie 
činnosti – holenie sa, chystanie raňajok, 
cestovanie električkou do práce... 

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

30. 9. | 16.00 |  Pytliakova 
žena

Ochotnícky divadelný súbor z Opatovej nad 
Váhom vás pozýva na divadelné predstave-
nie Ferka Urbánka. Nevhodné pre deti.

 VÝSTAVY

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

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Inovovanú expozíciu Miloša Alexandra 
Bazovského, pripravenú pri príležitosti 40. 
výročia založenia galérie, tvorí 52 malieb 
a 18 kresieb.

7. 9. – 14. 10. |  Igor Piačka – 
V polčase 
Maľba, grafi ka, ex libris, ilustrácia, pošto-
vá známka. Igor Piačka, žiak grafi ckej ško-
ly Albína Brunovského, sa venuje grafi ke, 
maľbe kresbe, ex libris, ilustrácii a znám-
kovej tvorbe. Vernisáž 7. 9. o 17.00 hod.

7. 9. – 14. 10. |  Ján Ťapák – 
Upojenie
Jedinečná, do skratiek sústredená 

a nezameniteľná tvarová výstavba, svoj-
ská autorova štylizácia, defi nícia povrchov 
a objemov bronzových sôch, to sú základ-
né momenty autorovej originálnej tvorby.

11. 9. – 26. 9. |  Dizajn nábytku 
a interiéru
Výber z projektov medzinárodnej súťaže 
o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Ver-
nisáž 11. 9. o 17.00 hod.

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

1. – 12. 9. | 10.00 – 20.00 |  
ORA ET ARS vo veži
Výstava výtvarno-literárnych diel vytvo-
rených počas 5. ročníka medzinárodného 
výtvarného sympózia ORA ET ARS – Skal-
ka 2012.

25. 9. – 22. 10. |  Súhry

Výstava pedagógov a žiakov priemysel-
ného dizajnu Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne. Vernisáž 25. 9. o 16.00 hod.

MESTSKÁ KLUBOVŇAMESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové nám. 9 (priestory KIC)

24. 9. – 22. 10. |  Sladkých 5 g
Výstava balených cukrov.

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

1. – 10. 9. |  Šikovné rúčky
Výstava prác detí Detského domova Las-
tovička. 

18. 9. – 3. 10. |  Jozef Nemec – 
olejomaľba

Výstava obrazov s vojenskou tematikou zo 
zbierkového fondu Depozitára OS SR.

20. 9. – 7. 10. |  Slováci v misii 
OSN UNFICYP na Cypre 
a v operácii NATO ISAF 
v Afganistane
Výstava fotografi í, publicistiky, vyzname-
naní a poľnej pošty ku Dňu ozbrojených síl 
SR a k 10. výročiu Vel SVaP OS SR. Vernisáž 
19. 9. o 14.00 hod.

DELOVÁ BAŠTA DELOVÁ BAŠTA 
TRENČIANSKEHO HRADUTRENČIANSKEHO HRADU
7. – 20. 9. |  Stredoveká 
sakrálna architektúra 
Trenčianskeho kraja
Výstava pri príležitosti 21. ročníka tradič-
ného celoeurópskeho podujatia na Slo-
vensku s názvom Dni európskeho kultúr-
neho dedičstva 2012, ktoré sa koná pod 

záštitou Rady Európy a Európskej komisie.

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

1. – 2. 9. |  Kôň 2012
9. ročník medzinárodnej výstavy koní.

1., 2. 9. |  Detský svet & 
Intertoys
6. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej 
módy, hračiek, detskej literatúry a škol-
ských potrieb.

17. – 21. 9. |  NATO EOD 
Demonstrations & trials 2012
Druhý ročník výstavy NATO EOD.

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

22. 9. – 11. 10. |  Príbehy 
z Babylonu
Autorka: Adriana Rohde Kabele – Mělník, 
ČR. Vernisáž výstavy 22. 9.

