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  KINO

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

od 5. 9. | One Direction: This is 
us 3D
One Direction je britsko-írska chlapčenská
hudobná skupina, ktorú tvoria Harry Sty-
les, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan 
a Louis Tomlinson. V roku 2010 sa všetci
piati členovia neúspešne pokúsili umiest-
niť v chlapčenskej kategórii speváckej
súťaže The X Factor.

od 5. 9. | Riddick
Riddick sa ocitá na nehostinnej planéte
zradený svojimi druhmi. Aby prežil útoky 
neľútostných predátorov, aktivuje zá-
chranný signál, ktorý k nemu privedie aj
jeho nepriateľov. Po prílete dvoch lodí 
začína boj na život a na smrť. Nemilosrd-
ní žoldnieri chcú Riddickovu hlavu ako tú
najcennejšiu trofej.

od 5. 9. | Jobs

Steve Jobs. Bol bezpochyby jedným z naj-
väčších vizionárov 20. storočia, technolo-
gickým géniom a mimoriadne schopným
obchodníkom. Jeho spolupracovníci ho 
často nenávideli preto, aký bol, ale mi-
lovali preto, čo tvoril. Apple Macintosh,
iPhone, iPad alebo fi lmové štúdio Pixar.

od 12. 9. | Colette
Strhujúci ľúbostný príbeh Viliho (Jiří Mádl)
a krásnej belgičanky Colette (Clémence 
Thioly) z prostredia osvienčimského kon-
centračného tábora rozpráva o osude taj-
nej lásky v prostredí hrôz, krutosti a smrti, 
aj o tenkej hranici medzi dobrom a zlom
a pravdou a lžou.

od 19. 9. | Diana

Film Diana s Naomi Watts v titulnej úlohe
sa zameriava na posledné roky života
Lady Diany, princeznej ľudských sŕdc. 
Roky, ktoré vyvrcholili tragickou smrťou 
pri naháňačke s paparazzmi. Roky, ktoré 

pre verejnosť skrývajú nejedno tajomstvo.

od 19. 9. | Oggy a šváby

Koncept Oggyho v priebehu vekov, nik-
dy nepoužitý počas štyroch televíznych
sezón, sa spolieha na jediné tvrdenie – 
Oggy tu vždy bol a bude! Oggy nepatrí 
do žiadneho presne ohraničeného časové-
ho obdobia. Je stav mysle, spôsob bytia,
špeciálneho rytmu a samozrejme humoru.

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

  DIVADLO

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
21. 9. | 16.00 | Divadlo Bez 
opony: Na skle maľované 
Veselo i nostalgicky o tom, že ,,boli chlap-
ci boli, ale sa minuli“. Predstavenie sa hrá 
pod farskými schodmi v rámci festivalu Pri
Trenčianskej bráne.

KINO HVIEZDAKINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

12. 9. | 19.00 | Miro Noga: 
Hotovo, schlusss...

Čo všetko môže prebehnúť v hlave muža,
ktorý sa rozhodne skoncovať so životom? 
S revolverom v ruke napočíta do tisíc
a potom... Obzerá sa späť, hodnotí to, čo
prežil, súdi sám seba. Podľa tvorcov je
hra o úteku, rozhodnutí, láske, pravde, 
úspechoch a pádoch, o tom, čo sa deje
v hlave... 

13. 9. | 19.00 | Jan Jankovský: 
Utrpenie mladého Werthera
Monodráma o sebevražednej láske. Sláv-
ny román Johanna Wolfganga von Goetha 
v netradičnom, modernom a pútavom
spracovaní.

14. 9. | 19.00 | Karel Roden: SAM
Režisérka Kamila Polívková skúma spolu 

s Karlom Rodenom nesmiernu príťažlivosť 
popularity, ktorá v ľuďoch prebúdza voye-
uristické sklony a dodáva aj najbanálnej-
ším veciam, činom a výrokom známych
osobností – umelcov – zdanie jedineč-
nosti a „vyššej“ hodnoty.

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

14. 9. | 21.30 | J. H. Krchovský: 
Recitál
Jeden z najvýraznejších tvorcov pražského
undergroundu 80-tych rokov. Krchovské-
ho groteskná, rýmovaná a starostlivo ryt-
mizovaná poézia sa vracia k tradícii českej
dekadencie, ktorej konštantnými sym-
bolmi sú smrť, bolesť a zmar, zahalené 
do dusného alkoholicko-erotického oparu.

15. 9. | 19.00 | Peter Čižmár: 
Macbeth
Premiérové divadelné predstavenie 
v rámci Prvej komornej divadelnej scény 
v Trenčíne. V našom predstavení nie je
Duncan, Banquo, Macduff , dokonca ani
Lady Macbeth. Je len hlavný hrdina. Člo-
vek, ktorý trpí. Trpí, lebo sa stotožňuje 
s vlastnými myšlienkami. Identifi kuje sa
s falošným egom a jeho históriou, vytvo-
renou vlastnou mysľou.

