
21. – 26. 11. | Festival 
Francúzskych Filmov 2014

21. 11. | 18.00 | Víla
Francúzsko – belgická tanečná komé-
dia.

21. 11. | 20.00 | Čo sme komu 
urobili?
Kúzelná francúzska komédia. Silne ve-
riaci katolíci a  vo svojom okolí váže-
ní občania pri výchove svojich štyroch
dcér uplatňovali konzervatívne metó-
dy a snažili sa vštepiť im správne hod-
noty, teda tie ich.

22. 11. | 17.00 | Cesta do školy
Štyri deti, štyri osudy, jeden cieľ – bu-

y

dúcnosť. Deti žijúce v  štyroch rôznych
kútoch sveta spája túžba po poznaní.

22. 11. | 19.00 | Kapitál
Film skúseného francúzskeho režiséra
a scenáristu Costa-Gavrasa z prostredia
najvyšších fi nančných kruhov.

22. 11. | 21.00 | Pena dní
Prepis slávneho románu francúzskeho
spisovateľa Borisa Viana s Audrey Tau-
tou v jednej z hlavných úloh.

23. 11. | 16.00 | Mikulášove 
šibalstvá na prázdninách
Francúzsky rodinný fi lm vhodný od 12
rokov. Končí školský rok a dlho očaká-
vané prázdniny sa začínajú. Malý Mi-
kuláš, jeho rodičia a  babička vyrazili
k moru.

23. 11. | 18.00 | Atilla Marcel
Francúzska komédia. Tridsiatnik Paul
žije v parížskom byte so svojimi dvomi
tetami. Tieto postaršie aristokratky ho
vychovávajú od jeho dvoch rokov a sní-
vajú o tom, že sa z neho stane klavírny
virtuóz.

23. 11. | 20.00 | Yves Saint 
Laurent
Životopisná dráma. Originálny, pro-
vokatívny, výstredný, inšpiratívny,
plachý, samotársky, nevyrovnaný,
uzavretý. To bol jeden z  najtalentova-
nejších návrhárov sveta módy.

24. 11. | 18.00 | Čo keby sme 
žili spoločne?
Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne sú
nerozluční priatelia viac ako 40 rokov.

  DIVADLO
2. 11. | 18.00 | Samo z lazov
KINO HVIEZDA | Autorské divadelné pred-
stavenie Divadla Normálka. Prvý divadel-
ný dokument o  mužovi, ktorý nie je ničím
výnimočný. Napriek tomu jeho banálny
príbeh nabáda k  zamysleniu nad dávno
známou pravdou, že „život je jeden z  naj-
ťažších“.

14. 11. | 19.00 | Autor
KINO HVIEZDA | Premiéra divadelnej hry
jedného herca. Po  dvoch komédiách cha-
rakterov (Chutilo vám, páni? Zo ZOO) pri-
chádza Pavol Seriš s  novou hrou o  osude
jedného človeka. Autor musí vytvoriť ori-
ginálne dielo, inak príde o všetko.

15. 11. | 17.30 | Všetko o ženách
KINO HVIEZDA | Príbeh o  vzťahoch medzi
ženami od škôlky až po dôchodcovský vek
uvedie počas Noci divadiel Mestské di-
vadlo Trenčín.

15. 11. | 19.00 | Toto je Kosovo! 
Zničenie Eiffelovej veže
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Tragikomédia v nie-
koľkých paralelných príbehoch satiricky re-
fl ektuje dôsledky náboženského radikaliz-
mu a  terorizmu. Vznikla v  medzinárodnej
produkcii a zaznamenala pozitívne ohlasy.

15. 11. | 19.30 | Čínska stena
KINO HVIEZDA | Autorskú divadelnú hru
o stavaní bariér medzi nami uvedie počas
Noci divadiel Divadlo Normálka.

15. 11. | 21.00 | Blázon

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Pútavý príbeh o osu-
de človeka, ktorý sa považuje za Ježiša, po-
čas Noci divadiel uvedie Divadlo Kolomaž.

26. 11. | 19.00 | Na skle 
maľované
MS ŠPORTOVÁ HALA | Kultový slovenský
muzikál v réžii a choreografi i J. Ďurovčíka.