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

Výstavky kníh pre deti alebo deti, 
zoznámte sa s niečím novým

3. – 9. 9. |  Svet v pohybe
10. – 16. 9. |  Tajuplný vesmír
17. – 23. 9. |  Predstavujeme 
spisovateľku Lucy Maud 
Montgomerryovú
24. – 30. 9. |  My už vieme 
variť

ŠTÁTNY ARCHÍV ŠTÁTNY ARCHÍV 
POBOČKA TRENČÍNPOBOČKA TRENČÍN
Kožušnícka 1

20. 9. | 10.00 – 18.00 |  Trenčín 
v archívnych dokumentoch
Výstava originálov privilegiálnych listín, 
ktoré budú sprístupnené iba jediný deň.

 KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
7. 9. | 19.00 |  II. Mariánsky 
koncert
Účinkujú: Andrea Čajová-Vizvári, Juraj 
Nociar, Daniel Čapkovič, Dušan Jarjabek, 
umelecké slovo – Jozef Šimonovič, Štátny 
komorný orchester Žilina a spevácky zbor 
Piarissimo.

9. 9. | 19.00 |  Miroslav 
Dvorský a priatelia
Účinkujú: Luciana La Monico (New York), 
Miroslav Dvorský, Andrea Čajová-Vizvári, 
Daniel Čapkovič, Dušan Jarjabek a Štátny 
komorný orchester Žilina.

21. 9. | 16.00 |  Jazz pod 
hradom
Koncert víťaza súťaže Festivalu mladého 
jazzu v rámci 19. ročníka Trenčianskeho 
jazzového festivalu.

21. 9. | 17.00 |  Bonzo and 
the resonators feat. Erich 
a Boboš Procházka
Koncert legiend slovenskej bluesovej 
scény.

21. 9. | 18.30 |  Vidiek
Koncert legendárnej poprockovej hudob-
nej skupiny.

22. 9. | 16.00 |  The Cellmates

Klasický americký rock and roll 50. rokov 
v modernom šate v štýle Elvisa Presleyho 
či Buddy Hollyho.

22. 9. | 20.00 |  Jerguš Oravec 
3JO
Koncert hudobnej skupiny.

PIANO KLUBPIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, tel.: 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

7. 9. | 19.00 |  Zóna A, Načo 
Názov, ...
Dve legendárne punkrockové kapely v je-
den večer, na jednom pódiu.

14. 9. | 20.00 |  Oldies live 
Do tanca a na počúvanie hrajú: TEX, 
Hattrick, The Long Road, P.L.E.J.

17. 9. | 20.00 |  Tim Ripper 
Owens (ex Judas Priest) 

Charizmatický chlapík, ktorý zastával post 
leadera v metalovom gigante Judas Priest 
urobí jedinú zastávku na Slovensku na 
svojom Metal Messiah EU Tour.

21. 9. |  Jazz pod hradom
XIX. ročník trenčianskeho jazzového fes-
tivalu.

POSÁDKOVÝ KLUB POSÁDKOVÝ KLUB 
(bývalý Dom armády)(bývalý Dom armády)
Hviezdoslavova 16, tel.: 0960 / 33 38 15 

26. 9. | 17.00 |  Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy 
Trenčín.

KULTÚRNE STREDISKO KULTÚRNE STREDISKO 
OPATOVÁOPATOVÁ
Opatovská 96

16. 9. | 15.00 |  Festival 
dychových hudieb 

Festival venovaný 30. výročiu vzniku DH 
Opatovanka. 
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GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, tel.: 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

16. 9. | 18.00 |  Koncert vážnej 
hudby
Karol Daniš (husle), Iveta Sabová (klavír).

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

7. 9. | 20.00 |  Saténové Ruky
Saténové Ruky sa považujú za nesprávnu 
odpoveď na britpop a správnu odpoveď na 
slovenský pop a český underground. 

8. 9. | 20.00 |  Skafander + 
Karavana
Koncert.

21. 9. | 20.00 |  Čokovoko

Koncert.

28. 9. | 20.00 |  Warhead (JAP) 
+ Fuk (UK) + White Lung 
(CAN) + Heretix (SK)
Live HC koncert kapiel z troch kontinentov 
a prvé európske turné veteránov japon-
ského hardcore/punku a ich jazda s jedi-
nou zastávkou na Slovensku. 