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

13. 9. | 19.00 | Kto zhasol svetlo?
Brilantná komédia o tom, čo všetko sa 
môže stať, ak si domov privediete milen-
ca vo chvíli, keď sa tam objaví milenka
s vaším manželom. A čo s tým všetkým
urobí skrytý poklad rodiny, pomocnica 
v domácnosti Anna?

Už v predaji:
16. 10. | 16.30, 19.30 | Jááánošííík 
po tristo rokoch
Jááánošííík po tristo rokoch alebo Štedrý
p

jánošíkovský večer. Pred tristo rokmi
v Liptovskom Mikuláši popravili zbojníka
Juraja Jánošíka (1713). O dvestopäťde-
siat rokov neskôr, teda pred päťdesiatimi 
rokmi (1963), vzniklo neďaleko Piešťan 
v obci Radošina Radošinské naivné di-
vadlo. A práve v Radošinskom naivnom
divadle bola premiéra najslávnejšieho 
titulu Stanislava Štepku a RND na spomí-
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nanú tému Jááánošííík (1970).

24. 10. | 19.00 | Na kus reči 
s Miroslavom Donutilom
Obľúbený český herec sa opäť predstaví vo
svojom programe, v ktorom vám rozpovie
nové príhody. Ich geniálnym podaním vás 
dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, 
ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! Nene-
chajte si ujsť novú show aktuálne naj-
lepšieho českého rozprávača a zabávača. 
Hosťom bude tentoraz populárna sloven-
ská herečka – Petra Polnišová.

  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.

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

1. – 17. 9. | ORA ET ARS – Skalka 
2013

Výstava výtvarných diel vytvorených po-
čas 6. ročníka medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia.

18. 9. – 10. 10. | Súhry 2013
Výstava, ktorá je výsledkom prác žiakov
a učiteľov Strednej umeleckej školy v Tren-
číne, odboru dizajn interiéru. Počítačové
vizualizácie, modely v mierkach, zrealizo-
vané návrhy a výtvarné práce. Vernisáž sa
uskutoční 18. 9. o 16.00 hod.

MESTSKÁ KLUBOVŇAMESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

1. – 17. 9. | ORA ET ARS
Výstava.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 9. 9. | Uhol pohľadu – 
výstava fotografií
Pripravuje Klub slovenských turistov.

1. – 8. 9. | Krajina SNP
Výstava obrazov z depozitára predmetov
kultúrnej hodnoty OS SR.

18. – 30. 9. | CLUB AKTIVITY 
2013 
Posádková prehliadka záujmovej, umelec-
kej a technickej činnosti. Vernisáž výstavy
sa uskutoční 17. 9. o 15.00 h.
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VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 1. posch.

2. – 30. 9. | Výstavky kníh pre 
deti – alebo, deti zoznámte sa 
s niečím novým
Téma mesiaca: Predstavujeme dielo
autora detských kníh Roalda Dahla. Po –
pia: od 8.00 h do 17.00 h, so: od 8.00 h
do 12.00 h.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 8. 9. | 10.00 – 21.00 | 
Akt v tvorbe slovenských 
výtvarníkov 
10. – 22. 9. | 10.00 – 21.00 | Laco 
Belica: Karikatúra
Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. 9. 
o 17.00 hod.

24. 9. – 20. 10. | 10.00 – 21.00 | 
Milan Struhárik: Sochy
Vernisáž výstavy sa uskutoční 24. 9. 
o 17.00 hod. 

TRENČIANSKE MÚZEUMTRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

1. – 30. 9. | Tmavomodrá krása – 
modrotlač, keramika
Na výstave uvidíte dielňu na plisovanie 
látok, fajansové výrobky, detské hračky
a bytové textílie z modrotlače.

KATOV DOMKATOV DOM
5. – 29. 9. | Autorská výstava 
Jana Horáková
Vernisáž sa uskutoční 5. 9. o 17.00 hod.

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGA
Hviezdová ulica

6. – 29. 9. | Výtvarné spektrum 
2013
50. ročník celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Ver-
nisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie
ocenení sa budú konať 6. 9. o 17.00 hod.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSKPRIESTORY TSK
K dolnej stanici

18. 9. – 2. 10. | ORA ET ARS 
Skalka 2013
Výstava diel zo 6. roč. medzinárodného
literár.-výtvarného sympózia.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

21. 9. – 31. 10. | Hodvábna cesta 
– Droga jedwabna
Výstava obrazov výtvarníčky poľského 
pôvodu z Košíc Štefánie Gajdošovej –

ý ý y

Sikorskej.

  KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
14. 9. | 17.00 | Spomienkový 
koncert
Pri príležitosti 105. výročia narodenia hu-
dobného skladateľa Karola Pádivého. Hrá 

Vojenská hudba z Banskej Bystrice.

20. 9. | 17.00 | FUNNY FELLOWS 

Originálna hot jazzová, swingová formá-
cia pod vedením kapelníka Romana Féde-
ra hrá slávne, ale aj zabudnuté hudobné 
melódie zo začiatku minulého storočia.

20. 9. | 19.00 | POLEMIC

Koncert ska a reggae bratislavskej hudob-
nej skupiny.

21. 9. | 12.30 | Dolls Band
Orchester žiakov ZUŠ K. Pádivého v Tren-

| |

číne.

21. 9. | 13.00 | Hamar Music 
Orchestra
Koncert veľkého dychového orchestra 
z Nórska.

21. 9. | 15.00 | Leliwa jazz band 
– Tarnow
Koncert.

21. 9. | 19.00 | Banda
Bratislavská world music skupina – nefal-
šovaný slovenský originál.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

6. 9. | 18.00 | Hudobný večer 
na hrade
Ďalšie pokračovanie príjemných hu-
dobných večerov s príjemnými ľuďmi 
na Trenčianskom hrade. Vystúpia skupiny 
Nezmaři, Devítka a Náhradné diely.

8. 9. | 19.00 | Benefičný 
Mariánsky koncert
Zažite umenie a podporte rozvoj pút-
nického miesta SKALKA. Účinkujú: The 
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Gospel Family, Ida Rapaičová, Zuzana
Laurinčíková.

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

15. 9. | 18.00 | Otvárací koncert 
sezóny Klubu priateľov vážnej 
hudby
Účinkujú: Eva Ezechiášová – saxofón, Mo-

y

nika Nagyová – klavír.

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

7. 9. | 20.00 | Otvorenie novej 
klubovej sezóny v novom Lúči
Otvorenie novej klubovej sezóny vo vy-
novených priestoroch Klubu Lúč spojený 
s exkluzívnym koncertom Insect Ark (sólo

projekt Dany Schechter z Brooklynu a M.
Gira´s Angels of Light) a Unkilled worker 
(srdcom i dušou krotiteľ hluku vo svojej 
nežnejšej podobe).

13. 9. | 21.00 | Dekadent Fabrik
Live koncert. Čas, život, smrť, extáza, za-

| |

budnutie, podvedomie. Dnes je pre Deka-
dent Fabrik zásadná skladba Slow Opium
Slow odkazujúca na pomalé tance našej 
duše opojené neuzatvorenosťou vnútor-
ného sveta. Sloboda vo vnútri. 

19. 9. | 20.00 | Residual Echoes 
(USA, Holy Mountain)
Live koncert.

20. 9. | 21.00 | Interior sounds: 
Foolk and guests
Live koncert.

27. 9. | 22.00 | Reggae night
Dj event.

28. 9. | 20.00 | Dilemma tour
Live koncert. Ján Spišák – spev, gitara,
violončelo. Marcel Buntaj – bicie. Martin 
Gašpar – basa, Juraj Tatár – keyboard,
Matěj Morávek – gitara, spev.

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

7. 9. | 20.00 | Revival night
Electric lady (Led Zeppelin rev.), Poison
Candy (Komplet dievčenská revivalová
kapela!).

12. 9. | 19.00 | Cop
Koncert českej bluegrassovej legendy.

13. 9. | 20.00 | Rock oldies live
Do tanca a na počúvanie hrajú: Hattrick 
a Nanovo.

20. 9. | 19.00 | All in club party 
Moja Reč.

21. 9. | 19.00 | Krst platne Pell-
Mell 59
Koncert.

27. 9. | 20.00 | Retro Párty
Disco párty 80´rokov uvádza dj Jerry Galá-
nek, ktorý účinkuje na scéne od r. 1979.
Okrem výborného moderovania sa môže-
me tešiť aj na podarené svetelné efekty.

28. 9. | 20.00 | Zoči-Voči
Koncert.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

6. 9. | 19.00 | Aurelius Q. 
Posedenie pri hudbe.

27. 9. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet 
Posedenie pri hudbe.

13. 9. | 19.00 | Colored People
Večer s brazílskou hudbou, sambou, jaz-
zom a ďalšími svet. melódiami.

CHE CAFÉCHE CAFÉ
1. mája 5

28. 9. | 19.30 | Ján HIŤO Hurtík 
a Stromáci
Koncertný večer folkového a punkového
pesničkára so skupinou.