ý ý

Účinkujú: J. Slezák, M. Sládečková, Z. Tluč-
g

ková, K. Hasprová, I. Vojtek, K. Čálik a ďalší.
j

27. 11. | 19.00 | NABUCCO
POSÁDKOVÝ KLUB | Opera Giuseppe Verdi-
ho. (V čase uzávierky vypredané.)

30. 11. | 18.00 | Skupinová 
terapia
KINO HVIEZDA | Bizarné osudy celkom oby-
čajných ľudí, ktorých do  psychiatrického
ústavu dohnalo zdanlivo banálne pochy-
benie. Autorskú komédiu uvedie Divadlo
Normálka.

  KONCERTY
1.11. | 21.00 | Talent transport /
Šarišsky + Slávka + Hittrich/
KLUB LÚČ |

1. 11. | 20.00 | Horkýže slíže
PIANO KLUB |

2. 11. | 18.00 | Violončelový 
recitál
GMAB | Jozef Podhoranský (violončelo),
Mária Heinzová (klavír).

5. 11. | 20.00 | Tina

PIANO KLUB | V  roku 2014 je to presne 10 
rokov od vydania prvého sólového albumu
„TINA“. Čisto akustické turné je pripravené

y p

na oslavu tohto jubilea.

7. 11. | 22.00 | Reggae Night: 
Sklizeň
KLUB LÚČ | Live koncert: Cocoman, Dr.Kary, 
Mr.Roll, Distanc, djs: Widla Panda, I-Man.

8. 11. | 19.30 | Xandria

KLUB LÚČ | V  rámci európskeho turné pri-
chádza na  Slovensko po  prvýkrát jedna
z popredných svetových symphonic metalo-
vých kapiel s ich charizmatickou speváčkou,
holandskou sopranistkou Dianne Van Giers-
bergen, predstaviť nový album Sacrifi cium.

9. 11. | 18.00 | Komorný koncert
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Komorný sú-
bor ALEA (B. Lenko, D. Buranovský, S. Pa-
lúch, J. Krígovský) + hosť Martin Babjak
(barytón).

10. 11. | 19.00 | Lenka Filipová 
a špeciálny hosť Lenny

POSÁDKOVÝ KLUB | V  rámci koncertného 

tour Concertino 2014 speváčka, gitarist-
ka a  hudobná skladateľka ponúkne spo-
lu s  Jindřichom Konířom (klávesy) úpravy
klasických skladieb a  jej najznámejších
hitov.

11. 11. | 19.00 | Katarína 
Knechtová & Cigánski diabli
POSÁDKOVÝ KLUB | Exkluzívna pop & ethno 
tour 2014. Spojenie pop a  ethno world
music. Diabli budú hrať Katku Knechtovú
a Katarína Knechtová zasa Diablov.

11. 11. | 21.00 | Toto je Kosovo! 
Gipsy groove

KLUB LÚČ | Popredná kosovská kapela
hrá autentickú balkánsku rómsku hudbu
ovplyvnenú jazzom, reggae, funkym, ska,
drum and bass.

14. 11. | 19.00 | Ador Dorath + 
Forgotten silence + Awrizis + 
Depresy + Attack of rage
KLUB LÚČ | Koncert metalových kapiel.

16. 11. | 21.00 | Serengeti & Mary 
C + Martin Tvrdý a.k.a. Bonus + 
TNT Crew
KLUB LÚČ |

19. 11. | 19.00 | Hex acoustic 
tour

PIANO KLUB |

21. 11. | 21.00 | Ujd hrá fpb + 
Kultra + Innoxia Corpora + 
Boiling point + Hank, The Dj
KLUB LÚČ |

22. 11. | 17.00 | 60. výročie 
vzniku FS Družba
POSÁDKOVÝ KLUB |

22. 11. | 20.00 | Revival: Electric 
Lady, Iron Works
PIANO KLUB | Electric Lady (Led Zeppelin
tribute) AC-TN (AC – DC tribute) Machine
Head (Deep Purple tribute).

22. 11. | 21.00 | Kieslowski
KLUB LÚČ | Koncert postavený 
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na akustickom zvuku gitary, piana a kon-
traste dvoch výrazných hlasov.

26. 11. | 16.00 | Hrajú nám pre 
radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Koncert detí Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého Trenčín.

27. 11. | 20.00 | Gladiator

PIANO KLUB | Koncert.