30. 9. | 19.00 |  Yowie (US, Skin 
Graft)
Koncert americkej formácie zo St. Louis, 
Missouri.

 PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
24. 9. | 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).

25. 9. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

16. 9. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Snehulienka 
a sedem trpaslíkov
Detské divadelné predstavenie podľa zná-
mej rozprávky bratov Grimmovcov.

30. 9. | 16.00 |  Detský 
divadelný klub: Drevené 
divadlo: Rozum a šťastie
Čo ľudia viac potrebujú? Rozum ale-
bo šťastie? Aj jedno aj druhé. Ale rozum 
a šťastie sa iba zriedkakedy stretnú. 

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

4., 18. 9. | 10.00 – 12.00 |  
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri riekan-
kách v pobočke MC v KC Stred.

22. 9. | 15.00 |  5. ročník 
detskej športovej olympiády
Štart v lesoparku Brezina na detskom ihris-
ku MC Srdiečko – smer na Pamätník SNP. 
Mapku nájdete na webe, čaká na vás nové 
športovisko a nové súťaže. 

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

3. – 29. 9. |  Hľadáme kráľa 
čitateľov
Kto sa stane naj čitateľom spomedzi detí, 
ktoré navštevujú knižnicu? Podmienky sú-
ťaže budú zverejnené v pracoviskách s det-
skou literatúrou a na www.vkmr.sk.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
Všetky pracoviská VKMR s lite-
ratúrou pre deti a mládež.

3. – 29. 9. |  Čítajme všetci – 
čítanie je super
Vyhlásenie 49. ročníka medziškolskej a me-
dzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čí-
taní v školskom roku 2012 – 2013.

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
22. 9. | 11.30 |  Divadlo 
Fortissimo – Kráľ Šašo
Pantomimické predstavenie, v ktorom Šašo 
zahrá príbeh o kráľovskej rodine.

22. 9. | 15.00 |  Bábkové 
divadlo Animare Silva – Žabí 
kráľ
Marionetová rozprávka na motívy bratov 
Grimmovcov.

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

5., 19. 9. | 9.30 – 11.30 |  
Galerkovo 
Veselé tvorivé stretnutie pre deti do 6 rokov 
a ich rodičov. Deti sa učia pracovať s farbou, 
tvarom a rôznymi materiálmi.

 VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
21. 9. | 15.00 |  Goonies
Vystúpenie tanečnej skupiny.

22. 9. | 9.30 |  Trenčianska 
palička
Otvorenie celoslovenského festivalu ma-
žoretiek, slávnostný sprievod a defi lé.

22. 9. | 10.30 |  Slávnostné 
otvorenie mestského 
festivalu Kráľovské dni pri 
trenčianskej bráne
Účinkujú Wagus, Musica Poetica, Ishtar 
dancers, deti zo školského klubu 7, SUŠ 
v Trenčíne – módna prehliadka historic-
kých odevov.

22. 9. | 12.30 |  Aura, Swt 
Group, Korzo
Vystúpenie tanečných a akrobatických 
skupín.

22. 9. | 14.00 |  Capella 
Nicopolensis
Súbor starej hudby a tanca – Mikolów, 
Poľsko a Musica Poetica, Trenčín vystúpia 
v rámci festivalu priateľstvo bez hraníc.

22. 9. | 18.00 |  Vitajte 
pri trenčianskej bráne – 
komponovaný folklórny 
program
Účinkujú folklórne súbory Poľana, Nad-
šenci a Záhumenkári, detské folklórne sú-
bory Kornička a Radosť, mužská spevácka 
skupina Škrupinka.

28. 9. | 10.30 – 17.30 |  
3. Trenčiansky BIO jarmok

Jarmok bio a gazdovských produktov 
s malou ochutnávkou. Cyklisti sú vítaní – 
kto sa zaregistruje v stánku Centra envi-
ronmentálnych aktivít, získa zlosovateľnú 
vstupenku do cyklo-tomboly. Na podujatí 
budú vyhlásené eko ceny: Biopotravina 
roka 2012 a Miss kompost 2012. 

