
13. 9. | 10.00 – 18.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmárske jar-
moky s  bohatou ponukou ovocia, ze-
leniny, kvetov, mliečnych produktov
a  farmárskych špecialít sa budú konať 
každú prvú sobotu v mesiaci na Miero-
vom námestí.

26. 9. | 10.00 – 17.30 | 
Trenčiansky BIO jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Mesto Trenčín
a  Centrum environmentálnych aktivít
pozývajú na  festival chutí, vôní a  ra-
dostí života s  láskou k  prírode. Predaj
a  ochutnávky biopotravín a  gazdov-
ských produktov, predaj výrobkov
s  označením Tradície Bielych Karpát,
poradňa kompostovania, eko-pestova-
nia a prírodných záhrad, cyklo-tombo-
la (lístok pre každého, kto príde na bi-
cykli) a mnoho iného.

FARMÁRSKY

JARMOK

Farmárske jarmoky 
organizuje mesto

Projekt 
podporila:

Ďalší farmársky jarmok bude 
v sobotu 4. októbra

13. september
10.00 – 18.00 
Mierové námestie

 Farmárske produkty 
a výrobky z blízkych regiónov

 Čerstvá zelenina, sezónne 
ovocie, kaktusy

 Dobré jedlo a špeciality

Podujatie je súčasťou festivalu 
PRI TRENČIANSKEJ BRÁNE

  DIVADLO
11. 9. | 19.00 | Tomáš Plánka: 
Blázon
KINO HVIEZDA | Slovenská premiéra insce-
nácie podľa predlohy francúzskeho autora
Patricka Grégoire „Le Imbecile“. Monodrá-
ma o  chlapcovi, ktorého najbližšie okolie
považuje za blázna.

12. 9. | 19.00 | Dragan Tešič: 
S kým, s čím do EÚ?
KINO HVIEZDA | Stand up comedy s  mul-
timediálnymi prvkami paroduje súčasnú
politickú situáciu v Bosne a Herzegovine.

12. 9. | 21.00 | Esztella Levko: 
Lady Macbeth

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Bravúrna monodrá-
ma v  podaní maďarskej herečky niekoľko
rokov pôsobiacej v svetoznámych Gardzie-
niciach.

13. 9. | 18.00 | Pavol Seriš: 
Na ostro!

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Koláž etúd, skečov,
pohybov a  pokusov. Sčasti pripravený,
sčasti improvizovaný večer Pavla Seriša
bude premiérou i derniérou zároveň.

13. 9. | 19.00 | Lucia Siposová: 
Slovenka na kvadrát

KINO HVIEZDA | Divadelné predstavenie
podľa rovnomennej autobiografi ckej kni-
hy spisovateľky a poetky Stanislavy Chro-
bákovej Repar.

14. 9. | 18.00 | Anthony 
Nikolchev: Ozveny stien 

v podzemí sú hlasnejšie ako 
tvoje kroky nado mnou

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Silná výpoveď 
úspešného a oceňovaného herca z Los An-
geles šokujúco súčasne rozpráva o krízach
dnešného človeka.

14. 9. | 19.00 | Eliška Balzerová: 
Můj báječný rozvod

KINO HVIEZDA | Láskavá komédia v podaní 
vynikajúcej českej herečky, ktorá sa pred-
staví sama na  javisku v  osemnástich po-
stavách.

19. 9. | 19.00 | 65. výročie FS 
Trenčan
POSÁDKOVÝ KLUB | Folklórny súbor Gymná-
zia Ľ. Štúra pozýva všetkých svojich priaz-
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nivcov na  slávnostné predstavenie k  65.
výročiu založenia súboru.

28. 9. | 19.00 | Štúdio L+S: 
Opačné pohlavie
POSÁDKOVÝ KLUB | Bláznivá komédia. Hra-
jú: Marta Sládečková, Zuzana Tlučková,
Ivan Vojtek a Paľo Topoľský.

30. 9. | 19.00 | Tomáš Plánka: 
Blázon
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Repríza inscenácie
Blázon podľa predlohy francúzskeho auto-
ra Patricka Grégoire „Le Imbecile“.

  KONCERTY
5. 9. | 22.00 | Consistence!: 
Fallgrapp/dj set
KLUB LÚČ | Fallgrapp, Detekm, fi Lo, Kayla,
Matush.

