
 � DIVADLO
7. 8. | 19.30 | J. Nvota: Romeo, 
Júlia a vírus
ÁTRIUM POD VEŽOU | Hostia: Túlavé di-
vadlo. Ako by vyzeral vzťah Rómea a  Jú-
lie – večných milencov v  súčasnom svete 
technológií, kedy sa už dá vzťah rozvíjať 
oveľa lepšie virtuálne než skutočne? Pod-
ujatie v rámci Letných divadelných večerov 
Mestského divadla Trenčín. Vstup voľný. 
14. 8. | 19.30 | Pavol Seriš: Skeče

ÁTRIUM POD VEŽOU | Flexibilný rozpohybo-
vaný humor trenčianskeho umelca so sve-
tovým renomé, v ktorom sa mieša stand-
-up comedy, fyzické divadlo, absurdný 
humor, pantomíma či tanec. Autor: Pavol 
Seriš. Podujatie v  rámci Letných divadel-
ných večerov Mestského divadla Trenčín. 
Vstup voľný. 
21. 8. | 19.30 | Vlado Kulíšek: 30 
rokov na scéne
ÁTRIUM POD VEŽOU | Mím Vlado Kulíšek 
minulý rok oslávil okrúhlych 30 rokov pô-
sobenia v divadle. Ponúkame vám jedineč-
ný program k oslavám tohto významného 
jubilea. Autor: Vladimír Kulíšek. Hostia: 
Theatre Fortissimo. Podujatie v rámci Let-
ných divadelných večerov Mestského di-
vadla Trenčín. Vstup voľný. 
28. 8. | 19.30 | M. Gavran: 
Shakespeare a Alžbeta
ÁTRIUM POD VEŽOU | Príbeh lásky a  moci, 
slobody a  etikety, vášne a  odmeranosti. 
Kam až dospeje túžba ovládať druhých? 
A  čo naozaj znamená sloboda? Podujatie 
v rámci Letných divadelných večerov Mest-
ského divadla Trenčín. Vstup voľný.

 � KONCERTY
22. 8. | 20.00 | Tublatanka 
na Hrade
TRENČIANSKY HRAD | Koncert slovenskej 
rockovej kapely, ktorú v roku 1982 zalo-
žili Martin Ďurinda (gitara) a Juraj Černý 
(bicie). Tublatanka vám zahrá najlepšie 
skladby z celého obdobia svojej existencie.
28. 8. | 16.30 | Medzinárodný 
koncert vokálnych telies pri 
príležitosti storočnice SZSU
MIEROVÉ NÁMESTIE | Koncert pri príleži-
tosti storočnice Speváckeho zboru sloven-
ských učiteľov.

 � VÝSTAVY
2. - 6. 8. | ORA ET ARS SKALKA 
2021
TSK | Výstava výberu diel zo 14. ročníka 
Medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia ORA ET ARS SKALKA 2021.
5. – 19. 8. | Lucia Fabová: LIVE 
LIQUID MASS (Živá tekutá 
hmota)

NOVÁ VLNA | Výstava trenčianskej výtvar-
níčky Lucie Fabovej, ktorá je pokračova-
ním v autorkinom doterajšom maliarskom 
i osobnom psychologickom výskume. Ide-
ové východiská projektu sa opierajú o po-
hľad na  človeka ako živú hmotu. Vernisáž 
výstavy 5. 8. o 19 00.
do 8. 8. | Eva Olexíková: AXIS 
MUNDI
MESTSKÁ VEŽA | Kurátorka výstavy: Danica 
Lovišková.
9. – 31. 8. | ORA ET ARS SKALKA 
2021

MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín vás pozýva 
na  výstavu výtvarných diel vytvorených 
počas 14. ročníka Medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2021. Foto: Š. Kačena.
20. – 30. 8. | Storočnica 
Alexandra Dubčeka a okupácia 
ČSR 68
MIEROVÉ NÁMESTIE – PRED PREDAJŇOU 
OBUV | Výstava fotografií a  dokumentov 
k  100. výročiu narodenia Alexandra Dub-
čeka a  invázii vojsk Varšavskej zmluvy 
v auguste 1968. Z archívu Emila Sedlačka. 
Dokumenty z kufra, ktorý bol 21 rokov za-
kopaný pod zemou, aby sa nedostal do rúk 
štátnej bezpečnosti.
do 31. 8. | Tradičný ľudový odev 
z okolia Trenčína - zo súkromnej 
zbierky Jozefa ĎURAČIHO
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje PK Trenčín.