OSTROVOSTROV
1. 9. | 12.00 |  Prebudenie 
draka
Na dračích lodiach budú medzi sebou 
súťažiť obce a fi rmy Trenčianskeho kraja. 
V sprievodnom programe uvidíte SĽUK 
s Marekom Ťapákom, ohňovú show 
a folklórne skupiny. 

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

8. 9. | 8.00 – 12.00 |  Burza 
starožitností 
1. 9. | 16.00 – 17.45 |  Konská 
show – exhibícia
Voltížne vystúpenie, vystúpenie lukostrel-
cov, drezúrna ukážka Furioso, jazdná polí-
cia, ukážka drezúry na hudbu, vozotajská 
ukážka...

1.–2. 9. – 10.00-18.00 |  Detský 
svet & Intertoys 2012
Výstava detskej módy, hračiek, detskej 
literatúry a školských potrieb.

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

4., 11., 18., 25. 9. | 18.00 – 
19.00 |  Joga v tehotenstve
Vhodná v období tehotenstva pre rozhý-
banie a uvoľnenie celého tela. Pobočka 
MC Srdiečko v KC Stred. Vedie E. Kadle-
cová.

5., 12., 19., 26. 9. | 17.00 |  
Cvičenie pre tehotné – 
profylaxia
V pobočke MC v KC Stred vedie pôrodná 
asistentka Zuzana Duncová.

5., 12., 19., 26. 9. | 10.30 |  
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky, vedie 
Wioleta Obuchová Angrot.

5., 19. 9. |  Ateliér majstra 
Galerka
Tvorivé dielne pre deti a ich rodičov 
v Galérii M. A. Bazovského, vedie Monika 
Drocárová.

7., 14., 21., 28. 9. | 10.30 |  
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 
Yvonne Poliaková v MC Srdiečko.

11., 25. 9. | 10.00 |  Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
V pobočke MC v KC Stred vedie laktačná 
poradkyňa Milka Hromníková.

13. 9. | 16.30 |  Kurz – Baby 
Signs
Kurz určený pre rodičov, ktorí chcú svojmu 
batoľaťu porozumieť. Je potrebné sa vo-
pred prihlásiť v pobočke MC Srdiečko v KC 
Stred. Vedie lektorka Michálková.

24., 25. 9. | 10.00 |  Hľadáme 
stratenú rozprávku 
Deti a rodičia z MC Srdiečko si spoločne 
čítajú vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
na Hasičskej ulici 1, 1. poschodie, v po-
bočke na Juhu, na Dlhých Honoch v NS 
Družba a 25. 9. v pobočke Kubra.

27. 9. | 16.30 |  Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
Téma: Ťažké chvíle s dieťaťom: zvládnutie 
hnevu a efektov dieťaťa, čo sa to s mojím 
dieťaťom deje, ako postupovať, čo robiť 
a čo nerobiť. V pobočke MC Srdiečko v KC 
Stred.

V MC Srdiečko sa otvárajú nové kurzy: ma-
sáže bábätiek, kurz cvičenia s bábätkami, 
na fi tlopte, kurzy angličtiny pre deti. Na 
kurzy sa treba prihlásiť vopred.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
1., 8. 9. | 20.30 a 21.30 |  Nočné 
prehliadky Trenčianskeho 
hradu
Skupina historického šermu Wagus po-
zýva návštevníkov na nočnú prehliadku 
ktorá bude plná šermu, streľby z palných 
zbraní, strašidiel, pyrotechnických efek-
tov. Prehliadky sa konajú aj v prípade 
nepriaznivého počasia.

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

11., 25. 9. | 9.00 |  Ateliér pre 
seniorov 
Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých 
stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvar-
ným technikám. 

11., 25. 9. | 16.00 |  Večerný 
ateliér pre dospelých 
Aleliér je určený pracujúcim, ktorí sa 
nemôžu zúčastňovať na dopoludňajších 
podujatiach galérie. Cibria si tu svoj talent 
a aktívne využívajú voľný čas. 

