
 � DIVADLO
25. 6. | 20.00 | Pavol Seriš & Filip 
Teller: Čecháčci a Čoboláci 
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Autorská ko-
mediálna kreácia. Inscenácia je na pome-
dzí stand-up comedy a  divadla, využíva 
charakteristické prvky oboch protagonis-
tov: slovnú i pohybovú komiku, tanec, spev 
či improvizáciu. Autobiografické výpovede 
sa stretávajú s  etudami, ktoré rozoberajú 
vzťahy Čechov a Slovákov.

 � KONCERTY
3. 6. | 19.00 – 20.00 | Jazz 
za železnou oponou
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Koncert ve-
novaný pamiatke fínskej speváčky Caroly 
Sanderskjöld.
6. 6. | 18.00 | Koncert 
sláčikového kvarteta
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-
kuje Spectrum quartett. Koncert je súčas-
ťou Trenčianskej hudobnej jari.
13. 6. | 18.00 | Koncert 
historickej hudby
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-
kuje Ensemble Thesaurus Musicum. Kon-
cert je súčasťou Trenčianskej hudobnej 
jari.
18. 6. | 20.00 | The Youniverse + 
Banasoui
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Energická al-
ternatívna bluesrocková kapela zo Sloven-
ska. 

 � VÝSTAVY
1. – 30. 6. | Naše kroje
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava v oknách kniž-
nice Posádkového klubu.
1. – 30. 6. | Práce detí ZUŠ
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Výtvarný 
odbor Súkromnej ZUŠ, Novomeského TN.
1. – 30. 6. | EURO 2021 
(a Slovensko)
VKMR JASELSKÁ | Interdisciplinárna vý-
stavka kníh, sprievodných dokumentov 
a  predmetov venovaná v  poradí šestnás-
tym Majstrovstvám Európy vo futbale. 
1. – 30. 6. | Memorandum 
národa slovenského
VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a  temat. 
dokumentov z  fondu trenč. knižnice pri 
príležitosti 160. výročia prijatia sloven-
ských štátoprávnych, politických a kultúr-
nych požiadaviek na  slovenskom národ-
nom zhromaždení v Martine.
1. – 30. 6. | Rozprávková krajina 
víl a škriatkov
VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti 
a mládež.

do 26. 6. | Vlad Vakov: Sám 
naprieč sebou
GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď 
mladého výtvarníka vypovedá o  tajom-
stvách vlastného umeleckého vnímania 
v  konfrontácii s  aktuálnou realitou. Autor 
to považuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú za-
znamenáva do svojich kresieb, predovšet-
kým však malieb. 
do 26. 6. | Iveta Tomanová 
a Dušan Pacúch: Simulácia 
reality

GMAB | Výstava manželskej dvojice Ivety 
Tomanovej a  Dušana Pacúcha predstaví 
ich diela v  komornom sochárskom a  veľ-
koformátovom grafickom médiu. Tak ako 
sú osobnostne prepojení v  manželskom 
zväzku, rovnako sa prepájajú i vo vlastnej 
tvorbe. Tematicky sa zameriavajú na refle-
xiu dnešnej doby. 
do 26. 6. | Daniela Krajčová: 
Ďalekohmat
GMAB | Dielo je voľne inšpirované príbe-
hom Somálčanky, ktorá žije na  Slovensku 
sama s malým dieťaťom. Autorka sa zame-
riava na otázku, ako materstvo ovplyvňuje 
náročnú situáciu utečenky v cudzej krajine, 
kde nepozná jazyk, nemá rodinu, priate-
ľov, jednoducho žiadne stabilné zázemie.
do 26. 6. | Kristína Mičová: 
Éter naplním po okraj svojou 
prítomnosťou
GMAB | Autorkiným dlhodobým progra-
mom je zotrvávanie v  krajine, ktoré má 
podobu skíc, poznámok, kresieb, fotogra-
fií a  nájdených artefaktov. Jej snahou je 
zachytiť prchavú podstatu vzťahu človek-
-krajina / príroda / priestor. Konfrontuje 
diváka s vlastnou víziou intenzívneho pre-
žívania. Skúma vzťah človeka ku krajine 
ako takej (bez sociálnych a  ekologických 
aspektov) a tak priestor a čas nadobúdajú 
hlavnú úlohu vo vytváraní diela.  
do 30. 6. | Slovensko 1993–2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
do 30. 6. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 30. 6. | Nežná krása
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava v oknách kniž-
nice Posádkového klubu.