BOOGIE BAR
Štúrovo námestie 18

27. 9. | 20.00 | Pepa Nos
Koncert českého pesničkára.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

Už v predaji:
10. 10. | 17.00 | Galakoncert 
Repete – návraty
Repete ponúka hudobno-zábavný 
program divácky populárnych pesničiek 
a nestarnúcich šlágrov stredného prúdu.
V interpretácii ponúka staré verzus nové 
spracovanie skutočných hitov svojej doby.

  PRE DETI

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
21. 9. | 11.00 | Divadlo 
Maškrta: O Haluštičke 
zbojníckej dievčičke

V bábkovom príbehu o Jánošíkovi sa
dozviete ako to bolo s chlapcami, čo sa 
dali na zboj a ako sa dievčatá naučili variť 
dobré halušky.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
2. – 30. 9. | Čítajme všetci – 
čítanie je super
Vyhlásenie 50. ročníka medziškolskej
a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Tren-
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číne v čítaní v šk.r. 2013-2014. Miesta
konania: všetky pracoviská VKMR s litera-
túrou pre deti a mládež. Kontakty na jed-
notlivé pracoviská: www.vkmr.sk

2. – 30. 9. | Opäť do školy, opäť 
do knižnice
Informačné hodiny pre žiakov ZŠ v knižni-
ci – ponuka pre pedagógov, termín treba 
vopred dohodnúť. Miesto konania: všetky
pracoviská VKMR. 

2. – 30. 9. | Pasovanie prvákov 
za čitateľov
Ponuka pre pedagógov 1. ročníkov ZŠ.
Prváčikov čaká slávnostné pasovanie
za čitateľov knižnice. Aby bolo zoznamo-
vanie sa s písmenkami a vnikanie do krá-
ľovstva detských kníh zaujímavejšie,
dostanú čitateľské preukazy na celý rok
zdarma. Zároveň sa hravou formou oboz-
námia so všetkým, čo im knižnica ponúka.
Všetky pracoviská VKMR s literatúrou pre
deti a mládež.

2. – 30. 9. | Učíme sa spolu
Ponuka pre pedagógov ZŠ na realizá-
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ciu vyučovacích hodín k problematike
vybranej z osnov učiva v netradičných 
priestoroch pomocou zážitkového čítania, 
tvorivých dielní či iných aktivít. Všetky
pracoviská VKMR s literatúrou pre deti 
a mládež.

16. 9. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich

p

rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. po-
sch., pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka 
Dlhé Hony (v OC Družba).
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17. 9. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

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

2. – 30. 9. | Kyberšikana 
Internet – tichý zabijak, mobily ako feno-
mén závislosti, intervencia a schopnosť 
brániť sa. Interaktívna prednáška psycho-
logičky Mgr. Ivety Izraelovej pre žiakov ZŠ 
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a SŠ. Termín treba vopred dohodnúť. Kon-
g y g y j p

takty: 032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

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

2. – 30. 9. | Hľadáme kráľa 
čitateľov
Hľadáme „naj čitateľa“ spomedzi detí,
ktoré navštevujú knižnicu. Podmienky
súťaže budú zverejnené v pracoviskách
s detskou literatúrou a na www.vkmr.sk.
Deti, nebuďte „out“. Zapojte sa a ukážte,
že čítanie je stále „in“!

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

3. – 26. 9. | Tancujúce tigríky – 
tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 roka
s rodičom pod vedením skúsenej lektor-
ky Petry Pevnej. Informácie a prihlášky
na 0903 783 724, E-mail: tancujuce.tigri-
ky@gmail.com 

3. – 26. 9. | SZUŠ Trenčín – 
Tanečný odbor
Tanečná škola moderného tanca SZUŠ

ý

Trenčín pre deti od 4 – 18 rokov. In-
formácie a prihlášky na 0948 644 660 
a na www.szus-tn.sk.

4. – 27. 9. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca Alenky 
Mercekovej pre deti od 5 rokov. Informá-
cie a prihlášky na 0915 101 051.

4. 9. | 15.00 – 17.00 | Zápis 
do Klavírnej školy M. Staňovej
5. 9. | 17.00 – 19.30 | Zápis 
do Gitarovej školy Dušana 
Dobiaša
5. 9. | 17.00 – 19.30 | Zápis 
do Klavírnej školy I. 
Buchtíkovej
9. 9. | 15.00 – 18.00 | Nábor – 
Tanečná škola Aura Dance
Tanečná škola moderného tanca Barborky 
Ševčíkovej pre deti od 6 do 15 rokov. In-
formácie a prihlášky na 0908 731 125.

10., 17., 24. 9. | 15.00 – 16.30 | 
Klub malých keramikárov 
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiál-
mi. Kurz vedie S. Rajnincová a D. Žucha. 