do 31. 8. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 31. 8. | Nasadenie čs. 
vojska na Strednom východe 
a v severnej Afrike (1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a  bojov. Pripravuje Klub vojenskej 
histórie.
do 31. 8. | Pestrosť a krása 
motýľov – Petra Michalcová
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstavu pripravuje 
Klub filatelistov.
do 31. 8. | Tvorivé dielne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje 7. ZŠ Sihoť.
do 15. 9. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Zbierku dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych re-
-tro autíčok tvorí 57 pedálových autíčok 
pochádzajúcich z rôznych eu. krajín. 
do 15. 9. | Trenčianske likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava návštevní-
kom priblíži nielen liehovarnícky priemy-
sel a ich výrobky, ale všimne si i osudy vý-
nimočných ľudí, ktorí v  likérkach pôsobili 
a zanechali v nich svoju energiu.
do 25. 9. | Štefan Straka
GMAB | Cieľom výstavy maliara Štefana 
Straku (1898 – 1932), pochádzajúceho 
z Trenčianskej Teplej, je prezentácia umel-
ca, ktorého viacero diel má galéria vo svo-
jom zbierkovom fonde, a  jeho zachovanej 
maliarskej tvorby spolu s niekoľkými obja-
venými dielami. Tie budú verejnosti pred-
stavené po  prvý raz (pochádzajú zo súk-
romných zbierok).
do 25. 9. | Ilja Holešovský: Quo 
usque tandem
GMAB | Výstava predstaví prierez keramic-
kej tvorby Ilju Holešovského. Rozmanitosť 
jeho diel poukazuje na autorovu bezbrehú 
fantáziu a  tvorivosť, ktorá ho sprevádza 
už mnoho dekád. Je to celoživotná zále-
žitosť, vášeň, nutkanie pretvárať hlinu 
do storakých podôb a objavovať stále nové 
možnosti realizácie. V  jeho tvorbe sa pre-
línajú figurálne, animálne, náboženské či 
abstraktné námety paralelne s  úžitkovou 
keramikou, či s  keramickou maľbou. Pre-
slávil sa však najmä svojimi dokonalými 
realistickými zátišiami, ktorými v dobe ich 
vzniku vniesol do keramického sveta niečo 
originálne a  inovatívne. Výber z tejto roz-
siahlej tvorby vám predstavíme pri príleži-
tosti autorovho životného jubilea.
od 25. 8. | Pán Váhu a Tatier
TRENČIANSKY HRAD | Nová výstava na hra-
de pri príležitosti 700. výročia úmrtia Ma-
túša Čáka Trenčianskeho. 

HUDOBNÁ NEDEĽA
Každú nedeľu o 18.00 | Átrium pod Mestskou vežou

7. 8. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Pamätníky v parku (Štefánik 
a Rizner)

KIC | Pri chodníku, ktorý vedie krížom 
cez park, sa nachádzajú pamätníky 
dvoch známych osobností. Milan Ras-
tislav Štefánik, jeden zo zakladate-
ľov Československa, pracoval na  Mont 
Blancu, aj na  ďalekom Tahiti. Bol au-
torom dvoch patentov a  rád fotogra-
foval. Zakladateľ slovenskej bibliogra-
fie a  učiteľ Ľudovít Vladimír Rizner si 
sám vyrábal vlastné učebné pomôcky 
a  prekladal učebnice. Pre dospelých 
zakladal hospodárske spolky aj kniž-
nice. Čo pôvodne študoval Štefánik? 
Ako volal otec Štefánik svojho syna Mi-
lana Štefánika? Prečo Riznera kritizo-
vali v  novinách? To všetko sa dozviete 
na augustovej prechádzke mestom. 
do 31. 8. | Trenčianske hravé 
leto