do 30. 6. | Nasadenie čs. 
vojska na Strednom východe 
a v severnej Afrike (1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a bojov.
do 18. 7. | – ová
GMAB | Jarmila Čihánková, Viera Kraico-
vá, Anastázia Miertušová, Naďa Rappens-
bergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová, 
Irena Tarasová, Blanka Votavová. Nerov-
nosti sú často ukryté v drobnostiach, v ste-
reotypoch a  hierarchiách. Výstava o  ilu-
strátorkách provokuje, odlupuje nánosy 
doby a pýta sa, aký priestor dostávali ženy 
v  umení. Diela, ktoré sú svojou kvalitou 
na špici ilustrátorského sveta 60. – 70. ro-
kov 20. storočia, nielen dávame do rámov 
a vešiame na steny, ale skúmame aj to, aké 
dobré, aké kvalitné museli byť autorky, 
aby si vydobyli pozíciu, aby všetkým bolo 
jasné, že nie sú len okrasou, ornamentom, 
tou príponou „-ová“, čo nestojí sama, ale 
vždy je k niekomu prilepená.
do 15. 9. | Trenčianske likérky

TRENČIANSKY HRAD | Výstava priblížuje 
nielen liehovarnícky priemysel a  ich vý-
robky, ale všimne si i  osudy výnimočných 
ľudí, ktorí v  likérkach pôsobili a zanechali 
v nich svoju energiu. Prevažná väčšina in-
formačných panelov je venovaná histórii 
likériek a  návštevníkovi umožní spoznať 
ich príbeh. Panely dopĺňajú predmety zo 
zbierky spoločnosti Old Herold, ktorá sa 
snaží zachovať ich historický odkaz a vrátiť 
ich príbehu vážnosť, ktorú si zaslúžia. Náv-
števníci sa s témou výstavy stretnú už pred 
vstupom do kasární, kde ich upúta dobo-
vé vozidlo, ktorým sa mohla dostať slávna 
Juniperus borovička z Trenčína do sveta.
do 26. 9. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Zbierku dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych re-
tro autíčok tvorí 57 pedálových autíčok 
pochádzajúcich z rôznych európskych kra-
jín. Medzi exponátmi určite zaujme popu-
lárny VW Chrobák, Citroen 2CV, Fiat 500, 
športové autá, ale aj šliapací koník alebo 
Cyclo Rameur – trojkolka na ručný pohon 
z  Francúzska. Obdivu tiež neujdú mimo-
riadne obľúbené a vzácne autíčka Formuly 
1 popredných značiek. Expozíciu obohacu-
jú aj vzácne a zberateľsky mimoriadne ob-
ľúbené autíčka Bugatti z  30. rokov minu-
lého storočia.

5. 6. – 31. 8. | visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto
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5. 6. | 18.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Rozmarínova ulica a Ulica 
1. mája

ONLINE | Nechránené predmestia Tren-
čína južne od  Dolnej brány ohrozovali 
povodne, požiare aj nepriateľské voj-
ská. Pôvodne sa tu nachádzali predo-
všetkým záhrady a  majery. Neskôr tu 
postavili evanjelický kostol a  na  sú-
časnej Ulici 1. mája postupne vznikli 
viaceré školy. Kto sa stretával v  kníh-
kupectve u  Chovanových? Kde by ste 
našli dom podžupana Justína Baroša? 
Ako sa dnes využíva budova Uhorskej 
kráľovskej vyššej dievčenskej školy? 
Online prechádzku si v  premiére mô-
žete pozrieť v  uvedenom čase na  web 
stránke visit.trencin.sk, na  youtube 
kanáli KIC Trenčín alebo na  facebook.
com/kic.trencin. 

5. 6. – 31. 8. | Trenčianske 
hravé leto
Trenčiansky študent
CENTRUM MESTA | Zapojte sa do  šifro-
vacej hry, prejdite sa mestom, objavte 
zaujímavé miesta, o ktorých ste dote-
raz možno nepočuli, vyriešte zadané 
úlohy a pomôžte Ctiborovi zistiť, čo sa 
včera v noci stalo v uliciach Trenčína. 
Trenčín za čias Márie Terézie, 
Tajomstvá Mierového 
námestia
CENTRUM MESTA | Pátracie hry pre ško-
lákov. Viete, ako často si museli vojaci 
Márie Terézie česať vlasy? Kde na  ná-
mestí nájdete včelí úľ? Odpovede 
na  tieto a  veľa ďalších neobyčajných 
otázok zistíte v dvoch pátracích hrách. 
Chodníčkom za vílou 
Čerešnicou
ČEREŠŇOVÝ SAD | Hádanková hra pre 
maličkých. Viete, že v Čerešňovom sade 
býva víla Čerešnica? Po  ceste za  ňou 
deti čaká zopár veselých hádaniek 
a úloh. Precvičia si nielen nôžky, ale aj 
hlávky.  
Podrobnejšie informácie nájdete 
na str. 4.
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 � DETI
1. – 30. 6. | Deti oslavujú 
s knižnicou
ONLINE | Ponuka pre školy.  Séria onli-
ne kreatívnych podujatí zameraných 
na podporu čítania a propagáciu detských 
kníh priebežne zverejňovaných na  fa-
cebookovom profile „Deti VKMR“. Bliž-
šie informácie: facebook.com/deti.vkmr, 
deti@vkmr.sk, 032/742 07 15.
1. 6. | Píšem, píšeš, píšeme
ONLINE | Vyhodnotenie a  slávnostné on-
line zverejnenie výhercov 19. ročníka li-
terárnej súťaže žiakov ZŠ a  8-ročných 
gymnázií Trenčianskeho kraja, ktorého 
súčasťou je hodnotenie odbornej po-
roty. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 
032/742 07 15.
5. 6. | Prehliadka hradu pre deti 
a ich rodičov
TRENČIANSKY HRAD | Prehliadka hradu 
obohatená o  tri stanovištia, pri ktorých 
budú deti plniť úlohy. Po ich splnení budú 
deti pasované za  dvornú dámu alebo ry-
tiera a dostanú odmenu.
6. 6. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: To je divadlo!

KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Divadelná in-
scenácia pre deti a ich rodičov o tom, čo to 
vlastne divadlo je, kto ho robí a čo všetko 
sa v  tom divadle môže stať. Komediálny 
príbeh, ktorý pomocou pestrej palety po-
stáv, koláže obrazov a  zmesi skečov po-
stupne odkryje malému i veľkému diváko-
vi oponu i zákulisie divadla pre deti.
20. 6. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Tri kocky droždia 
“Vakcinačný špeciál”
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Marionetová 
dobrodružná komédia pre deti od 3 rokov. 
Ľudia bezohľadne vyrúbali lesy, vyhna-
li zvieratá a za  trest prišiel zlý čarodejník 
Koroňák. Pohybuje sa nebadane, prináša 
choroby a ekonomickú depresiu. Nikto sa 
mu neodváži postaviť zoči-voči. Ani čert 
Kolofón by nikam nechodil. Nariadenie 
zostať doma akoby pre neho vymysle-
li. Avšak netrvá dlho a aj u nich sa minie 
droždie. 
28. – 30. 6. | Čítajme všetci, 
čítanie je super
VKMR | Vyhodnotenie 57. ročníka moti-
vačnej súťaže zameranej na  podporu čí-
tania. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 
032/742 07 15.
do 30. 6. | Parkour & 
Freerunning
BORN TO TRICK HOUSE | Viac info na: 
0908 166 858.
do 30. 6. | Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečná škola pre 
deti vo veku 1,5-6 rokov. Informácie a pri-
hlášky: www.tancujucetigriky.sk.
1. – 2. 7. | Funny days
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Dva dni 
plné hier, zábavy a  smiechu. Športo-
vé hry na  Brezine, tvorenie s  hlinou, 
súťaže a  kanisterapia. Prihlasovanie: 
www.cvctn.edupage.org

 � SENIORI
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to 
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/770 83 14. 

 � PREDNÁŠKY
10. 6. | 19.00 – 20.00 | História 
záznamu a reprodukcie zvuku
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Prednáška 
mierne technického charakteru, ktorej 
cieľom je priblížiť širšej verejnosti zaují-
mavosti a  fakty, ktoré súvisia s  hudbou 
a jej fyzikálnou podstatou – zvukom. Po-
mocou praktických demonštrácií a meraní 
vám Maroš Ďurík predvedie/ukáže/popí-
še ako vzniká zvuk, aké sú jeho základné 
veličiny a dôvody, prečo má každý nástroj 
inú farbu tónu. 
12. 6. | 18.00 | Debata u Miloša: 
Verejný priestor a život v ňom

GMAB | Aktuálnou témou tentokrát bude 
verejný priestor z  pohľadu architektonic-
kého rozvoja a  spoločenských nárokov. 
V  poslednom období sa totiž v  Trenčíne 
začalo s premenou niektorých častí a nás 
zaujíma, do  akej miery tieto zmeny vní-
majú samotní obyvatelia a odborníci. De-
batujúcimi budú: Pavol Múdry (historik 
umenia), Marek Guga (architekt) – spolu 
so svojím otcom sa spolupodieľal na vzni-
ku niekoľkých architektonicko-urbanistic-
kých projektov. Okrem nedávno dokon-
čeného návrhu na  revitalizáciu átria pod 
Mestskou vežou, svoje znalosti uplatnil 
aj pri úprave Čerešňového sadu. Hosťom 
bude aj Katarína Smatanová (odborníčka 
v oblasti urbanistickej tvorby a územného 
plánovania).
17. 6. | 19.00 | After Millennium: 
Večer najlepších filmov 
za uplynulých 20 rokov
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Od roku 2000 
vznikli stovky mimoriadnych filmových 
diel. Šéfredaktor Kinemy – Peter Koneč-
ný predstaví počas večera tie, ktoré radi-
kálne formovali jeho filmové uvažovanie. 
Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška 
vás vráti v  čase a  možno vo vás prebudí 
podobnú fascináciu filmom, akú má sám 
jej autor.
23. 6. | 19.00 | Kritika čierneho 
rozumu a Negrofília
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA| Prednáška 
Roba Švarca bude tematicky krúžiť okolo 
týchto dvoch nesmierne dôležitých kníh, 
ktoré dnes nemožno obísť pri úvahách tý-
kajúcich sa problematiky rasizmu a vyrov-
návania sa s odlišnosťou.