28. 11. | 22.00 | Jimmy pé
KLUB LÚČ | Po vydaní debutového albumu
Insomnia vyráža Jimmy Pé na jesenné tur-
né s názvom Insomnia Tour. Predstaví svoj
nový koncept, špeciálne pripravený pre ta-
nečný parket.

29. 11. | 21.00 | Davová 
psychóza + In – sane

KLUB LÚČ | Koncert punkovej legendy.

29.11. | 20.00 | Separ
PIANO KLUB |

30. 11. | 15.00 | Hudci z Kyjova
EVANJELICKÝ KOSTOL | Moravské koledy 
v podaní ľudovej muziky.

  PRE DETI
pondelok , utorok, streda
a piatok | Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ Trenčín pre deti. Informácie
a prihlášky na 0904 504 032.

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

utorok a štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Klubovnička
KC AKTIVITY | Pohybovo náučné aktivity pre 
chlapcov aj dievčatá vo veku 2 – 3 roky.

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 
keramikárov
KC AKTIVITY | Pre deti a  mládež s  výuč-
bou základnej práce s  hlinou a  glazúrou
a  inými netradičnými materiálmi. Pri-
hlášky a informácie na 0908 210 940 alebo
info@kcaktivity.sk.

utorok | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
ZŠ DLHÉ HONY |

streda | 9.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Mamička a dieťa sa 
pri spoločnej hre učia riekanky.

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

streda, štvrtok | 16.30 – 17.30 | 
Šikovníček
KC AKTIVITY | Kreatívny klub pre deti vo 
veku 6 – 9 rokov. Prihlášky a  informácie
na 0902 435 454 www.mimiamami.sk.

streda | 17.00 | Cvičenie detí 
s rodičmi
SOKOLOVŇA |

štvrtok | 10.00 – 11.00 | Duplo 
klubík
KC AKTIVITY | Lego klub s  Ivkou pre naj-
menšie detičky od  2-4 rokov v  sprie-
vode rodiča.  Skladanie duplo kociek
a hry na rôzne témy. Prihlášky a informá-
cie na 0902 435 454 www.mimiamami.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Tvorenie s potešením
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov. Výtvarné tech-
niky so zameraním na  rozvíjanie jemnej
motoriky rúk a  tvorivého myslenia. Pri-
hlášky a  informácie na  0918  561  320,
mirka@kcaktivity.sk.

štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Skákajúce žabky
KC AKTIVITY | Príďte si s  nami zaská-
kať v  rytme hudby. Určené pre deti
od  1,5 – 3 rokov. Prihlášky a  informácie
na 0903 629 050.

9. 11. | 16.00 | Kráska a zviera

KINO HVIEZDA | Predstavenie Detského 
divadelného klubu. Kombinácia činohry
a bábkového divadla.

12., 26. 11. | 9.30 – 11.30 | Ateliér 
majstra Galerka
GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti 
od 18 mesiacov do 5 rokov.

15. 11. | 16.00 | Divadlo PIKI 
Pezinok: Paskudárium
Divadelné múzeum neposlušných detí tzv.
paskudníkov.

21. 11. | 9.30 | Beseda 
s Veronikou Šikulovou
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia nielen pre ško-
lákov so spisovateľkou Veronikou Šikulo-
vou, fi nalistkou Literárnej ceny Anasoft
litera (2010, 2012) v  rámci projektu „Živý

j y

bič: živá literatúra útočí na čítanky“. Orga-
nizované v spolupráci s OZ Ars litera. Účasť 

y g

treba vopred nahlásiť: 032/746  07  15,
deti@vkmr.sk.

23. 11. | 16.00 | Smiechtisko

KINO HVIEZDA | Detský divadelný klub uvá-
dza Divadlo pri kolkárni. Príbeh o  mies-
te, kde končia hračky, ktoré deti vyhodia
do smetí. Nie každý však vie, že aj hračky
majú srdiečko a trápi ich, že sa zrazu stali
nepotrebnými.

24. 11. | 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.

25. 11. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
VEREJNÁ KNIŽNICA | Spoločné čítanie
v knižnici v pobočke Kubrá.

27. 11. | 16.30 | Kreatívny rodič 
a šikovné dieťa
MC SRDIEČKO KC STRED | Tešíme sa na Via-
noce – vyrobíme si vianočný stromček.

29. 11. | 15.00 – 18.00 | Než 
napadne prvý sneh
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti. 
Vydáme sa do sveta škriatkov a strašidiel,
pripravíme sa na halloweenskú párty.