18. 9. | 9.00 |  Arteterapia
Cieľom arteterapie je uvoľnenie, seba-
prežívanie, sebavnímanie, motivácia, 
sloboda, sebahodnotenie, rozvoj fantázie, 
osobnosti, vnímanie a prijímanie druhých, 
komunikácia, nadväzovanie kontaktov, 
vytváranie vzájomnej podpory...



kam v trenčíne číslo 9 |  ročník XIV

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Námestie SNP 2, 032/743 42 67, 
www.vkmr.sk 

Z dôvodu sťahovania budú od 1. 9. odde-
lenia pre dospelých čitateľov na Nám. SNP 
2 zatvorené do odvolania. Pozastavené 
budú aj knižnično-informačné služby. Po-
bočky v meste fungujú bezo zmien.

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

6. 9. | 16.00 |  Literárny klub 
Omega
Pozvánka pre členov a priaznivcov litera-
túry a literárnej tvorby do klubu na čítač-
ky a diskusie.

13. 9. | 16.00 |  Obrázky 
z Nepálu
Poeticko-hudobné popoludnie s video-
projekciou. Poézia v podaní autorky Judity 
Kaššovicovej a interpretov zhudobnených 
básní Trenčana Petra Beláka (Aurelius Q) 
a Juraja Turteva.

20. 9. | 16.00 |  Asertivita 
a rovnosť vo vašom živote 
a vzťahoch. Vaše plné právo?
Čo je asertivita? Ako byť asertívny a nie 
agresívny? Ako posudzovať svoje potreby 
a práva a pritom zohľadňovať potreby 
a práva druhých? Diskutujú: PhDr. I. Čer-
veňanová, Mgr. A. Jurásková.

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

4. 9. | 16.00 |  Centrálny 
register (povinnosti včelára)
Zimné ošetrenie včelstiev (prístroje, ace-
tón a kalibrácia vyvíjačov).
Prednáša Ivan Štefánek.

6. 9. | 16.00 |  Začiatky 
športového parašutizmu 
v Trenčíne
Výcvik brancov a precvičovanie záloh – 
prednáška.

9. 9. | 9.00 – 12.00 |  Výmenné 
stretnutie zberateľov 
pivných kuriozít 
10. 9. | 16.00 |  Pestovanie 
jadrovín. Novovyšľachtené 
odrody
Prednáša Ing. Cyril Boldiš.

12. 9. | 16.00 |  Rozvoj 
rádioelektronického boja 
v letectve a PVO
Prednáša Ing. Cyril Boldiš.

20. 9. | 15.00 |  Václavsko 
– Michalské stretnutie 
seniorov
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

20. 9. | 16.00 |  Základy 
faleristiky
Význam stuhy vo faleristike, prednáša 
Ing. Ján Dibala.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
tel.: 0903 027 910, www.klubluc.sk

1. 9. | 10.00 |  Videowork I.: 
Práca s kamerou, strih, 
distribúcia
Jednodňový fi lmový workshop ponúka 

oboznámenie sa práce s kamerou, strihom 
a internetovou distribúciou videa. Pod ve-
dením lektorov z DogDocs si vyskúšate na-
krútiť a spracovať krátke video. Môžete si 
doniesť so sebou kameru a počítač. Miesto 
si rezervujte mailom na info@klubluc.sk. 
Na toto podujatie neplatí klubová karta. 

12. 9. | 19.00 |  Whiskyho 
cestovateľské kino: Laos 
a Thajsko
Spevák Whisky, sa po rokoch cestova-
nia po piatich kontinentoch rozhodol 
vytiahnuť na svetlo sveta mnohé zážitky 
a fotografi e zo svojich výprav. Navštívil 53 
krajín, v ktorých sa zameriaval najmä na 
odľahlé oblasti s atraktívnymi prírodnými 
scenériami, zachovalými pôvodnými etni-
kami a kultúrami bez turistického ruchu.

19. 9. | 19.00 |  Rafani: 31 
začiatkov / 31 koncov
Dokumentárny fi lm o pražskej alternatív-
nej umeleckej skupine Rafani.