 � KURZY
pondelok | 10.30 - 11.30 | Joga 
s meditáciou aj pre seniorov
YOGA SHALA | Joga zameraná na  roz-
hýbanie chrbtice jednoduchými, avšak 

účinnými cvikmi. Záver lekcie je venovaný 
dychovým cvičeniam. 
Viac info: 0904 363 312.
pondelok | 17.00 | Gravid joga
YOGA SHALA | Od  21.06. každý pondelok 
od  17.00 hod. naživo aj on-line. Ucelený 
kurz gravid jogy (5 lekcii) Vitálne tehoten-
stvo vhodný pre mamičky od 12 tt.
pondelok | 18.40 | nedeľa | 
18.00 | Vinyasa flow
YOGA SHALA | Joga, ktorá prepája jednot-
livé pozície do jedného celku, s plynulými 
prechodmi z  jednej asany do  druhej, kde 
pohyb je určovaný dychom. Vedie: Anna 
Pniaková (pondelok), Saška Jedináková 
(nedeľa).
pondelok, piatok | 06.30 - 8.00| 
Mysore
YOGA SHALA | Štýl cvičenia Ashtanga jogy, 
kde správne pozície, dýchanie a ďalšie as-
pekty praxe sú vysvetľované cvičiacim po-
stupne, spôsobom prístupným pre všetky 
úrovne pokročilosti. Vedie: Jiří Alexa - cer-
tifikovaný učiteľ jógy - RYT
utorok | 18.45 – 19.45 | 
Ashtanga joga úplne 
od začiatku
YOGA SHALA | Kurz zahŕňa základy správ-
neho dýchania a  detailne sa venuje po-
zdravu slnku a  vybraným pozíciam Prvej 
série. Vedie: Jiří Alexa – certifikovaný uči-
teľ jógy – RYT.
streda | 16.30 – 17.30 | štvrtok | 
17.00 – 18.30 | Ashtanga yoga
YOGA SHALA | Ashtanga joga bola vyvinutá 
tak, aby pravidelným cvičením dochádzalo 
k  postupného posilňovaniu a  prečisteniu 
organizmu. Poradie asán je presne stanove-
né a každá pozícia je prípravou pre tú ďal-
šiu. Pripravte sa, že sa budete potiť. Vedie: 
Jiří Alexa – certifikovaný učiteľ jógy – RYT
streda | 18.00 – 19.30 | Yin yoga
YOGA SHALA | Yin joga ovplyvňuje zdravie 
konkrétnych orgánov rovnakým spôso-
bom ako akupunktúra. Cvičenie podpo-
ruje prúdenie životnej energie (Qi) do bu-
niek a orgánov celého tela. 
štvrtok | 8.30 – 9.30 | Kundalini 
joga
YOGA SHALA | Rozprúdením lymfy odstráň 
celulitídu. Séria lekcií zameraných na lym-
fatický systém. Celulitída je znakom zle 
fungujúceho lymfatického systému. Po-
hybom telo skrášľujeme i  uzdravujeme. 
Vedie: Miriama Tureková – certifikovaná 
inštrukturka kundalini jogy I.st. Viac info: 
0904 363 312.
piatok | 16.00 – 16.50 | Teens 
yoga
YOGA SHALA | Joga pre tínedžerov. Info: 
www.majdapekna.sk/Aktualne. 
sobota | 9.00 – 10.00 | 
Dynamická joga
MISHA YOGA STUDIO | Viac info: 
www.majdapekna.sk/Aktualne.
5. 6. | Rezbárstvo – Výroba 
drevenej lyžice

ŠVERMOVA 23 | Počas kurzu dostaneš všet-
ky potrebné informácie, aby si si mohol 

drevenú lyžičku vlastnými rukami pod 
odborným dohľadom lektora Dušana vy-
robiť. Kurz je určený aj pre úplných za-
čiatočníkov, ale aj zdatnejších majstrov, 
ktorí túžia po  spestrení svojej činnos-
ti pri práci s  drevom. Prihlásiť sa môže-
te na  www.nebojsaremesla.sk/kurzy. 
Čas:  mládež (od  15 rokov) 9.00 – 13.00, 
dospelí 14.00 -18.00.
18. – 20. 6. | 23. – 25. 7. | 
Workshopy pre učiteľov 
detskej jogy

YOGA SHALA | Family yoga a  Joga v  MŠ: 
18. – 20. 6., Joga so školákmi: 23. – 25. 7. 
Workshopy zahŕňajú praktické a  zábavné 
spôsoby výučby jogy pre deti (3 – 6 rokov 
a  7 – 11 rokov). Sú určené pre všetkých, 
ktorí milujú prácu s deťmi, ale je vhodný 
aj pre rodičov, ktorí by radi cvičili so svo-
jimi deťmi prirodzenou a hravou formou.
19. 6. | 9.00 – 19.00 | Kvetové 
vence – voskové kvetové 
čelenky
ŠVERMOVA 23 | Snívaš o  kvetovanej če-
lenke, ktorá ti vydrží celé leto a  nezväd-
ne? Poď na  kurz, kde sa pod vedením 
lektorky Veroniky naučíš, ako si vyrobiť 
voskové kvietky so stonkou, zviazať ich 
a  pripevniť na  čelenku, ktorá doplní tvoj 
letný outfit. Kurz je vzhľadom na  ča-
sovú náročnosť výroby kvietkov urče-
ný pre mládež od  15 rokov a  dospelých. 
Materiály a  pomôcky, s  ktorými budeš 
počas kurzu pracovať, budú zabezpeče-
né. Prihlásiť sa môžete do  12. 6. 2021 
na www.nebojsaremesla.sk/kurzy.