ý ý

Do klubu je možné sa prihlásiť aj počas 
školského roka. Prihlášky a informácie
na 0908 210 940 alebo info@kcaktivity.sk.

12., 19., 26. 9. | 15.00 – 16.30 | 
Tvorivé dielničky – Klub
Pod vedením Bc. Hanky Križkovej si deti
vo veku 6 – 13 rokov môžu vyskúšať 

zaujímavé umelecké techniky. Klub je 
určený pre všetky úrovne od začiatočníkov 
až po pokročilých. Prihlášky a informácie 
na 0908 210 940 alebo info@kcaktivity.sk.

20. 9. | 15.00 – 16.00 | Šikovné 
pršteky
Tvorivé a keramické workshopy pre deti
ZŤP. Šikovné pršteky rozvíjajú zručnosti

y

všetkých detí. Cieľom stretávania nie je 
vytváranie umeleckých diel, ale rozvíjanie
vlastnej fantázie, tvorivosti, estetického 
cítenia a spontánneho prejavu detí. Tvo-
rivé dielne nie sú zamerané iba na prácu
s hlinou, ale aj s rôznymi inými materiál-
mi. Vedie Bc. Hanka Križková. Prihlášky 
a informácie na 0908 210 940 alebo info@
kcaktivity.sk. 

18., 25. 9. | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením s Mirkou
Tvorivé dopoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode rodiča. Lektorka Mirka s litov-
skou dobrovoľníčkou Deimante pripravujú 
pre deti a rodičov výtvarné techniky so 
zameraním na rozvíjanie jemnej motoriky
rúk a tvorivého myslenia. Pre deti bude
pripravené drobné občerstvenie. Prihlášky
a informácie na 0918 561 320, mirka@
kcaktivity.sk. 

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

15. 9. | 16.00 | Roman Feder: 
O poštárovi Vincovi
Veselá hudobná rozprávka pre deti, 
na motívy rozprávok Vinca Šikulu. Poštár 
deťom porozpráva o poštovom úrade, ako 
funguje a čo sa tam v noci deje a tiež, čo
nefunguje. Zahrá sa na poštového holuba,
telegraf a pečiatku.

29. 9. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Eustach a hmyz
Malý Eustach je doma sám a nudí sa. Nie
je tu nikto okrem odporného hmyzu. Ale
možno, že hmyz nie je až taký odporný, 
prvý pohľad môže klamať. Možno je to 
celkom priateľský a talentovaný hmyz
a budú si môcť spolu s Eustachom založiť 
malý cirkus. Pre deti od 3 rokov.

OC LAUGARICIO
Belá 7271, www.laugaricio.com

28. 9. | 15.00 – 18.00 | Čo 
priniesla pani jeseň 
Jesenné tvorivé dielničky pre všetky de-
tičky. Príroda nám poskytla veľa krásnych 
farebných materiálov a práve z nich bude-
me tvoriť na septembrových dielničkách. 
Vyrobíte si:
1. Ryšavá kamarátka – obrázok s veve-
ričkou zdobený jesennými listami
2. Ozdobné tekvičky – Farebné tekvičky
z papiera zdobené látkou a prírodným 
materiálom prinesú jeseň aj k vám
3. Jesenná girlanda – Girlanda na zave-
senie s lístkami zdobená sadrovým odliat-
kami lesných plodov
4. Venček – jesenný venček na dvere
plný jesenných plodov a prírodných ma-
teriálov.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
14. 9. | 10.00 – 16.00 | 
Trenčianska palička
Festival mažoretkových skupín, začne
sa pozývacím sprievodom mestom 

a pokračovať bude súťažnými choreogra-
fi ami mažoretiek.

20. – 21. 9. | 10.00 – 21.00 | Pri 
Trenčianskej bráne

Tradičný mestský festival opäť prine-
sie ukážky ľudových remesiel, grilované
špeciality, burčiak i víno. Námestie ožije 
folklórom, dychovou hudbou, jazzom
a rôznymi atrakciami pre deti.

20. 9. | 16.00 | Tanečný klub 
AURA DANCE 
Vystúpenie tanečnej skupiny v štýle disco 
dance a hip hop.

21. 9. | 10.00 | Selčianka 
a Štvorlístok
Detské folklórne súbory zo Selca a z Tren-
čianskej Turnej.

21. 9. | 11.00 a 14.00 | Prehliadka 
mesta s profesionálnym 
sprievodcom
Príďte a zažite neopakovateľnú atmosféru
mesta Trenčín, ktorá vás očarí nielen svo-
jím historickým duchom, ale aj tradíciami,
špecialitami či vínom počas mestského
sviatku folklóru a dobrej nálady. Stretnu-
tie účastníkov prehliadky je pred KIC.