6. 9. | 17.00 | Bella a cappella
TRENČIANSKY HRAD | Prehliadka vokálnych 
skupín a  starej muziky v  duchu histórie
a viery „Bella a cappella“. Účinkujú skupiny
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z Trenčína, Nitry, Bratislavy. Vstup voľný.

12. 9. | 19.00 | HEX
MIEROVÉ NÁMESTIE | Veselá legenda slo-
venskej hudobnej scény.

12. 9. | 23.00 | Rickolus (USA) + 
Leto (CZ)
KLUB LÚČ | Rickolus je jedným z pilierov la-
belu Circle Into Square. Jeho hudba by sa
dala označiť ako lo-fi  folk s výraznými žán-
rovými presahmi.

13.9 .20.00 | Chiki liki tu–a

MIEROVÉ NÁMESTIE | Dravá rock´n´rollová 
smršť z Prešova.

19. 9. | 20.00 | Konexia Party
PIANO KLUB | Dj night.

19. 9. | 22.00 | Reggae night
KLUB LÚČ | Rezidentná akcia klubu pod tak-
tovkou I-Mana.

20. 9. | 20.00 | Rock oldie Live
PIANO KLUB | Oldies night.

20. 9. | 21.00 | The Ills + 
Inherutance
KLUB LÚČ | Koncert.

21. 9. | 18.00 | Galantské trio
GMAB | Klub priateľov vážnej hudby pozý-
va na otvárací koncert sezóny.

26. 9. | 20.00 | Retro Párty
PIANO KLUB | Disco párty 80´ rokov.

26. 9. | 21.00 | Monikino kino
KLUB LÚČ | Live koncert k príležitosti vyda-
nia debutového albumu.

27. 9. | 19.00 | Trenchtown rock
PIANO KLUB | Koncert.

  PRE DETI
pondelok, utorok, streda
a piatok | Tanečná škola Aura 
dance
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre
deti od  6 do  15 rokov. Informácie a  pri-
hlášky na 0908 731 125.

utorok | 9.00 | Klubovnička
KC AKTIVITY | Máte doma neposedného 
chlapca či „živé“ dievčatko vo veku 2 – 5
rokov? Nechajte vašich drobcov dosýta sa
vyjašiť na  našich tematických hodinách.
Presný rozvrh, cenník a  témy na aktuálny
mesiac na www.klubovnicka.sk.

utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie 
s potešením
KC AKTIVITY | Tvorivé dopoludnie pre deti 
od 2 rokov v sprievode jedného z rodičov.

  NEDAJTE SI UJSŤ

september 2014

Pri trenčianskej bráne

12., 13. 9. – MIEROVÉ NÁMESTIE 
Tradičnými remeslami a kultúrnym programom opäť ožije námestie pod 
Trenčianskym hradom v rámci ďalšieho ročníka tradičného mestského 
festivalu. Popri bohatom programe nebudú chýbať ukážky ľudových 
remesiel, grilované špeciality, tradičný jarmočný burčiak či víno.



kam v trenčíne číslo 9 |  ročník XVI2 | KAM

utorok | 10.00 – 11.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivity 
s  Ivetkou určené pre chlapcov aj dievčatá
od 2 – 3 roky.

utorok | 16.00 – 18.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivi-
ty s  Ivetkou určené pre staršie deti vo
veku 3 – 5 rokov. Prihlášky a  informácie
na 0908 280 901, www.klubovnicka.sk.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a  mládež s  výučbou základnej práce
s  hlinou a  glazúrou a  inými netradičný-
mi materiálmi. Prihlášky a  informácie
na 0908 210 940 alebo info@kcaktivity.sk.

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

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

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

sreda | 10.00 – 11.00 | Skákajúce 
žabky
KC AKTIVITY | Príďte si s  nami zaskákať 
v  rytme hudby. Určené pre deti od  1,5 –
3 rokov. Začíname 10. 9. Prihlášky a infor-
mácie 0903 629 050.

streda, štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Duplo klubík
KC AKTIVITY | Lego klub pre najmenšie de-
tičky od 2-4 rokov v sprievode rodiča.

streda, piatok | 16.00 – 17.00 | 
Tanečná škola Goonies
KC AKTIVITY | Škola moderného tanca pre 
deti od  3 rokov. Informácie a  prihlášky
na 0915 101 051.

streda, štvrtok | 16.30 – 17.30 | 
Šikovníček
KC AKTIVITY | Kreatívny klub pre deti od 6 
– 9 rokov.