 � ŠPORT
1. – 30. 6. | Joga vonku
PLÁŽ NA OSTROVE | Cvičenie bude prebie-
hať v prípade priaznivého počasia. Hodiny 
sú vedené v  relaxačnom tempe, obsahu-
jú základné dychové cvičenia a meditáciu. 
Viac info: www.majdapekna.sk/Aktualne,  
0908 455 859.
pondelok, piatok | 06.30 - 8.00 | 
Ashtanga yoga – Mysore lekcie
YOGA SHALA | Mysore je štýl cvičenia Ash-
tanga jogy, kde správne pozície, dýchanie 
a  ďalšie aspekty praxe sú vysvetľované 
cvičiacim postupne, spôsobom prístup-
ným pre všetky úrovne pokročilosti.
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
HYBKO | Dynamický tréning na profi tram-
polínkach posilní vaše telo i myseľ. Zvyšu-
je kondíciu a  silu, urýchľuje detoxikáciu 
organizmu, podporuje redukciu hmotnos-
ti, nezaťažuje kĺby. To všetko podporené 
skvelou hudbou a  pod vedením certifi-
kovanej inštruktorky. Info: 0917 483 921, 
rezervačný systém www.jumpingivka.sk.
utorok | 17.00 – 18.00 | streda 
online | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou pre ženy 
každého veku
SOKOLOVŇA | Precvičenie celého 
tela s  následnou relaxáciou. Viac in-
formácií na  tel. č. 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com.
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utorok | 18.30 | Body forming

HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. Využívame jednoduché športové ná-
radie a  vlastnú váhu. Pod vedením certi-
fikovanej inštruktorky. Info: 0917 483 921 
– Mgr. Ivana Hudec Strápková, rezervačný 
systém – www.jumpingivka.sk.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na  posilnenie 
celého tela, rozvoj kondície, sily a výbuš-
nosti. Pri kruhovom tréningu spaľuje-
te kalórie, tvarujete postavu a  budujete 
silu. Pod vedením certifikovanej inštruk-
torky. Info: 0917  483  921 – Mgr.  Ivana 
Hudec Strápková, rezervačný systém – 
www.jumpingivka.sk.
26. 6. | Salming Beh od hradu 
k hradu 
TRENČÍN A  OKOLIE | Pretekári si môžu vy-
brať z  troch rôznych úrovní:  zlatá trať 
– dĺžka 36 km  z  Beckova do  Trenčína, 
strieborná trať – dĺžka 26 km zo Sel-
ca do  Trenčína a  bronzová trať – dĺž-
ka 10 km  zo Soblahova do  Trenčína. 
Viac informácií  nájdete na  stránke 
www.trencianskypolmaraton.sk

 � TANEC
streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne  tance z  rôz-
nych kútov sveta pre všetkých.  Info: 
0910 196 456, tancepreradost@gmail.com, 
www.tancepreradost.wordpress.com.

 � INÉ...
1. – 30. 6. | Sokoliari a dobový 
tábor na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Víkendové vystúpe-
nia sokoliarov zo skupiny Aquila Bojnice. 
Vystúpenia budú prebiehať v časoch 10.30, 
13.30 a  15.30 hod. Okrem nich budú pre 
návštevníkov pripravené viaceré aktivity 
ako vrhanie sekerami, streľba z  luku, dre-
vený kolotoč či fotografovanie s dravcami. 
Dobový tábor – v rámci dobového tábora 
sú návštevníkom k dispozícii hry ako šach, 
spin lader či hod kruhom na terč. 
1. 6. | 10.00 – 30. 6. | 18.00 | 
Letná čitáreň
VKMR JASELSKÁ | Knihy, noviny a časopisy 
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých 
počas pracovných dní. Doprajte prechádz-
ke mestom pridanú hodnotu a načerpajte 
energiu vo dvore knižnice pod holým ne-
bom v historickom centre Trenčína.
2. 6. | 20.00 – 20.45 | 
BLAHOreč(n)enie
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Večer insceno-
vaného čítania venovaný enfant terrible 
nezávislého a  autorského divadla na  Slo-
vensku – Blahovi Uhárovi (1951). Z člán-
kov, manifestov, rozhovorov a  vyznaní 
Blaha Uhlára bude čítať, recitovať a preci-
ťovať Tomáš Plánka, člen Dogma Divadla 
v Trenčíne.