21. 9. | 14.00 | Folklórna 
skupina Kubra 
Vystúpenie jubilujúcej folklórnej skupiny 
pri príležitosti 80. výročia vzniku.

21. 9. | 14.30 | Folklórny súbor 
Terchovec 
Pozdrav z kraja Jánošíka.

21. 9. | 17.00 | Vitajte pri 
Trenčianskej bráne 
Komponovaný folklórny program folklór-
neho súboru Poľana z Brna, Terchovca
z Terchovej, Trenčanu a Radosti z Trenčína.

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

6. 9. | 20.00 | Latino Párty
Vystúpia: Team Cuba (Cuba), DJ Rasťo,
animácie a tanečné vystúpenia pod vede-
ním Zuzky Paškovej – Soukupovej.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

7. 9. | 20.30 – 23.30 | Nočná 
prehliadka Trenčianskeho 
hradu
Posledná tohtoročná nočná prehliadka 
hradu s príbehom o troch veteránoch.
Vstupenky zakúpite v pokladni TN hradu
od 19.30 hod. v deň prehliadky.

ART CENTRUM ART CENTRUM 
SYNAGÓGASYNAGÓGA
Hviezdová ulica

6. 9. | 13.00 | Rozborový 
seminár 
7. 9. | 9.00 | Seminár – 
neprofesionálne výtvarné 
umenie na Slovensku

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

14. 9. | 21.00 | Slávnostné 
otvorenie 1. komornej 
divadelnej scény v Trenčíne
Prehliadka prvej divadelnej scény v Tren-
číne.

14. 9. | 21.30 | J. H. Krchovský: 
Recitál 
Jeden z najvýraznejších tvorcov pražského
undergroundu 80-tych rokov. Krchovské-
ho groteskná, rýmovaná a starostlivo ryt-
mizovaná poézia sa vracia k tradícii českej
dekadencie, ktorej konštantnými sym-
bolmi sú smrť, bolesť a zmar, zahalené 
do dusného alkoholicko-erotického oparu.

21. 9. | 19.00 | Filmová 
prednáška Petra Konečného 
Filmová prednáška Petra Konečného
z portálu kinema.sk

KONGRESOVÁ SÁLA TSK
K dolnej stanici

18. 9. | 10.00 | Detvan – 
slovenský spolok v Prahe
Seminárne stretnutie.

25. 9. | 10.00 | Seminárne 
stretnutie a spomienková 
slávnosť venovaná Ľ. V. 
Riznerovi pri príležitosti 100. 
výročia úmrtia

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
19. 9. | 16.00 | Stretnutie pod 
holým nebom
Stretnutie s undergroundovým prozai-
kom, poetom, hudobníkom, fotografom,
cestovateľom, blogerom Pavlom „Hira-
xom“ Baričákom. Miesto konania: pešia 
zóna pred budovou knižnice na Jaselskej 
ul. (v prípade nepriaznivého počasia Ha-
sičská 1, 2. posch.)

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

4. 9. | 16.00 | Odkiaľ a kam. 20 
rokov samostatnosti
Prezentácia knihy, v ktorej sa 61 autorov 
rôznych generácií a rozličných profesií 
zamýšľa nad vývojom slovenskej a českej
spoločnosti od rozdelenia ČSFR. Za ko-

ý ý j j

lektív autorov budú v Trenčíne diskutovať 
všetci štyria editori knihy – Martin Bú-
tora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová
a Miroslav Kollár. 

5. 9. | 16.00 | Knižné novinky 
Rudolfa Dobiáša
Beseda s básnikom, prozaikom a bývalým
politickým väzňom spojená s prezentáciou
jeho najnovších kníh „Rozhovory s Rút“
a „Johana. Johanin chlapec“ a publiká-
cie „Memoria passionis“, pripomínajúcej
zločiny totalitného režimu v rokoch 1948-
1989 – cyklus „Poznávame Trenčanov“.

10. 9. | 16.00 | Môj otec Karol 
Pádivý 
Spomienky syna Jaroslava na hudobného
skladateľa, dirigenta a pedagóga – cyklus
„Poznávame Trenčanov“.

19. 9. | 16.00 | V našej obci 
všetci pijú... 
Je závislosť choroba? Ako pomôcť zá-
vislému človeku? Čo je spoluzávislosť?
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Diskutujú: Mgr. T. Hrušovská a pozvaní 
hostia AA, Al Anon.