TRENČÍN | Vyskúšajte pátracie hry, kto-
ré zabavia hravé rodiny aj skupiny ka-
marátov. Pre najmenších je pripravená 
hádanková hra Chodníčkom za  vílou 
Čerešnicou, ktorá vedie z  Átria pod 
Mestskou vežou až do  Čerešňového 
sadu. Mladší školáci sa môžu zapojiť 
do  dvoch pátracích hier – Tajomstvá 
Mierového námestia a  Trenčín za  čias 
Márie Terézie. Nezabudli sme ani 
na  dospelákov, pre ktorých je určená 
poriadne ťažká šifrovacia hra Trenčian-
sky študent. 
Viac informácií nájdete na  stránke  
visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto.
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 � DETI
pondelok | 9.30 | HYBKÁČIK 1-2 
roky
HYBKO | Cvičenie pre deti zamerané najmä 
na  podporu prirodzeného motorického 
vývinu, ale aj na podporu rozumovej a re-
čovej oblasti.
utorok | 10.45 | štvrtok | 14.00 | 
HYBKÁČIK 9 – 12 mesiacov
HYBKO | Cvičenie s  deťmi na  veľkých aj 
malých fit-loptách, na podložkách, na ru-
kách. Dbáme na správnu východziu polo-
hu a na presnosť prevedenia. Zaraďujeme 
rôzne masážne techniky a stimulačné ak-
tivity vhodné pre malé deti. 
utorok | 9.30 | HYBKÁČIK 2-3 
roky
HYBKO | Cvičenie hravou formou za dopro-
vodu detských piesní a riekaniek.
2. – 6. 8. | 8.00 – 16.00 | 
Športový denný letný tábor
KLUB ILYO – TAEKWONDO TRENČÍN | Pre deti 
od 7 do 13 rokov. Deti sa môžu tešiť na Tar-
zániu, Laser arénu, kúpalisko, opekačku 
a  mnoho iného. Kontakt: 0904  481  001, 
viac informácií na www.taekwondo-tn.sk.
do 31. 8. | Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY, OC MAX | Tanečná škola pre 
deti vo veku 1,5-6 rokov. Informácie a pri-
hlášky: www.tancujucetigriky.sk.

 � PREDNÁŠKY
11., 18., 25. 8. | 20.00 – 23.00 | 
Pozorovanie hviezdnej oblohy
GĽŠTN | Pozorovanie hviezdnej oblo-
hy astronomickým ďalekohľadom spo-
jené s  prednáškou a  diskusiou. Viac info 
na www.hvezdaren.tnuni.sk.
14. 8. | 10.30 – 11.30 | 
Na vlastných nohách 
s Včelárovou ženou
PRAŽIAREŇ COFFEE SHEEP | Rozhovor s Ka-
tarínou Ofúkanou, ktorá s  manželom za-
ložila vo svojej rodine včelársku tradíciu. 
Pod značkou Včelárova žena vyrába liečivé 
včelie produkty a  venuje sa vzdelávacím 
aktivitám pre deti. Dozvieme sa, ako vzni-
ká med, ako sa vyrábajú sviečky zo vče-
lieho vosku, či má trúd žihadlo a  čo robí 
včelia kráľovná počas svadobného letu. 
Včely si obzrieme zblízka v  pozorovacom 
úli a  budeme si môcť od  Katky aj niečo 
pekné kúpiť. Viac na www.voices.sk.
18. 8. | 19.00 | Emocionálne 
dozrievanie a jeho kľúčové 
podmienky
ONLINE | Známy lektor a  špecialista 
na predškolskú výuku, Jiří Halda, poskytne 
rodičom a učiteľom triezvy pohľad na zák-
ladné faktory v emocionálnom vývoji detí 
a  priblíži, ako deti pripraviť na  postupný 
proces emocionálneho osamostatňovania 
v príprave na návštevu školy či škôlky. Viac 
informácií nájdete na facebookovej strán-
ke Inspire Academy.
21. 8. | 10.30 – 11.30 | 
Na vlastných nohách s Jozefom 
Bukovčákom ml.

PRAŽIAREŇ COFFEE SHEEP | Rozhovor 

s  Jozefom Bukovčákom ml., ktorý so svo-
jimi tromi bratmi a otcom vedie v Nemšo-
vej svetoznámu firmu Crazy Fly vyrábajúcu 
príslušenstvo k vodným športom. Pri spo-
znávaní adrenalínových dobrodružstiev 
úspešného rodinného príbehu zistíme, 
koľko pláží pri rozbehu podnikania objaz-
dili, ako svoje originálne dosky a šarkany 
– kity predávajú dnes, či sú najkvalitnejší 
na svete a či sa im darí preniknúť aj na juž-
nú pologuľu. Viac na www.voices.sk.