3. 6. | 16.00 | Literárny klub 
Omega
CENTRUM PRE RODINU | Pozvánka pre všet-
kých priaznivcov literatúry na  diskusiu 
a prezentáciu vlastnej tvorby. 
3. 6. | 16.30 | 16. 6. | 16.30 | 
Stretnutie s... Vlad Vakov
GMAB | Pri príležitosti výstavy Vlad Vakov: 
Sám naprieč sebou, sme pre vás pripravili 
stretnutie so samotným autorom a  kurá-
torkou výstavy Elou Porubänovou. Cieľom 
podujatia je umožniť vzájomnú interakciu 
medzi dielom, autorom a  návštevníkom 
galérie. Podujatie sa skladá z  komento-
vanej prehliadky výstavy a  následného 
workshopu s  umelcom. Téma workshopu 
je „Slovo za  obrazom, obraz za  slovom“ . 
Vytvoríme si diela prepojením viacerých 
techník maľby, kresby, písma, koláže a na-
šej fantázie. Je potrebné sa vopred prihlá-
siť na tel. č. 032/743 68 58. 
5. 6. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu 
majú obrazy, ktoré máte doma?
GMAB | Hodnotu diel môžete konzultovať 
s odborníkmi z GMAB a z TOTO! je galéria.
7. 6. | 17.00 | Povedz mi, čo 
čítaš... Peter Lipa
VKMR | Talkšou trenčianskej herečky Zuza-
ny Mišákovej v knižnici nielen o literatúre. 
Hosť: spevák, skladateľ, najvýznamnej-
šia osobnosť slovenskej jazzovej scé-
ny Peter Lipa. Rezervácie a  informácie 
ohľadom podmienok účasti na  podujatí: 
info@vkmr.sk alebo 032/770 83 01.
8. 6. | 18.00 | Módna prehliadka
NÁDVORIE GMAB | Prehliadka regionálnych 
módnych dizajnérov a študentov odevné-
ho priemyslu.
16. – 18. 6. | | 17.00 | HLAVA V. → 
Čo pre vás znamená umenie vo 
verejnom priestore?

ONLINE | I. ročník umelecko-historickej 
online konferencie HLAVA V. → Čo pre vás 
znamená umenie vo verejnom priestore?, 
ktorá bude realizovaná združením Hla-
va*****. Konferencia bude priestorom 
pre výmenu skúseností a poznatkov, pre-
zentáciu umeleckej tvorby vo verejnom 
priestore či výskumnej činnosti v  oblasti 
umenia vo verejnom priestore. Konferen-
cia bude štrukturovaná do  troch dní, pri-
čom každý deň bude venovaný inej krajine 
– Slovensku, Česku a  Európe. Konferen-
cia je bezplatná, nie je nutné sa registro-
vať a  bude sa konať na  platforme ZOOM 
a  na  sociálnej sieti Facebook. Viac infor-
mácií: www.facebook.com/events/1351 
685 11910787.
16. 6. | 18.00 | Literárne soirée
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Umelecký ve-
čer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek z Tren-
čína a okolia, kto píše. Hlavnou zložkou sú 
krátke literárne texty, ktoré sú doplnené 
hudobnými a moderátorskými vstupmi.
18. 6. | 18.00 | Študentský deň 
v Centre pre rodinu
CENTRUM PRE RODINU | Pre všetkých štu-
dentov, ktorí sa môžu tešiť na premietanie 
filmu Tlakový hrniec, diskusiu, kalčeto, air 
hockey, kofolu a dobrú spoločnosť.

19. 6. | Preteky dračích lodí

AUTOCAMPING NA  OSTROVE | 5. roč-
ník tradičného preteku dračích lodí 
Trenčiansky Ypsilon. Vítané sú i  ama-
térske posádky. Info a  propozície 
na www.dracialegia2012.sk.
19. – 20. 6. | Na život a na smrť
TRENČIANSKY HRAD | Vystúpenie skupi-
ny historického šermu Ursus na  Južnom 
opevnení hradu. Predvedie ukážky šer-
mu a v sprievode dobovej hudby zoznámi 
návštevníkov so životom dobovej armády. 
Deti potešia rôzne hry a drevený kolotoč.
24. 6. | 16.30 | Stretnutie s... 
Iveta Tomanová a Dušan 
Pacúch
GMAB | Pri príležitosti výstavy Simulácia 
reality, je pre vás pripravené stretnutie 
s  autormi Ivetou Tomanovou a  Dušanom 
Pacúchom. Cieľom podujatia je umožniť 
vzájomnú interakciu medzi dielom, autor-
mi a  návštevníkom galérie. Podujatie sa 
skladá z  komentovanej prehliadky výsta-
vy a následného workshopu s umelcami.
Je potrebné sa vopred prihlásiť na  tel. č. 
032/743 68 58.
25. – 26. 6. | Víkend otvorených 
parkov a záhrad

CENTRUM PRE RODINU | Kultúrno-vzde-
lávacie podujatie, ktorého cieľom je 

atraktívnym spôsobom prezentovať hod-
noty nášho zeleného dedičstva a  zapájať 
ľudí do  ich aktívnej ochrany. Celosloven-
ský projekt, ktorý dáva ľuďom možnosť 
spoznať obľúbené miesta záhradného 
umenia našej republiky novým spôso-
bom, či nahliadnuť do  bežne neprístup-
ných parkov a záhrad. Viac informácií náj-
dete na www.cprtrencin.sk.
30. 6. | 19.30 | Zoomka vol. 4: 
Rozhovory o tom, ako vzniká 
film
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA| Pokračovanie 
pravidelných diskusných večerov o  tom, 
ako vzniká film.