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

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

štvrtok | 16.00 | Pohybová 
všestrannosť pre najmenších 
s rodičmi
HOSS SPORT CENTER |

9., 11. 9. | 17.00 – 19.00 | Nábor 
nových členov Korzo dance
KC AKTIVITY |

5. 9. | 17.00 – 19.00 | Tvorivé 
dielničky
KC KUBRA | Pre šikovné detičky, rodičov 
i babičky. Chcete prežiť pekné popoludnie?

13. 9. | 11.00 | Divadlo pod 
hríbikom: Poprepletko
MIEROVÉ NÁMESTIE | Trochu popletená roz-
právka.

14. 9. | 15.00 | Detský divadelný 
klub: Môj dedko je čerešňa

KINO HVIEZDA | Neobyčajné príbehy chlap-
ca Tonina a jeho dedka Ottaviana plné fan-
tázie a prekvapení.

18. 9. | 13.00 | Zabudnuté 
slovenské rozprávky
VKMR HASIČSKÁ | Beseda žiakov ZŠ s Ade-
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lou Banášovou spojená s  prezentáciou
jej detskej knihy. Počet miest je ob-
medzený. Účasť treba vopred nahlásiť:
j j j y j

032/746 07 15, deti@vkmr.sk.

20. 9. | 15.00 | 7. ročník detskej 
športovej olympiády
MC SRDIEČKO | Štart v  lesoparku Brezina 
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na  detskom ihrisku MC Srdiečko – smer
na Pamätník SNP, mapka je na webe. Nové
športovisko a nové súťaže. Vhodné pre deti
od nula rokov. Rodičia ako tréneri a sprie-
vod sú nutní.

22. 9. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej v pobočke
na Juhu a na Dlhých Honoch.

23. 9. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie 
v knižnici v pobočke Kubra.

27. 9. | 15.00 – 18.00 | Čarujeme 
zo záhradky
OC LAUGARICIO | Predstavujeme povolanie 
záhradník, záhradný architekt v  tvorivých
dielničkách.

28. 9. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: O Haničke
KINO HVIEZDA | Predstavenie v  duchu tra-
dičných ľudových bábkarov podľa sloven-
skej ľudovej rozprávky zo zbierky Sama
Czambela je o tom, ako sa môže život zme-
niť, keď daruješ hrsť múky a o láske, ktorej
neprekáža inakosť.

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

5. – 26. 9. | Výtvarné spektrum 
2014
ART CENTRUM SYNAGÓGA | Výstava 51. roč-
níka celoštátnej postupovej súťaže nepro-
fesionálnej výtvarnej tvorby. Vernisáž 5. 9.
o 17.00.

do 7. 9. | Melita Gwerková – 
Marián Vida: Paralelné svety
GMAB | Jedinečné osobnosti slovenskej 
maľby prezentujú svoju tvorbu spoločne,
keďže sú si obsahovo aj formálne veľmi
blízki a  vzájomne sa dopĺňajú aj oboha-

j

cujú.

do 7. 9. | Peter Oriešek: Plastiky 
a kresby

GMAB | Peter Oriešek patrí k  popredným 
osobnostiam súčasného českého sochár-
stva a  kresby. Okrem voľnej sochárskej
tvorby, medailérstva, kresby a  fotografi e,
sa venuje aj pedagogickej činnosti.

do 8. 9. | Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

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

do 10. 9. | Paličkovaná čipka
CENTRUM SENIOROV | Výstava Kataríny Vo-
zárikovej.

do 10. 9. | Misia v kontextoch 
a súvislostiach
TSK | Sakrálne kultúrne pamiatky 9. – 12.
storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlín-
skom a  Juhomoravskom kraji na  veľko-
formátových reprodukciách originálnych
ilustrácií. Kultúrno-historické objekty v lo-
kalitách prihraničných regiónov SR a  ČR
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spojených s cyrilometodskou misiou.

12. – 30. 9. | Sme ako vy
TSK | Výstava fotografi í Marty Földešovej.
Vernisáž 12. 9. o 15.00.

13. 9. – 31. 10. | Fotografie Tatry 
a Podhalie 19. – 20. storočie
CENTRUM SENIOROV | Fotografi e zo zbierok 
Etnografi ckého múzea z Krakowa.
Vernisáž 13. 9. o 16.00.