30. 11. | 15.00 – 18.00 | Adventné 
tvorivé dielničky
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti.

1. 12. | 17.00 | Lolo a Piškót
POSÁDKOVÝ KLUB | Pesničkové divadielko
pre deti.

  VÝSTAVY
Miloš Alexander Bazovský
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO |

Stála expozícia.

1. – 30. 11. | Anton Štubňa: 
Fotografické metafory
GMAB | Autorská výstava nežijúceho tren-
čianskeho fotografa pripomína okrúhle
životné jubileum umelca (80. výročie na-
rodenia), ktorý svojou tvorbou významne
ovplyvnil vývoj slovenskej fotografi e 60.
a 70. rokov.

1. – 30. 11. | Gudrun 
Bartenberger-Geyer: „Felt 
Space“
GMAB | Technika plstenia je vystavujú-
cej autorke najbližšia. Rozvíja a  prepája
tu vzťahy plsť – priestor – telo – ľudské
zmysly. Jej priestorové textilné objekty sú
doplnené fotografi ami Marlene Rahmann.

1. – 30. 11. | Misia v kontextoch 
a súvislostiach
CENRUM SENIOROV | Výstava sakrálnych 
kultúrnych pamiatok 9. – 12. storočia
v  Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom
a Juhomoravskom kraji.

1. – 10. 11. | 20 rokov jazzu pod 
hradom
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í.

1. – 10. 11. | 40 rokov Radosti
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava detského fol-
klórneho súboru Radosť pri príležitosti 40.
výročia založenia súboru.

3. – 29. 11. | Život a dielo 
Vojtecha Zamarovského
VKMR JASELSKÁ, HASIČSKÁ | Expozície 
na  počesť významnej osobnosti svetovej
literatúry faktu, trenčianskeho rodáka pri
príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín.
Organizované v spolupráci s Klubom pria-
teľov V. Zamarovského.

3. – 29. 11. | Záhady 
a dobrodružstvá v knihách pre 
deti a mládež
VKMR HASIČSKÁ |

12. 11. – 3. 12. | Hory a krajina
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografi í.

12. 11. – 12. 12. | Príroda, životné 
prostredie a deti
OKRESNÝ ÚRAD | 26. ročník výtvarnej súťa-
že. Vernisáž 12. 11. o 10.00.

Keď im pamäť i  srdce začínajú poma-
ly vypovedať službu a  na  obzore je
prízrak domova dôchodcov, vzoprú sa
a rozhodnú sa žiť spoločne.

24. 11. | 20.00 | Cesta 
do školy
25. 11. | 18.00 | Je vysoký muž 
šťastný?
Pozoruhodný animovaný dokument,
v ktorom režisér Michel Gondry spove-
dá amerického fi lozofa a lingvistu Noa-
ma Chomského. Vo fi lme sú zobrazené
dva odlišné svety – prísne racionálne
uvažovanie oproti snovým predstavám
francúzskeho režiséra, ktorý doplnil
sériu rozhovorov o vlastné animácie.

25. 11. | 20.00 | Renoir
Životopisná historická dráma.
Na  sklonku života ako zázrakom vstú-
pi do  jeho života krásne mladé dievča
a starý maliar je naplnený novou, úpl-
ne nečakanou energiou.

26. 11. | 18.00 | Čo sme komu 
urobili?
26. 11. | 20.00 | Jimmy P.
Americký indián Jimmy Picard počas
druhej svetovej vojny bojoval v Európe.
Trpí chvíľkovými závratmi, dočasnou
slepotou, stratou sluchu. Francúzsky
psychoanalytik, antropológ a  odbor-
ník na  kultúru pôvodných obyvateľov
Ameriky Georgese Devereuxe. Spoloč-
ne odhaľujú príčiny jeho stavu.