 � LETO PRE DETI:
Denný letný lego tábor
KREATIVO | Zážitkový tábor, v ktorom deti 
čaká dostatok pohybu a  kreatívnej lego 
tvorby. Viac informácií a prihlášky na: 
kreativotn@gmail.com.
Tovariši – Letná škola 
s remeslom
ŠVERMOVA 23 | Tvorivé týždne pre deti 
a  mládež. Každý týždeň sa deti nau-
čia novú remeselnú techniku a  všet-
ky výrobky si odnesú domov. Prihlášky 
na www.nebojsaremesla.sk/tovarisi. 
Tvorivé workshopy
KS KUBRÁ | Séria troch dobrodružných tvo-
rivo-umelecky zameraných workshopov 
formou denných táborov. Zamerané sú 
na deti vo veku 1. stupňa ZŠ, ale môžu sa 
prihlásiť aj staršie deti. V programe je ate-
liér výtvarných techník, výroba papiera, 
výpravy do  lesa, varenie v  kotlíku, pohy-
bové aktivity a spoločenské hry. Čas orien-
tačne 8:00- 16:30, prípadne podľa doho-
dy. V cene tábora 111 € je zahrnutá strava 
a materiál. Termíny: 12. - 16. 7., 26. - 30. 
7. a  9. - 13. 8. Viac na  www.zivaskola.sk 
alebo 0949135315.
Letné tábory s KC Aktivity
KC AKTIVITY | Umelecké ateliéry s Mirkou a 
tanečno športovo kreatívne kempy s Kor-
zo in move. Viac informácií k jednotlivým 
turnusom nájdete na str. 4.

KONTAKTY
AUTOCAMPING TRENČÍN Na Ostrove, campingtn@gmail.com, 032/743 40 13

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk,  
www.cprtrencin.sk, 0903 440 132

GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, galeriavazka@gmail.com, 
0915 382 532

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

HYBKO Veľkomoravská, info@hybko.sk, www.hybko.sk, 
0902 131 495

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

KIC KULTÚRNO-INFORMAČNÉ 
CENTRUM

Mierové námestie 9, kic@trencin.sk,  
032/ 6504 709

KLUB LÚČ Mierové námestie 19, info@klubluc.sk,  
www.klubluc.sk, 0903 027 910

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

MISHA YOGA STUDIO – HOTEL 
ELIZABETH Gen. M. R. Štefánika 2, 0904 909 294

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, sokoltrencin.sk,  0918 859 811
TRENČIANSKY HRAD www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57

VKMR
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice 
Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk,  
032/770 83 00

YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331
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Archívne okienko o vychýrenej 
trenčianskej tlačiarni
Kníhkupectvo a papiernictvo Leopolda 
Gansela na Mierovom námestí patrilo 
okolo roku 1925 k najkrajším obchodom 
v meste. 

 Tlačiareň Leopolda Gan-
sela, založená v roku 1850, 
pôvodne sídlila na Mierovom 
námestí v dome č. 40 (jeden 
z posledných domov pred Tren-
čianskym múzeom). Neskôr sa 
presunula do pasáže Zlatá Fati-
ma na prízemie bývalého hotela 
Zlatý baran. Počas 20. rokov 20. 
storočia tlačiareň a kníhkupec-
tvo zamestnávali viac ako 20 za-
mestnancov, dokonca si otvorili 

pobočku v Brati-
slave v centre mesta 
na Michalskej ulici. 
Vydávali slovenskú, 
ale aj zahraničnú 
beletriu, odbornú li-
teratúru, slovníky, 

mapy, časopisy i pohľadnice. 
Aký osud mala rodinná firma 
po roku 1940? Kde sa ukrývali 
potomkovia Leopolda Ganse-
la počas 2. svetovej vojny? Aké 
dokumenty o tlačiarni sú zacho-
vané v Štátnom archíve v Tren-
číne? Prečítajte si najnovší prí-
spevok Archívneho okienka 
na www.trencin.sk v časti Pre 
občanov – O meste – História. 
 (RED)

Máte už hotové plány na leto?
Kultúrne centrum Aktivity pripravilo na letné mesiace vo 
svojich priestoroch tanečno-športovo-kreatívne kempy 
a umelecké workshopy. 