14. 9. | Akvatera Trenčín
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Medzinárodná 
výstava zvierat.

do 17. 9. | ORA ET ARS – Skalka 
2014
MESTSKÁ VEŽA | Výtvarné diela vytvorené 
počas 7. ročníka medzinárodného výtvar-
no-literárneho sympózia.

do 18. 9. | Vojak vo výtvarnom 
umení
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava obrazov z  De-
pozitára predmetov kultúrnej hodnoty OS
SR.

18. 9. – 9. 10. | Club aktivity 
2014
POSÁDKOVÝ KLUB | Posádková prehliadka 
záujmovej, umeleckej a  technickej čin-
nosti.

18. 9. – 17. 10. | Výstava SÚHRY 
2014

MESTSKÁ VEŽA | Kostým, rekvizita, bábka
a  priestor spolu vytvárajú pocit, emóciu,
príbeh. Práce žiakov Scénickej kostýmovej
tvorby Strednej umeleckej školy v Trenčíne
spolu s prácami ich pedagógov.

CINEMAX
3. 9. | 19.00 | Aida – Artmax 
opera

Operno-baletnú sezónu v  kine otvorí 
záznam Verdiho opery z Areny di Vero-
na, najväčšej opernej scény pod otvo-
reným nebom v  antickom amfi teátri
na svete.

od 4. 9. | Láska na kari
Gurmánska romanca nabitá chuťami
a  vôňami. Vznikla pod rukami produ-
centov Stevena Spielberga a  Oprah
Winfrey a zahviezdi v nej pôvabne prís-
na Helen Mirren.

od 11. 9. | Miesta
Česko-slovenský fi lm. Napínavý prí-
beh o  mladých ľuďoch, ktorí vstupujú
do sveta dospelých, sa odohráva v 90.
rokoch v malom meste. V jednej z hlav-
ných úloh talentovaný syn Bolka Polív-
ku Vladimír.

od 11. 9. | 38
Jedinečný fi lmový projekt, ktorý pred-
stavuje slovenskú hokejovú legendu
Pavla Demitru nielen ako vrcholového
športovca, ale predovšetkým ako člo-
veka a silnú osobnosť.

od 18. 9. | Labyrint: Útek
Americký mysteriózny sci-fi  thriller
podľa rovnomenného svetového best-
selleru Jamesa Dashnera. Chlapci so
stratou pamäti sa ocitnú uprostred ob-
rovského bludiska.
ARTMAX
Filmy pre náročného diváka každý uto-
rok večer, vstupné 3.50 €, s fi lm kartou
2 €.

ARTKINO METRO
5., 6. 9. | Lucy

Akčný futuristický fi lm Luca Bessona
so Scarlett Johansson v hlavnej úlohe.
Obeť skorumpovaného zločineckého
systému je nútená pracovať ako díler-
ka drog, ktoré v  jej tele spustia neča-
kané zmeny nervového systému. Stane
sa z nej superžena.

6., 7. 9. | 19.00 | Traja bratia
Česká hudobná rozprávka Jana Svěrá-
ka. Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a  Zdeněk
Piškula sa vydávajú do sveta na skusy,
aby si našli nevesty. Pri svojom puto-
vaní vstupujú do známych rozprávok.

7. 9. | 16.00 | Útek z planéty 
Zem
Animovaná rodinná dobrodružná ko-
média. Na  planéte Baab žijú zábavní 
modrí ufóni. Keď zachytia SOS volanie
z  obávanej planéty Zem, ich národný

  FILM
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25. 9. | „Veľká vojna“ 
v archívnych dokumentoch 
ŠTÁTNY ARCHÍV | Pohľad na  život  v  tren-
čianskom regióne v rokoch 1. svetovej voj-
ny, vojenská korešpondencia, pohľadnice
a propagandistické plagáty. Pri príležitosti
Dňa otvorených dverí pripravil Štátny ar-
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chív v Bratislave, pobočka Trenčín.

do 27. 9. | Miroslav Potyka 
Fotografie
KATOV DOM |

do 30. 9. | Oprášme vedomosti 
alebo zaujímavý svet 
encyklopédií
VKMR HASIČSKÁ |

30. 9. – 2. 10. | NATO EOD 
Demonstrations & trials
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Tretí ročník vý-
stavy NATO EOD.

  PRE SENIOROV
17. 9. | 15.00 – 17.30 | Klub JDS
č. 30
KC AKTIVITY |

25. 9. | 15.00 | Václavsko –
Michalské stretnutie seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na zvládnutie základov PC a komunikácie
prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Pri-
hlásenie: 032/770 83 14.