 � ŠPORT
pondelok | 16.30 | streda | 7.30 
| štvrtok | 17.30 | Cross tréning 
– Začiatočník
HYBKO | Základné cross cviky s  kettle-
bellom, olympijskou činkou, dumbellom 
a ďalším vybavením Hybka. Cross tréning 
je tréning na  rozvoj sily, kondície, dyna-
miky. 
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 a nezaťažuje kĺby.
pondelok | 17.30 | Mobilita & 
Stabilita
HYBKO | Mobilitu môžeme definovať ako 
schopnosť robiť pohyb s  čo najväčšou 
účinnosťou bez kompenzácie ostatných 
častí tela, ktoré nemajú byť pri pohybe 
preťažované.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45| 
Zumba

KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín
pondelok | 18.40 | Fitstep
HYBKO | Step aerobik predstavuje jednu 
z najnáročnejších a hlavne najúčinnejších 
foriem aerobiku, pretože ovplyvňuje všet-
ky zložky kondičnej prípravy (silu, rých-
losť, vytrvalosť, ohybnosť, koordináciu).
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-
ning s  váhou vlastného tela v  sprievode 
motivačnej hudby. Info: 0903  949  966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín
utorok, piatok | 5.30 | Ranné 
Mešuge
HYBKO | Tréning zameraný na  budova-
nie výdrže a  sily. Využitie prvkov Crossfi-
tu, práce s Kettlebellom a tak isto Airbike 
a Rower.
utorok, štvrtok | 16.30 | 
Sparťanský tréning
HYBKO | V tréningovej jednotke sa priprav-
te na silové, technické alebo aj koordinač-
né cvičenia. Bude to zmes toho, čo vás 
môže čakať na prekážkových pretekoch.
utorok | 17.00 | JOGA
HYBKO | Lekcia jogy vedená v  dynamic-
kom štýle, vychádza z prvkov hatha jogy. 

Vzájomne prepája telo, dych a  myseľ. 
Skladá sa z  dýchacích cvičení, aktívnych 
jogových pozícií a záverečnej relaxácie. 
utorok | 18.00 | Body forming
HYBKO | Spevnenie svalstva, formovanie 
postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie kon-
dície. Využívame jednoduché športové ná-
radie a vlastnú váhu.
utorok, štvrtok | 18.30 | AtletX
HYBKO | Tréningy sú skĺbením sily, dyna-
miky, rýchlosti, koordinácie, ale aj vytr-
valosti.
utorok | 19.10 | nedeľa | 17.00 | 
Zadok & nohy
HYBKO | Rôzne cviky s kettlebellom alebo 
jednoručkami a na lepšie precítenie seda-
cích svalov pridávame odporovú gumu.
streda, piatok, nedeľa | 10.30 | 
Maminy s bábätkami
HYBKO | Cvičenie pre maminy za  prítom-
nosti detí. Táto hodina je vhodná pre ma-
miny s bábätkami, ktoré ešte neštvornož-
kujú a nechodia.
streda, piatok, nedeľa | 9.30 | 
Maminy s deťmi
HYBKO | Cvičenie pre maminy za  prítom-
nosti detí. Táto hodina je vhodná pre ma-
miny s  deťmi, ktoré štvornožkujú a  cho-
dia. Maminy budú cvičiť a deti sa môžu pri 
nich hrať. 
streda | 16.30 | Ashtanga joga
YOGA SHALA | Cvičenie s Majdou. 
streda | 17.00 | sobota | 9.30 | 
Silový tréning
HYBKO | Viac info: www.hybko.sk/rozvrh; 
0902 131 495.
streda | 18.00 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NA  BREHU VÁHU | Precvičenie celé-
ho tela s  následným uvoľnením mysle, 
každú stredu pri Váhu. Potrebné je pri-
hlásiť sa vopred. info: 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com
streda | 18.40 | Tabata
HYBKO | intervalový tréning, zameraný 
na striedanie intervalov vysokej intenzity 
(20 sekúnd) s  odpočinkom (10 sekúnd). 
Tabata je výbornou voľbou pre všetkých, 
ktorí chcú neustále zlepšovať svoju kon-
díciu.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na posilnenie ce-
lého tela, rozvoj kondície, sily a výbušnos-
ti. Pri kruhovom tréningu spaľujete kaló-
rie, tvarujete postavu a budujete silu. 
štvrtok | 18.15 | Medical QiGong
HYBKO | Qi Gong sú staré čínske cvičenia. 
Statické, alebo dynamické cviky s koordi-
novaným dýchaním.
utorok | 17.30 | streda | 6.00 | 
piatok | 16.30 | Cross tréning
HYBKO | Cross tréning sa skladá z rozcviče-
nia / techniky / sily / skillu. Hlavným prv-
kom tréningu je WOD (work of the day). 
Plus na  konci bonusové cvičenie na  Core 
(stred tela) alebo na základnú silu.
utorok | 19.00 | piatok | 18.00 | 
Joga vonku: The Out Gym
PLÁŽ NA OSTROVE | Cvičenie bude prebie-
hať v  prípade priaznivého počasia. Viac 
info: www.majdapekna.sk/Aktualne, 
+421 908 455 859.
nedeľa | 8.30 | Hatha joga
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Chcete mať zdravé 
a pružné telo? Dobrú náladu a sviežu my-
seľ? Príďte na nedeľné hodiny hathajogy. 