20. 9. | 16.00 | Literatúra 
na cestách
Beseda so spisovateľom a scenáristom Jo-
zefom Heribanom (nielen) o novinke Pre-
let sťahovavých vtákov a diskusia s jeho li-
terárnymi hosťami Vlaďkou Komorovskou,
Borisom Brendzom, vrátane pútavého 
čítania z kníh.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815

3. 9. | 16.00 | Zimné ošetrenie – 
fumigácia včelstiev
Prednáša: Ivan Štefánek, pripravuje: KVV 

g

– sekcia včelárov

8. 9. | 8.00 – 14.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít 
9. 9. | 16.00 | Poradenská 
služba a organizačná príprava 
výstavy Plody prírody
Prednáša: Ing. Boldiš.

11. 9. | 16.00 | Oslava dňa 
slovenského letectva 
Beseda. Pripravuje: Klub letcov a parašu-
tistov SLZ

19. 9. | 15.00 | Václavsko-
-michalské stretnutie seniorov
Pripravuje: Klub vojenských veteránov

19. 9. | 16.00 | Matica slovenská 
a dnešok
150. výročie vzniku Matice slovenskej 1863
– 2013. Prednáša: PhDr. M. Eliáš, CSc.

21. 9. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenské stretnutie 
numizmatikov
S burzou a aukciou numizmatického ma-
teriálu. Pripravuje: Klub numizmatikov

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1. 9. | 11.00 | Matinee
Stretnutie priateľov umenia na výstave 
(Akt v tvorbe slov. výtvarníkov).

22. 9. | Spomínanie vo Vážke: 
Marián Sučanský

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

7., 28. 9. | Burza starožitností
Burza starožitností, zberateľských pred-
metov a zaujímavostí.

8., 29. 9. | Chovateľská burza
Burza exotického vtáctva, holubov, hra-
bavej a vodnej hydiny, králikov a ďalších
druhov zvierat.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

2., 9., 16., 23., 30. 9. | 9.30 – 
12.00 | Spevácka skupina 
Sihotiar
2., 9., 16., 23., 30. 9. | 9.30 – 
11.00 | Cvičenie pre ženy
2., 9., 16., 23., 30. 9. | 16.00 – 
18.00 | Joga pre ženy
2., 9., 16., 23., 30. 9. | 15.00 – 
19.00 | Keramika – klub

2. 9. | 16.00 | Bonsaj klub
3., 10., 17., 24. 9. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
3., 10., 17., 24. 9. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 05
4., 11., 18., 25. 9. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
4., 11., 18., 25. 9. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance
4., 11., 18., 25. 9. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
4., 11., 18., 25. 9. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
4., 11., 18., 25. 9. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
5., 12., 19., 26. 9. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie ženy
5., 12., 19., 26. 9. | 11.00 – 18.00 | 
Masáže
5., 12., 19., 26. 9. | 15.00 – 18.00 | 
Taroky a kartové hry
6., 13., 20., 27. 9. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
6., 13., 20., 27. 9. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
13. 9. | 15.00 | Posedenie po lete 
s opekačkou 
17. 9. | 15.00 | Beseda so 
spisovateľkou Annou 
Hrabalovou
21. 9. | 17.00 | Vernisáž výstavy 
Hodvábna cesta – Droga 
jedwabna
27. 9. | 15.00 | Čaj o tretej
Stretnutie so speváckymi skupinami –
Piesne Slovenska.

30. 9. | 9.00 | Ukážky pletenia 
košíkov z novinového papiera

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

2. 9. | 13.00 | Otvorenie 
školského roka 2013/14
Hudobné kurzy: gitara, fl auta, klavír,
akordeón.

20. – 22. 9. | Priateľstvo bez 
hraníc
XI. ročník festivalu.

23. 9. | 16.30 | Kurz keramiky pre 
začiatočníkov i pokročilých

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

2. – 27. 9. | Flyfit so Zdenkou 
Cvičenie v hojdacích plachtách spája
funkčný tréning, strečing a rôzne výdržové 
cviky. Na cvičenie je potrebné sa dopredu
telefonicky nahlasovať na 0915 692 154.

2., 9., 16., 23., 30. 9. | 18.30
– 19.30 | Aerobic s Monikou 
Ušiakovou 
Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom. 

2. – 30. 9. | Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie pre ženy zamerané na posilňova-
cie cviky v intervalovom cvičení s fázami
odpočinku.

3., 10., 17., 24. 9. | 19.30 – 20.30 | 
Cvičenie pilates pokročilí
3., 10., 17., 24. 9. | 16.45 – 17.45 | 
Pilates pre začiatočníkov 
s Marcelou Holodovou 
Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s bolesťa-
mi chrbta.

3., 10., 17., 24. 9. | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates s Marcelou 
Holodovou 
Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s bolesťa-
mi chrbta.

3., 10., 17., 24. 9. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v dennom živote 
Cvičenie je navrhnuté pre postupný a trva-
lý rozvoj človeka a je vhodné pre všetkých
– bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.