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

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrievací či-
-kung, osem kusov brokátu a  24 foriem
tai-či. Prihlasovanie: 0903 440 503.

pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
KC AKTIVITY | Dance aerobik, posilňovanie
a strečing.

pondelok | 19.10 | Piloxing
HOSS SPORT CENTER | Tanec, box a pilates.

utorok | 9.00 – 9.45 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Vhodné pre ma-
mičky už 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov a ľudí s bo-
lesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote

KC AKTIVITY | Aj pre začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY |

utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED |

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

streda | 18.00 – 19.00 | Kruhový 
tréning
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 | Poweryoga
HOSS SPORT CENTER |

streda | 19.00 | Kruhový 
jumping tréning
HOSS SPORT CENTER | Na čerstvom vzduchu.

streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED |

streda | 19.30 – 20.30 | Tai – či
KC AKTIVITY |

štvrtok | 19.00 | Tabata
HOSS SPORT CENTER | Trampolínka, podlož-
ka, jednoručky, loptičky a  váha vlastného
tela.

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY |

piatok | 9.00 | Cvičme aj 
s dieťatkom v kočíku
NA  SIHOTI PRI ELEKTRÁRNI | Pre mamičky,
ktoré si na  prechádzke s  dieťatkom chcú
zacvičiť.

piatok | 18.30 – 20.00 | Latino 
dance fitness
KC STRED | Energické rytmy a posiľňovanie
paží pomocou rukavíc so závažím.

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

1. – 30. 9. | 9.00 – 20.00 | 
Centrum pohybu a tanca
MS ŠPORTOVÁ HALA | Step aerobik, bosu, 
fi t lopty, PortDeBras, piloxing, body work
+ cvičenie pre deti od 4 mesiacov, mládež
a dospelých. Kontakt: 0903 449 732

1. – 30. 9. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Zamerané na  posilňovacie 
cviky v  intervalovom cvičení s  fázami od-
počinku.

1. – 30. 9. | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

8., 22., 29. 9. | 18.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED |

11., 18., 25. 9. | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy
KC STRED | Cvičenie s  využitím vlastnej 
váhy.

17., 24. 9. | 18.15 – 19.15 | Fit 
lopty
KC AKTIVITY |

20., 21. 9. | Tai-chi, Ming-zang 
a Tchi-kung
KC AKTIVITY | Víkendový seminár. Prihla-
sovanie a  informácie – Zuzana Kozáčková
0907 493 654.

22., 29. 9. | 17.15 – 18.15 | Pilates 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

  PREDNÁŠKY
6. 9. | 11.00 | 45. výročie 
založenia Galérie M. A. 
Bazovského
GMAB | Seminár s  komentovanou pre-
hliadkou expozícií a výstav galérie.

8. 9. | 16.00 | Zber ovocia 
a zeleniny, ich správne 
uskladnenie
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Polakovič.

8. 9. | 17.00 | Windows User 
Group
VKMR HASIČSKÁ | Odborná diskusia 
v  oblasti IT, tento raz na  tému Securi-
ty – pre admina. Kontakt na  prihlásenie:
www.wug.sk.

9. 9. | 16.30 | Kameň rímskeho 
kastela v Iži pri Komárne
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška historika
doc. RNDr. Mgr. Petra Chrastinu, PhD., spo-
jená s  prezentáciou dokumentu o  Slová-
koch v rumunskom Bihore.

10. 9. | 16.00 | Oslava dňa 
slovenského vojenského 
letectva
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša historik
Mgr. Peter Kadlec.

17. 9. | 16.30 | Ľudová výšivka – 
zdroj tradície aj inšpirácia
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s rodáčkou z Mo-
ravského Lieskového, pedagogičkou, maj-
sterkou ľudovej umeleckej výroby Bože-
nou Adamicovou, spojená s  prezentáciou
autorkinej knihy Konopná nostalgia.

18. 9. | 16.00 | SNP 1944 – 
jeho odraz v numizmatike 
a faleristike
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša plk.v.v.
Ing. Ján Dibala.

18. 9. | 16.00 | Úzkosť je dobrý 
sluha, ale zlý pán
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia. Diskutu-
jú: MUDr.  D. Gažová, PhDr.  I. Ilavská. Or-
ganizované v  spolupráci s  OZ Ars Vivendi
– umenie žiť.