CINEMAX
od 6. 11. | Včielka Maja
od 6. 11. | Jessabelle
od 6. 11. | Interstellar
od 13. 11. | Rozprávkar
od 20. 11. | Hry o život: 
Drozdajka

ARTKINO METRO
1. 11. | 19.00 | Frank
1.-2. 11. | 21.00 | Stratené 
dievča
2. 11. | 16.00 | Škatuliaci
4. 11. | 19.00 | Koyaanisqatsi
5.-6. 11. | 19.00 | Fakjú pán 
profesor
6. 11. | 10.00 | Láska na karí
6. 11. | 16.00 | Storočný 
starček, ktorý vyliezol 
z okna a zmizol
7. – 8. 11. | 17.00 | Láska 
na vlásku
7. 11. | 19.00 | Nymfomanka I.
7. 11. | 21.00 | Nymfomanka II.
8. 11. | 19.00 | Nymfomanka 
režisérska verzia I.
8. 11. | 21.30 | Nymfomanka 
režisérska verzia II.
9. 11. | 16.00 | Dom kúziel
9., 12. 11. | 19.00 | Grandhotel 
Budapešť
11. 11. | 19.00 | 8 1/2

  FFF

  FILM
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17. 11. – 3. 12. | Sviečková 
manifestácia 25. marca 1988
MESTSKÁ VEŽA | Výstava fotografi í.

20., 21. 11. | Job forum
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 6. ročník medzi-
národného veľtrhu pracovných príležitostí 
a vzdelávania.

20., 21. 11. | Stredoškolák
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 16. ročník výsta-
vy stredných škôl.

21. 11. – 5. 1. | Zhasni tmu – 
Pavol Obst
TSK | Výstava fotografi í. Vernisáž 21. 11.
o 17.00.

  PRE SENIOROV
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.
Kontakt na prihlásenie: 032/770 83 14.

11. 11. | 11.00 | Deň otvorených 
dverí
CENTRUM SENIOROV |

17. 11. | 6.00 | Predvianočná 
Viedeň
CENTRUM SENIOROV |

20. 11. | 15.00 | Jesenné 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB |

25. 11. | 14.00 – 17.00 | Deň 
krásy / starostlivosť o seba 
v každom veku
CENTRUM SENIOROV | Pre 5 vylosovaných
darček!

  CVIČENIE
pondelok | 17.00 – 20.00 | 
Tai-chi
KC STRED | Taoistické Tai Chi je staré čínske
vnútorné umenie, ktoré zlepšuje zdravie
a rovnováhu tela i mysle.

pondelok | 17.15 – 18.15 | Pilates 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY |

pondelok | 18.30 – 20.00 | 
Cvičenie pre zdravie a radosť
KC AKTIVITY | Naťahovací a  zahrieva-
cí či-kung, osem kusov brokátu a  24 fo-
riem tai-či. Prihlasovanie a  info na  tel.
0903 440 503.

utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie vhodné pre začiatoč-
níkov a ľudí s bolesťami chrbta.

utorok | 18.00 – 19.30 | Joga 
v dennom živote

KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cvičenie
je otvorené voči všetkým – bez ohľadu
na  vek a  fyzickú kondíciu. Vhodné aj pre
začiatočníkov.

utorok | 18.30 – 19.30 | Zumba
KC AKTIVITY | Tanečná fi tness hodina plná
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady
kombinuje latinsko-americké tance spolu
s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej
latinsko-americkej a exotickej hudby.

utorok | 19.00 – 20.00 | Dance 
aerobik
KC STRED | 60 minútové cvičenie, pri kto-
rom zažijete veľa zábavy, odreagujete sa,
zlepšíte si svoju kondíciu, spevníte svaly
a  spálite kalórie pomocou rytmov skvelej
tanečnej hudby.

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

streda | 18.15 – 19.15 | Bodywork 
a fit lopty
KC AKTIVITY |

streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
KC STRED | Zdravé cvičenie pre ženy 
na  spevnenie chrbta, bruška, panvového
dna, ktoré prospeje vášmu zdraviu a  pri-
nesie vám tiež psychickú pohodu.

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

štvrtok | 17.30 – 18.45 | Joga
KC STRED |

štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pre ženy
KC STRED | Cvičenie s  využitím vlastnej
váhy, s  rôznymi cvičebnými pomôckami
(overball, fi tlopta) zamerané na  spevne-
nie svalstva a úbytok váhy.

štvrtok | 19.00 – 19.50 | 
Cvičenie pilates začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie je zamerané na  hl-
boký svalový systém, podporu krížovej
chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie. Zo-
stava cvikov natiahne skrátené a  posilní 
oslabené svaly.

piatok | 9.30 | Cvičme aj 
s dieťatkom v kočíku
NA  SIHOTI PRI ELEKTRÁRNI | Stretnutie pre
mamičky, ktoré si na prechádzke s dieťat-
kom chcú zacvičiť.

piatok | 9.15 – 10.15 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO KC STRED | Cvičenie vhodné
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode.

piatok | 18.30 – 20.00 | Latino 
dance fitness s Palinom
KC STRED | Energické latino rytmy doplne-
né posilňovaním a  formovaním paží po-
mocou rukavíc so závažím.