4., 11., 18., 25. 9. | 18.00 – 19.00 | 
Kruhový tréning s Monikou 
Ušiakovou 
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik
po druhom s využitím fi tness náčinia.

4. 9. | 15.00 – 17.00 | Zápis 
do klavírnej školy M. Staňovej
5. 9. | 17.00 – 19.30 | Zápis 
do gitarovej školy Dušana 
Dubiaša
5. 9. | 17.00 – 19.30 | Zápis 
do klavírnej školy I. 
Buchtíkovej
5., 12., 19., 26. 9. | 19.00 – 20.00 | 
Funkčné posilňovanie a aerobic 
s Veronikou Laczkovou 
5., 12., 19., 26. 9. | 18.00 – 18.50 | 
Cvičenie pilates pokročilí 
5., 12., 19., 26. 9. | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí 
Bližšie informácie na 0905 705 431.

9., 16., 23., 30. 9. | 17.15 – 18.15 | 
Pilates pre začiatočníkov 
s Marcelou Holodovou 
Vhodný pre začiatočníkov a ľudí s bolesťa-
mi chrbta.

16., 23., 30. 9. | 18.30 – 19.30 | 
Brušné tance – Technika Šimi 
a Akcentov pre pokročilé 
s Miriam Laššovou 
Kurz je určený tanečniciam, ktoré dobre
ovládajú základy brušného tanca a vedia
prvky spájať do tanečných kombiná-
cií. Prihlásiť sa treba vopred na anide@
seznam.cz alebo na 0908 788 560.

16., 23., 30. 9. | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance pre začiatočníkov 
s Miriam Laššovou
Na kurze sa naučíte a precvičíte si zá-
kladné prvky brušného tanca, ktoré
sa naučíme spájať do jednoduchých
tanečných kombinácií. Prihlásiť sa tre-
ba vopred na anide@seznam.cz alebo
na 0908 788 560.

16., 23., 30. 9. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk III. ročník
17., 24. 9. | 18.30 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk II. ročník

18., 25. 9. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk I. ročník 
začiatočníci
Trojmesačné kurzy francúzskeho jazyka 
s madame Smejkalovou. Info a prihlášky 
na 0908 210 940.

21. 9. | 9.00 | Klubové stretnutie 
OZ Veronica s odbornou 
prednáškou

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALA
Mládežnícka ul.

21. 9. | 13.15 | Hádzaná – 1. liga 
mladší dorast 
HK ŠTART Trenčín – Partizánske 

21. 9. | 16.00 | Florbal Extraliga 
1. kolo 
ŠK 1. FBC TRENČÍN – FLORKO Košice

21. 9. | 18.30 | Hádzaná – 1. liga 
ženy
HK ŠTART Trenčín – Topoľčany 

y

22. 9. | 16.00 | Florbal Extraliga 
2. kolo 
ŠK 1. FBC TRENČÍN – ATU Košice

2. – 30. 9. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
Cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež 
a dospelých – Step aerobik, Bosu, Fitlop-
ty, PortDeBras, Zumba, Body Work. Infor-
mácie na 0903 449 732. 

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

10., 12., 17., 19., 24., 26. 9. | 17.30
– 19.00 | Tvorivý ateliér pre 
dospelých
Pripravené budú výtvarné a umelecké
aktivity pod odborným vedením lektorky
Mirky a Deimante z Litvy. Workshopy
sú zdarma, potrebné nahlásenie účasti
u lektorky na 0918 561 320, mirka@kcak-
tivity.sk.

DV CENTRUM
Legionárska 7158/5 

6. 9. | 15.00 | Kurz prvej pomoci
Určený je pre rodičov, učiteľov, pedago-
gických pracovníkov a všetkých, ktorým
záleží na zdraví našich detí. www.rzp.sk/
registracia.

KS OPATOVÁKS OPATOVÁ
Opatovská 96

6. – 8. 9. | Bola raz jedna dedina
Oslavy 775. výročia od prvej písomnej
zmienky o obci Opatová nad Váhom s bo-
hatým kultúrnym programom.

PRAVÝ BREH VÁHUPRAVÝ BREH VÁHU
Trenčín – Orechové

28. 9. | 11.00 – 20.00 | Zelený 
bazár
Eko akcia, ktorej cieľom je predaj predme-
tov z domácností Trenčanov. Výťažok z ce-
lej akcie bude použitý na realizáciu prvej
etapy budovania Prírodného parku pri
Váhu a zbytok na charitatívne účely. Počas
Bazáru bude prebiehať bohatý sprievod-
ný program – hipoterapia, parkour a fre-
erun vystúpenia, umelecký rezbár, ukážky
rybolovu, plavby na dračích lodiach, lano-
vé centrum, gospel, trixi mobil.

4 | KAM
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