24. 9. | 16.30 | Miluje, nemiluje, 
idem
VKMR HASIČSKÁ | Prezentácia najnovšieho
románu Martiny Monošovej, v  rámci cyk-
lu „Predstavujeme literátov Trenčianske-
ho kraja“. Organizované v spolupráci s KO
Únie žien Slovenska v Trenčíne.

  KURZY
pondelok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
KC AKTIVITY |

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

utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk II. ročník
KC AKTIVITY |

streda | 18.15 – 19.45 | 
Francúzsky jazyk I. ročník
KC AKTIVITY |

streda | 16.30 – 18.00 | Anglický 
jazyk
KC AKTIVITY | Informácie a  pri-
hlášky: familyenglish.tn@gmail.com,
0948 909 201.

hrdina sa vydá v  ústrety neznámemu
svetu v hlbinách vesmíru.

9. 9. | 19.00 | Dvojník
Britský fi lm. Nesmelý Simon sa márne
snaží zmeniť svoju osamelú existen-
ciu v  ľahostajnom svete. Jeho život sa
prevráti naruby, keď do  práce prijmú
nového kolegu, ktorý je po  fyzickej
stránke jeho dvojníkom, po psychickej
protikladom.

10. 9. | 19.00 | Kňazove deti
Svieža satirická komédia. Na  malom
ostrove chorvátskej Dalmácie je mla-
dý kňaz zdesený tunajšími pôrodnými
a  úmrtnými štatistikami. Úmrtnosť 

ý ý j p ý

je príliš vysoká a  pôrodnosť zase prí-
liš nízka. Pokúsi sa zlomiť nelichotivý
miestny trend.

11. 9. | 10.00 | Traja bratia 
(Babybio)
Česká hudobná rozprávka.
(

11. – 14. 9. | 38
Dokument mapujúci život slovenskej
hokejovej legendy, Pavla Demitru.

11., 13. 9. | Pulp fiction
V  kultovom diele 90. rokov zadefi no-
val Quentin Tarantino základné prv-
ky svojej režisérskej poetiky a  vytvoril
mnohovrstevný fi lmový vesmír. Je to
multižánrový opus plný fetišistických
detailov a popkultúrnych odkazov.

14. 9. | 16.00 | Ako si vycvičiť 
draka 2
Pokračovanie úspešného rodinného
animovaného fi lmu.

16. 9. | 19.00 | Ida
Čiernobiely poľský fi lm získal hlavnú
cenu na  fi lmovom festivale v  Londý-
ne 2013. Odvážny fi lm, ktorý sa citlivo
a s porozumením zameriava na bolest-
ne kontroverznú situáciu  – nemeckú
okupáciu a holokaust.

17. 9. | 19.00 | Let’s dance 
all in
Najnovšia časť burcujúceho hitu Let’s
Dance fi lmovej série združuje hviezdne
obsadenie predchádzajúcich fi lmov
na pozadí trblietavého Las Vegas.

18. 9. | 16.00 | Magický hlas 
rebelky
Český dokumentárny fi lm Olgy Som-
merovej o  speváčke Marte Kubišovej
mapuje jej spevácke umenie, osobný aj
disidentský život.

18. – 20. 9. | 19.00 | Nick 
Cave: 20 000 dní na zemi
Hudobný dokument o  jednej z  najfas-
cinujúcejších a najtajomnejších postáv
hudobného a fi lmového sveta. Záznam
života hudobníka, ktorý má dnes 57
rokov a stále sa nechá unášať Múzou.

19. 9. | 15.30 | Teenage: 
Ozveny festivalu 
študentských filmov XIII.
15.30 Blok animovaných fi lmov, 16.30
Blok dokumentárnych fi lmov, 17.30
Blok hraných fi lmov

19. – 20. 9. | V tichu
Senzuálny a  vizuálne pôsobivý fi lm,
mapujúci fragmenty osudu viacerých
židovských hudobníkov v  čase, kedy
ideológia nacistického Nemecka za-
siahla každú spoločenskú vrstvu bez
ohľadu na  vzdelanie, svetonázor, po-
hlavie či rasu.