1. – 30. 11. | 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. – 31. 10. | Cvičenie pre ženy
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané
na  posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s fázami odpočinku, ktorého výhodou
je vysoký energetický výdaj, výsledkom je
zlepšenie ohybnosti a  schopnosti koordi-
nácie, spevnené partie bokov, brucha, ste-
henných a sedacích svalov.

1. – 31. 10. | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY |

  PREDNÁŠKY
3. 11. | 17.00 | Bilancovanie 
Ivana Štrpku s KK Bagalom
VKMR HASIČSKÁ Beseda s básnikom, pro-

p gp

zaikom, textárom, prekladateľom, členom
básnickej skupiny Osamelí bežci. Moderuje
vydavateľ Koloman Kertész Bagala.

4. 11. | 16.00 | Schaner, Urbánek, 
Horn – niekdajšie trenčianske 
mäsozávody
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Ing. Vojtecha 
Brabenca s diskusiou o významnej kapito-
le dejín priemyslu v Trenčíne. Organizova-
né v  spolupráci s  Klubom starých Trenča-
nov MO MS v Trenčíne.

4. 11. | 16.00 | Zabezpečenie 
hromadnej objednávky 
periodík
POSÁDKOVÝ KLUB | Propagácia včelích pro-
duktov, prednáša plk.v.v. Ing. Vieroslav Pe-
lech, Ivan Štefánek.

4. 11. | 18.00 | Choices: Môj malý 
biznis
KLUB LÚČ | Tretí diel jesennej série dis-
kusných večerov Choices. Cesta od  biznis
nápadu k  jeho uskutočneniu a  udržaniu.
Martina Slováková a Jozef Verbovský dajú
nádejným podnikateľom tipy ako zistiť, či
skvelý nápad bude príťažlivý a prečo je dô-
ležité urobiť si biznis plán.

6. 11. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých členov
a  priaznivcov literatúry a  literárnej tvor-
by. Diskusia a čítanie vlastných literárnych
prác.

6. 11. | 16.00 | Deň vojnových 
veteránov – fakty a odkaz pre 
súčasnosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša: plk.v.v.Ing.
Miroslav Ondráš.

6. 11. | 17.00 | Prečo vychovávať 
deti inak?
KC AKTIVITY | Beseda so Zuzanou Zborayo-
vou o  zaužívaných programoch z  detstva.
O  situáciách a  problémoch, ktoré sa nesú
z generácie na generáciu.

10. 11. | 16.00 | Severovýchodná 
India a Bangladéš
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  cestovateľom,
spisovateľom, dobrodruhom a  couchsur-
ferom, Michalom Knitlom, ktorý prespáva
u domorodcov, aby spoznal ich kultúru.

10. 11. | 16.00 | Sústredenie 
pozoruhodných výpestkov 
ovocia a zeleniny
POSÁDKOVÝ KLUB | Od členov sekcie k po-
súdeniu ich kvality a perspektívy.

10. 11. | 19.00 | Michal Knitl: 
Životný príbeh – 10 rokov 
na ceste životom

KLUB LÚČ | Na vlastnú päsť precestoval Eu-
rópu, Južnú Ameriku, Áziu, napísal 3 ces-
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topisy a  začal organizovať cestovateľské
festivaly. Ak chce človek cestovať, stačí len
chcieť.

11. 11. | 18.00 | Toto je Kosovo!
KLUB LÚČ | Premietanie fi lmov + Diskusia.

13. 11. | 15.30 | Teenage: 
Ozveny festivaly 
študentských filmov XIV.
15.30 | Blok animovaných 
filmov, 16.30 | Blok 
dokumentárnych filmov, 
17.30 | Blok hraných filmov.
14. – 15. 11. | 17.30 | Traja 
bratia
14. – 15. 11. | 19.30 | Sudca
16. 11. | 16.00 | Včielka Maja

16. 11. | 19.00 | Biely Boh
17. 11. | 19.00 | Magický hlas 
Rebelky
19. – 20. 11. | 19.00 | Pulp 
Fiction
19. 11. | 10.00 | Východiskový 
bod
19. 11. | 16.00 | Nesvadbovo
27. 11. | 19.00 |, 28. 11. | 21.00 | 
Rozprávkar
28. 11. | 19.00 |, 29. 11. | 20.00 | 
Jimmyho tančiareň
30. 11. | 16.00 | Tučniaky 
z Madagaskaru
30. 11. | 19.00 | Láska na karí

3. 11. | 8.00 – 14.30 | Florbal
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbalový turnaj 
žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ.