22. 9. | 16.00 |  Soundwork: 
Cyklus práce s audiom
Cyklus workshopov práce s audiom. Raz 
mesačne budú mať záujemcovia možnosť 
naučiť sa pracovať so zvukom pod vede-
ním lektorov zo štúdia Men at sound. Celý 
cyklus bude otvorený diskusii podľa požia-
daviek návštevníkov. 

24. 9. | 17.00 |  Kuch-tím!
Gastro-kulinársky cyklus večerov, na kto-
rých budú môcť diváci ochutnať dobroty 
studenej i teplej kuchyne. Kuchtiť budú 
známe osobnosti Trenčianskeho regiónu, 
ale aj verejného života.

29. 9. | 19.00 |  Zakázané 
reklamy
Filmové prednášky Petra Konečného. 
Škodlivé prvky, za ktoré bývajú považova-
né najmä erotika, vulgárnosť, násilie či ra-
sizmus sa vyskytujú aj v reklame. Existuje 
množstvo spotov, ktoré sa nikdy nemohli 
vysielať v televíziách, ale tu sa budú. 

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

Pravidelná klubová činnosť: pondelok – 
piatok 9.00 – 18.00.
Denne: akupresúrne lôžko, biliard, čitáreň, 
video, TV, spoločenské hry, šachy, stolný 
tenis, hudobné kurzy, kurzy PC a internet.

3., 10., 17., 24. 9. | 16.30 – 
18.00 |  Joga pre ženy
3., 10., 17., 24. 9. | 9.00 
– 17.00 |  Pedikúra (na 
objednávku)
3., 10., 17., 24. 9. | 14.00 
a 17.00 |  Tvorivý svet
Keramická dielňa.

3. 9. | 16.00 – 18.00 |  Bonsai 
klub
4., 11., 18., 25. 9. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy 
5., 12., 19., 26. 9. | 10.00 |  
Jednota dôchodcov 
Slovenska
5., 12., 19., 26. 9. | 10.00 |  
Kondičné cvičenie pre 
seniorov pod vedením 
trénera 
5., 12., 19., 26. 9. | 15.00 – 
17.00 |  Diabetes – konzultácie

5., 12., 19., 26. 9. | 16.00 – 
18.00 |  Angličtina
5., 12., 19., 26. 9. | 16.00 – 
18.00 |  Nemčina
6., 13., 20., 27. 9. | 9.30 – 
11.00 |  Brušné tance
6., 13., 20., 27. 9. | 13.00 
– 18.00 |  Masáže (na 
objednávku)
7., 14., 21., 28. 9. | 9.45 – 
11.00 |  Cvičenie pre ženy

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

3., 10., 17., 24. 9. | 19.45 – 
20.45 |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na poschodí

5., 12., 19., 26. 9. | 19.15 – 
20.15 |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
KS Juh, zrkadlová sála na prízemí

7., 14., 21., 28. 9. | 19.00 – 
20.00 |  Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení s fázami 
odpočinku. KS Juh, zrkadlová sála č. 63 na 
poschodí. 

3., 10., 17., 24. 9. | 17.15 
– 18.15 |  Pilates pre 
začiatočníkov s Marcelou 
Holodovou
KS Juh, zrkadlová sála na prízemí.

4., 11., 18., 25. 9. | 16.45 – 
17.45 |  Zdravotný pilates 
s Marcelou Holodovou
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta. KS Juh, zrkadlová sála 
č. 47 na poschodí.

4., 11., 18., 25. 9. | 19.30 
– 20.30 |  Cvičenie pilates 
s Marcelou Holodovou 
pre stredne pokročilých 
a pokročilých 
KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na poschodí.

6., 13., 20., 27. 9. | 18.00 
– 18.50 |  Cvičenie pilates 
s Marcelou Holodovou 
pre stredne pokročilých 
a pokročilých
KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na poschodí.

6., 13., 20., 27. 9. | 19.00 
– 19.50 |  Cvičenie pilates 
s Marcelou Holodovou pre 
začiatočníkov a mierne 
pokročilých 
Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní 
oslabené svaly. Bližšie informácie a prihla-
sovanie na tel. č. 0905 705 431. KS Juh, 
zrkadlová sála č. 47 na poschodí. 