  FILM
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9. 9. | 17.30 – 19.00 | Maľovanie 
na textil, taška
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých, nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

8. 9. | 15.00 – 17.00 | Zápis 
klavírna škola
KC AKTIVITY |

4. 9. | 17.00 – 19.00 | Zápis 
gitarová škola
KC AKTIVITY |

4. 9. | 17.00 – 19.00 | Zápis 
klavírna škola
KC AKTIVITY |

11.,18., 25. 9. | 10.30 | Mommie's 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

12.,19., 26. 9. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

10. 9. | 18.00 – 20.00 | Klub 
patchwork
KC AKTIVITY |

16., 23. 9. | 17.30 – 19.00 | 
Základy práce s farbami
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých, nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

30. 9. | 17.30 – 19.00 | Sovičkové 
prívesky
OC LAUGARICIO | Tvorivý ateliér pre dospe-
lých, nutné prihlásenie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

  INÉ
6. 9. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
VÝSTAVISKO EXPO CENTER |

6. 9. | 7.00 – 12.00 | Chovateľská 
burza
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Exotické vtác-
tvo, holuby, hrabavá a vodná hydina, králi-
ky a ďalšie druhy zvierat.

6. 9. | 14.00 – 18.00 | Slávnostný 
event k zrekonštruovanému 
centru Max
OC MAX | Vystúpi známe dievčenské trio G-
-Strinx, bude sa súťažiť o ceny, deti zažijú
vynikajúcu pouličnú a  interaktívnu sci-fi  
show Vesmírni hrdinovia.

6. 9. | 20.30, 21.30, 22.30 | Nočná 
prehliadka hradu
TRENČIANSKY HRAD | Skupina historického 
šermu Wagus pozýva na  poslednú tohto-
ročnú nočnú prehliadku pod názvom Ďal-

g ý

šie Pudžove dobrodružstvá. Šerm, streľba
z palných zbraní, strašidlá v podzemí, py-
rotechnické efekty a  výstup na  Matúšovu
vežu.

7. 9. | Zahraj si so svojou 
hviezdou
OC MAX | Otvorenie sezóny DUKLY TREN-
ČÍN. Návštevníci sa môžu stretnúť so svo-

y

jou hokejovou hviezdou, zahrať si s  ňou
mini turnaj v  stolnom hokeji, odfotiť sa
alebo získať VIP vstup na  zápas v  sezóne
(návšteva kabíny, dres, večera s hráčmi).

8. 9. | 14.00 – 15.30 | Dvojičkovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie rodín 
s dvojičkami, trojičkami.

12. – 14. 9. | Priateľstvo bez 
hraníc
CENTRUM SENIOROV | XIII. ročník festivalu.

13. 9. | 19.00 | Muay Thai 
Evening 5

ŠPORTOVÁ HALA DUKLA | Zápasy v thajskom
boxe, K1, MMA , svetelná a zvuková show.

17. 9. | 19.00 | Večer hororových 
filmov
KLUB LÚČ | Príďte sa „báť“ s Petrom Koneč-
ným z portálu Kinema.sk.

19., 20. 9. | Dni Maximiliána 
Hella 2014
UNIVERZITA A. DUBČEKA | Významní ved-
ci prídu opäť do  Trenčína rozprávať 

o  novinkách vo vedeckom svete. 19. 9.,
17.00 – 19.00, RNDr.  Mikuláš Gintner,
PhD. – Higgsov bozón a  iná zverina, 20.
9., 14.45 – 15.25, Mgr.  Ján Vavruś, PhD.
– Maximilián Hell, významná osobnosť 
slovenskej vedy, 20. 9., 15.30 – 16.35
RNDr.  Peter Vereš, PhD. – Iné slnečné sú-
stavy, 20. 9., 16.50 – 18.25, RNDr.  Igor
Kapišinský, Csc. – Lesk a bieda astrológie.

20. 9. | 10.00 – 16.00 | 
Kubranský blšák – bazár
KC KUBRA | Vy ešte neviete, že to potrebu-
jete a my to už máme. Chcete sa zbaviť ne-
potrebnej vzducholode, lampy, kníh, CD,
oblečenia, hračiek? Príďte a predajte si ich.

21. 9. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. 9. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

26. 9. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub.

27. 9. | 9.00 – 21.00 | 
Stredovek – celodenná akcia 
Schatmansdorf Častá
OC MAX | Streľba z  luku, razenie mincí,
výroba dobových sviečok, ochutnávka
stredovekej kuchyne, sokoliari, zaujíma-
vé témy stredovekého života a  záverečná
ohnivá show.

  ŠPORT
6. 9. | 12.00 | HK Štart Trenčín – 
Bánovce nad Bebravou
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – st. žiačky 
– Majstrovstvá kraja.