8. 11. | 10.00 a 12.00 | Trenčín 
– Karlovka BA
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – žiaci, 
malá hala.

8. 11. | 18.00 | PCF 10 – COME 
BACK
MS ŠPORTOVÁ HALA | Zápasy v klietke

9. 11. | 10.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – Sabinov
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži

9. 11. | 11.00 a 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Myjava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – predka-
deti, malá hala.

9. 11. | 12.30 | HK Štart 
Trenčín – Stupava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml. 
dorast

9. 11. | 14.30 | HK Štart 
Trenčín – Inter
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy

9. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Humenné
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – extra-
liga muži

  FILM

  ŠPORT
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13. 11. | 17.00 | Diskusný 
klub – Rešpektovať a byť 
rešpektovaný
MC SRDIEČKO KC STRED | Otvorený priestor
na diskusiu pre rodičov, starých rodičov, la-
ikov aj odborníkov.

18. 11. | 18.00 | Choices: 
Vychovávame egoistov?
KLUB LÚČ | Diskusný večer bude hľadať 
miesto pre empatiu vo výchove k  indivi-
dualizmu, sebavedomiu a  úspechu. Miro-
slava Záhumenského a Vladimíra Burjana,
sa budeme pýtať, kedy je vhodné dať de-
ťom pevné pravidlá a  kedy im ponechať 
voľnosť.

19. 11. | 16.00 | Príbeh menom 
Filip
VKMR HASIČSKÁ | Beseda z cyklu „Poznáva-
me Trenčanov“ so spisovateľkou, trenčian-
skou rodáčkou Katarínou Machovou, nie-
len o jej najnovšom románe.

20. 11. | 16.00 | Ľudmila 
Pajdušáková-Mrkosová – 35. 
výročie úmrtia
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Milan Mikuš.

20. 11. | 16.00 | Dve osobnosti 
pod jednou strechou
VKMR HASIČSKÁ | Diskusia na podporu du-
ševného zdravia. Na  tému: Čo drží páry
spolu? Čo ich rozdeľuje? Partnerský kon-

y

fl ikt, komunikačné problémy, sklamania
a  očakávania diskutujú: Mgr.  J. Stražáko-
vá, PhDr.  I. Červeňanová. Organizované
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v spolupráci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť.

20. 11. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
MC SRDIEČKO KC STRED | Bežné rodičovské
problémy detí rôzneho veku.

20. 11. | 17.00 | Emócie detí 
a spolupráca s nimi
KC AKTIVITY | So Zuzanou Zborayovou 
o  emóciách, prečo majú deti také inten-
zívne prejavy, o  empatii a  o  konkrétnych
cieľoch správania detí. Čo znamenajú ich
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reakcie, čo nám nimi chcú povedať a  ako
s nimi pracovať tak, aby chceli spolupraco-
vať bez kriku a príkazov.

20. 11. | 10.30 | Teória fraktálnej 
demokracie
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  univerzitným 
profesorom a  humánnym geografom
PaedDr. Jaroslavom Vencálkom, CSc., ktorý
sa dlhodobo venuje sociálno-geografi ckej
problematike slovensko-českého cezhra-
ničného regiónu.

26. 11. | 16.00 | Japonsko očami 
Antonie Dvoranovej
VKMR HASIČSKÁ | Pútavé rozprávanie plné 
cestovateľských zážitkov Trenčianky Anto-
nie Dvoranovej z jej ciest po krajine vychá-
dzajúceho slnka.

  KURZY
pondelok a streda | Klavírna 
škola M. Staňová
KC AKTIVITY |

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

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 |

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý 
ateliér pre dospelých
OC LAUGARICIO | Nutné prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

utorok | 18.00 – 19.00 | 
Kolektívne tance pre 
dospelých a študentov
SOKOLOVŇA | Tance z regiónov Francúzska, 
Izraelu, Grécka, Arménska, Srbska a iných.
Kontakt: 0910 196 456.