 � Pre mládež od 12 do 16 

rokov ATELIÉR MAĽBY 
A GRAFIKY v týždni od 12. 
do 16. 7. 2021 a v čase 8.00 
– 15.00 hod. Čaká vás týždeň 
plný umeleckých techník, maľ-
ba akvarelom a akrylom, gra-
fika, tlač z výšky a tlač z hĺbky 
pod vedením lektorky Mirosla-
vy Chorvátovej. V cene 120€ je 
stolný maliarsky stojan s vy-
bavením, lektorné, materiál, 
strava – obed, občerstvenie, 
pitný režim. Info a prihlaso-
vanie: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320. Podporené Mi-
nisterstvom kultúry SR.

 � Pre deti od 6 do 13 rokov 
DENNÉ KEMPY S KORZO 
IN MOVE v štyroch turnusoch: 

12. – 16. 7., 26. – 30. 7., 9. – 13. 
8. a 16. – 20. 8. vždy v čase 7.30 
– 16.30 hod. Pod vedením lek-
torov Vladimíra Ondroviča a Jo-
zefa Čakloša budú počas kem-
pov tanečné workshopy, parkur, 
športové hry a súťaže, výlety a tu-
ristika, kreatívne aktivity. Cena 
tábora je 101€. Prihlasovanie: 
korzoinmove.pa@gmail.com, 
0904 486 013, 0903 793 557.

 � Pre deti od 6 do 12 rokov 
UMELECKÉ ATELIÉRY 
S MIRKOU v štyroch turnu-
soch: 19. – 23. 7., 26. 8. – 30. 
7., 2. – 6. 8. 2021 a 9. – 13. 8. 
vždy v čase 8.00 – 13.00 hod. 
V cene 60€ (súrodenecká zľa-
va 5€) je materiálno-technické 
zabezpečenie, čiastočne odbor-
ný lektor, občerstvenie (ovocie, 
pitný režim, sladké a slané 
prekvapenie). Desiatu si deti 

z hygienických dôvodov prine-
sú so sebou. V prípade voľných 
miest možnosť prihlásenia na je-
den deň (15€). Info a prihla-
sovanie: mirka@kcaktivity.sk, 
0918 561 320. Podporené Mi-
nisterstvom kultúry SR.

Trenčianske hravé leto
Šifrovacia hra aj pátračky – letným Trenčínom povedú 
zaujímavé chodníčky. Kultúrno-informačné centrum 
Trenčín nachystalo na letnú sezónu štyri hry pre hravé 
rodiny aj skupiny kamarátov.

Pre najmenších je pripravená 
hádanková hra Chodníčkom 
za vílou Čerešnicou, ktorá ve-
die z Átria pod Mestskou ve-
žou až do Čerešňového sadu. 
Po ceste za ňou deti čaká zopár 
veselých hádaniek a úloh. 
 Mladší školáci sa môžu za-
pojiť do dvoch pátracích hier 
– Tajomstvá Mierového ná-
mestia a Trenčín za čias Márie 
Terézie. Keď správne vyriešia 
úlohy na stanovištiach v centre 
mesta, dozvedia sa okrem iného 
aj to, ako kvôli hasičom vznik-
la pasáž Zlatá Fatima, na ktorej 
budove v Trenčíne je napísané 
meno Márie Terézie, ako sa vo-
lajú stromy na Mierovom ná-
mestí či na ktorom dome na ná-
mestí je včelí úľ.
 Nezabudli sme ani na do-
spelákov, pre ktorých je urče-
ná poriadne ťažká šifrovacia 

hra Trenčiansky študent. Nej-
de o žiadne jednoduché hádan-
ky, ale o logické úlohy a šifry, 
pri ktorých poriadne potrápite 
svoje mozgové závity. Budete 
sa zabávať a možno aj nadávať. 
Určite sa vám zíde všímavosť, 
trpezlivosť a hlavne odhodlanie 
nevzdať to. 
 Hracie plány ku všetkým 
hrám si môžete od 5. júna 2021 
stiahnuť z webovej stránky vi-
sit.trencin.sk alebo si ich príďte 
počas pracovných dní vyzdvih-
núť do Kultúrno-informačného 
centra Trenčín. Hry si môžete 
zahrať od 5. júna do 31. augus-
ta 2021. Všetci, ktorí úspešne 
zvládnu ktorúkoľvek hru, budú 
zaradení do žrebovania o pek-
né ceny. Viac informácií nájdete 
na stránke visit.trencin.sk.

 (ÚKIS)

archívne okienko

KLUB LÚČ OPÄŤ NAŽIVO
Od 2. júna sa podujatia tren-
čianskeho Klubu Lúč presu-
nuli z online priestoru opäť do 
živej podoby. Na jún pripravi-
li desať multižánrových akcií. 
Všetky sa uskutočnia v Galérii 

Vážka a ich organizácia sa 
riadi aktuálnym COVID au-
tomatom. Informácie o pod-
ujatiach nájdete v našich novi-
nách, na visit.trencin.sk alebo 
na www.klubluc.sk. (RED) 