6. 9. | 14.00 | HK Štart Trenčín 
– Bytča
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – st. žiačky 
– Majstrovstvá kraja.

13. 9. | 9.00 | Memoriál E. 
Brosku
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – turnaj 
ženy.

14. 9. | 11.15 | Trenčiansky 
polmaratón
MIEROVÉ NÁMESTIE | Dĺž-
ka trate: 21,0975 km. Informácie:
www.sportkemp.sk.

21. 9. | 14.30 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Hurikán Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
muži.

21. 9. | 18.00 | Cop volley 
Trenčín – Komárno
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extraliga
muži.

27. 9. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– FBK Púchov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
juniori.

28. 9. | 10.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Grasshoppers Žilina
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extraliga
juniori.

28. 9. | 15.00 | HK Štart Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml. dorast.

28. 9. | 17.00 | HK Štart Trenčín 
– Nitra
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy.

21. 9. | 16.00 | Traja bratia

21. 9. | 19.00 | Kúzlo 
mesačného svitu
Romantická komédia Woodyho Allena
sa odohráva v  20. rokoch na  Francúz-
skej riviére. Príbeh o majstrovi kúzelní-
kovi (Colin Firth), ktorý sa snaží ozna-
čiť psychické médium (Emma Stone)
za podvrh.

23. – 24. 9. | 19.00 | Skôr než 
zaspím
Mysteriózny thriller o strate pamäti pod-
ľa bestselleru S. J. Watsona s Nicole Kid-
man, Colinom Firth a Markom Strong.

25. 9. | 19.00 | 2001: Vesmírna 
odysea

Neopakovateľný a  nadčasový príbeh
o  ceste za  hranice ľudskej skúsenos-
ti, za  hranice priestoru a  času. V  roku
1968 nakrútil legendárny Stanley Kub-
rick, spoluautorom scenára je slávny
Arthur C. Clarke.

25. 9. | 10.00 | (Babybio) 
O mladých rodičoch 2
Dokumentárny fi lm O  mladých rodi-
čoch 2 ukazuje, že aj v  tomto čase sa
nájdu mladí ľudia, ktorí sa plánovane
alebo neplánovane stávajú rodičmi.

26. 9. | 17.30 | O mladých 
rodičoch 2
26., 27. 9. | 19.00 | O koňoch 
a ľuďoch
Vtipný, nádherný a citlivý príbeh zasa-
dený do čistej islandskej prírody získal
množstvo fi lmových ocenení, vráta-
ne šiestich islandských fi lmových cien
Edda (islandská obdoba Oscarov).

26., 27. 9. | 21.00 | Zejtra 
napořád
Romantický česko-slovenský debuto-
vý  fi lm  Rudolfa Havlíka. Premiéru mal
na MFF v Karlových Varoch 2014. V hlav-
ných úlohách Pavel Batěk, Vica Kerekes
a  Filip Blažek. Každú noc milióny ľudí 
zaspávajú s  tým, že zmenia svoj   život
a že zajtra urobia niečo konečne inak.

28. 9. | 16.00 | Khumba
Detské predstavenie o  zebre, ktorá
bola už od narodenia terčom posmeš-
kov od svojho stáda. Je z polovice pru-
hovaná a z druhej biela.

28., 30. 9. | 19.00 | Deti
Prvý hraný poviedkový fi lm oceňova-
ného dokumentaristu Jara Vojteka au-
tenticky zobrazuje pokrivené rodinné
vzťahy aj fakt, že s  najbližšími sme si
najbližší, aj keď to niekedy nezvládame.

KONTAKTY
ARTKINO METRO Mierové nám. 4, 032/743 44 15, www.lampart.skp
ART CENTRUM SYNAGÓGA
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3, 032/743 45 35

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

GMAB Galéria 
M. A. Bazovského

Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

HOSS SPORT CENTRUM Karpatská 7537p
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.skyj y
KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36
KC KUBRA Kubranská 94, 0907 516 720
KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova ul., 032/650 42 10
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALA

Mládežnícka ul., 032/7436336

OC LAUGARICIO Belá
PIANO KLUB Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, www.pianoclub.skp
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
(PK) Prvá Komorná 
DIVADELNÁ SCÉNA

Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910

TSK Trenčiansky 
samosprávny kraj

K dolnej stanici

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

VÝSTAVISKO EXPO 
CENTER

Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk
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