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

streda | 19.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov

KC AKTIVITY | Keramická dielňa pre dospe-
lých. Prihlášky a informácie 0949 384 767.

štvrtok | 10.30 | Mommie's 
English Club
MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú.

piatok | 10.30 | Mami spricht 
Deutsch
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

  INÉ
3. 11. | 14.00 – 15.30 | Dvojičkovo
MC SRDIEČKO KC STRED | Stretnutie rodín 
s dvojičkami, trojičkami.

5. 11. | 10.30 – 12. 30 | JDS 01
KC STRED |

6. 11. | Autogramiáda Mira 
Šmajdu
ZOC MAX |

6. – 8. 11. | Slovak funeral
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | 2. ročník medzi-
národnej kontraktačno-predajnej výstavy
pohrebných a kremačných služieb.

7. 11. | 8.30 – 16.30 | Stretnutie 
s liečiteľom p. Dedíkom
KC STRED |

9. 11. | 8.00 – 13.00 | Veľká burza 
filatelistov
KC STRED |

11. 11. | 13.00 – 14.30 | Únia 
nevidiacich
KC STRED |

12. 11. | 13.00 – 15.00 | Akadémia 
III. veku
KC STRED |

12., 26. 11. | 15.00 – 17.30 | Klub 
JDS č. 30
KC AKTIVITY |

15. 11. | Barbie & Monster High 
párty – fashion show
ZOC MAX | Súťažná prehliadka kolekcií.

15. 11. | Burza starožitností
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza starožit-
ností a zberateľských predmetov.

15. 11. | Chovateľská burza
VÝSTAVISKO EXPOCENTER | Burza exotické-
ho vtáctva, holubov, hrabavej a vodnej hy-
diny, králikov a ďalších druhov zvierat.

16. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov pivných 
kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB |

19. 11. | 15.00 – 17.00 | Občania 
postihnutí chronickými 
chorobami
KC STRED | Klub.

27. 11. | 17.00 | Poľský klub
CENTRUM SENIOROV |

28. 11. | 14.00 | Skleróza 
multiplex
CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.

10. 11. | 13.00 | Školské 
majstrovstvá Slovenska 
mladších žiačok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – turnaj

11. 11. | 8.30 | Školské 
majstrovstvá Slovenska 
mladších žiačok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – fi nále.

15. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži

15. 11. | 18.00 | Trenčín – 
Ivanka pri Dunaji
MS ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal – muži,
malá hala.

16. 11. | 9.00 – 16.30 | Florbal 
– dorastenecká liga
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnajové kolo

16. 11. | 11.00 a 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Nové Mesto 
nad Váhom
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – pred-
kadeti

22. 11. | 11.00 a 13.00 | 
Cop volley Trenčín – VKP 
Bratislava
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – kadeti,
malá hala.

22. 11. | 16.00 | ŠK 1.FBC 
Trenčín – FLORKO Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži

22. 11. | 19.00 | Cop volley 
Trenčín – Stará Ľubovňa
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – muži

23. 11. | 7.30 – 12.30 | 
Majstrovstvá kraja 
v hádzanej starších žiačok
MS ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj. 7.30 HK
Štart Trenčín – Partizánske, 9.30 HK
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Štart Trenčín – Nitra

23. 11. | 11.00 a 13.00 | Cop 
volley Trenčín – Prievidza
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal – predka-
deti, malá hala.

23. 11. | 13.00 | HK ŠTART 
TRENČÍN – Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ml. dorast

23. 11. | 15.15 | ŠK 1.FBC 
TRENČÍN – ATU KOŠICE
MS ŠPORTOVÁ HALA | Florbal – Extrali-
ga muži

23. 11. | 18.00 | HK ŠTART 
TRENČÍN – Nesvady
MS ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná – ženy

24. 11. | 8.00 – 14.00 | 
Majstrovstvá Slovenska 
v halovom futbale starších 
žiakov
MS ŠPORTOVÁ HALA |

29. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Košice
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal muži

30. 11. | 9.00 – 14.45 | Turnaj 
Mikulášsky gól
MS ŠPORTOVÁ HALA | Veľká a malá hala.
Minihádzaná – prípravka.

30. 11. | 17.00 | Cop volley 
Trenčín – Svidník
MS ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal muži

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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