10., 17., 24. 9. | 18.30 – 19.30 
|  Brušné tance pre pokročilé 
– choreografia s Miriam 
Laššovou
Kurz orientálnych brušných tancov je za-
meraný na kombinácie prvkov a tanečné 
kombinácie pre pokročilé tanečnice.

10., 17., 24. 9. | 19.30 – 
20.30 |  Brušné tance pre 
začiatočníkov s M. Laššovou

Prostredníctvom orientálneho tanca môže 
žena objavovať svoje telo, dokáže ním ste-
lesniť rôzne odtiene ženskosti. 

3., 10., 17., 24. 9. | 18.30 
– 19.30 |  Fitness aerobic 
s Monikou Ušiakovou 
5., 12., 19., 26. 9. | 18.00 
– 19.00 |  Fitness aerobic 
s Monikou Ušiakovou
Rytmický fi tness aerobic pre ženy v kaž-
dom veku. KS Juh, zrkadlová sála č. 47 na 
poschodí. 

Klub francúzskej konverzácie 
Trojmesačný konverzačný klub s Madame 
Smejkalovou je vhodný pre stredne po-
kročilých. Informácie a prihlášky: 032/658 
26 08. KS Juh, učebňa na poschodí, č. 44. 

Francúzsky jazyk začiatočníci
Trojmesačný kurz pre začiatočníkov s Ma-
dame Smejkalovou. V prípade záujmu 
pokračovať v kurze, je možná príprava na 
francúzske skúšky DELF. Informácie a pri-
hlášky: 032/658 26 08. KS Juh, učebňa na 
poschodí, č. 44.

Kurz angličtiny pre mierne 
pokročilých a pokročilých
Kurz vedie Mgr. Daniela Hájková. Infor-
mácie a prihlášky: 032/658 26 08. KS Juh, 
jazyková učebňa na poschodí č. 44. 

4., 11., 18., 25. 9. |  Tancujúce 
tigríky – tanečné jasličky
5., 12., 19., 26. 9. |  Tancujúce 
tigríky
6., 13., 20., 27. 9. |  Tancujúce 
tigríky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka 
s rodičom pod vedením skúsenej lektorky 
P. Pevnej. Informácie a prihlášky na t. č. 
0903 783 724 alebo tancujuce.tigriky@
gmail.com. KS Juh, sála na poschodí č. 63. 

4., 11., 18., 25. 9. | 15.00 
– 17.00 |  Klub malých 
keramikárov 
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov 
s výučbou práce s hlinou a glazúrou. Kurz 
vedie Mgr. Art. R. Zubčeková a M. Chor-
vátová. Do klubu je možné sa prihlásiť aj 
počas školského roka na t. č. 0908 210 940 
alebo info@kcaktivity.sk. KS Juh, ateliér 
na poschodí. 

7., 14., 21., 28. 9. | 15.00 – 
16.00 |  Tvorivé a keramické 
workshopy pre deti so 
zdravotným postihnutím 
Aj my máme šikovné pršteky – rozvíjanie 
zručností pre všetky deti. Práca nielen 
s hlinou, no aj s inými materiálmi. Vedie 
Mgr. Art. R. Zubčeková. Prihlášky a info na 
t. č. 0908 210 940 alebo info@kcaktivity.
sk. KS Juh, ateliér na poschodí. 

10. 9. | 17.30 – 20.30 |  Klub 
patchwork ručne šitý
Stretnutie priaznivcov klubu, ktorých 
spája patchwork. V rámci klubu budú 
ženám k dispozícii všetky základné po-
môcky. Lektorka Hanka prinesie šablóny 
a obrazový materiál z rôznych kútov sveta. 
Zasadačka č. 53. 

Klub keramikárov pre 
dospelých
Keramický ateliér, stretnutie ľudí, ktorým 
učarila tvorba s keramickou hlinou. Čas 
návštevy keramického ateliéru je možné 
dohodnúť na t. č. 0908 210 940.
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