od 5. 8. | Bože, ty si hajzel

Nemecká romantická komédia. Réžia: 
André Erkau. Scenár: Thomas Vass, Ka-
tja Kittendorf. Čo urobíte, keď zistíte, 
že už vám v živote nezostáva veľa času? 
Budete ako chuderka plakať v  kúte 
a  čakať na  zázrak, alebo to najlepšie 
z  vášho plánovaného života vtesná-
te do  posledných dní? Šestnásťročná 
Steffi v  tom má jasno. Napriek vyde-
seným rodičom a  tlaku okolia, že by 
sa mala ísť ihneď liečiť, na nič nečaká 
a  urobí impulzívne rozhodnutie, hoci 
doteraz bola vždy poslušné dievča. Na-
sadne do auta a tajne sa vydá s cudzím 
chalanom Stevom na  cestu do  Paríža 
za svojou láskou. Na čo čakať, no nie? 
Hrajú: Sinje Irslinger, Max Hubacher, 
Heike Makatsch, Til Schweiger, Jürgen 
Vogel, Jasmin Gerat, Benno Fürmann, 
Inka Friedrich, Dietmar Bär, Moritz 
Bäckerling, Jonas Holdenrieder, Tho-
mas Krutmann, Ileana Florentina Tautu
od 5. 8. | THE SUICIDE 
SQUAD: Samovražedná 
misia

Americký akčný dobrodružný film. Vi-
tajte v pekle, známom ako Belle Reve! 
Práve tak sa volá väznica s  najvyššou 
mierou úmrtnosti v Spojených štátoch 
a práve tu sú držaní najhorší superzlo-
duchovia komiksového sveta. Urobia 
čokoľvek, aby sa dostali von, dokon-
ca sú ochotní stať sa členmi supertaj-
nej a  supertemnej operácie, v  ktorej 
budú musieť na chvíľu prejsť na správ-
nu stranu zákona. Podarenú partičku 
budú vo filme tvoriť postavy ako Blo-
odsport, Peacemaker, Captain Boome-
rang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, 
Blackguard, Javelin či mnohými obľú-
bená psychopatka Harley Quinn. Keď 
ich vysadia na nepriateľmi obsadenom 
ostrove s úlohou „nájsť a zničiť“, bude 
mať plukovník Rick Flag čo robiť, aby 
skupinu udržal pohromade. Pravidlá 
sú pritom jednoduché – jeden zlý po-
hyb a  je po  nich! Zomrieť môžu ruka-
mi nebezpečných súperov, ale aj svo-
jich nemenej nebezpečných kolegov. 
Nehovoriac o  tom, že ich má po  celý 
čas pod drobnohľadom tím vplyvnej 
Amandy Waller, ktorá stojí za  celým 
nápadom dať dohromady obávaných 
zločincov a využiť ich schopnosti v boji 
proti ďalšiemu zlu. Misia sa teda môže 
zdať na prvý, druhý aj tretí pohľad na-
ozaj samovražednou... Hrajú: Margot 
Robbie, Joel Kinnaman, Idris Elba, Jai 
Courtney, Viola Davis, John Cena, David 
Dastmalchian a ďalší. 

 � FILM
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 � TANEC
utorok | 19.00 | Body groove

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Novinka v Tren-
číne pre netanečníkov i  profíkov. Tento 
koncept vás prevedie všetkými taneč-
nými štýlmi, napomôže k  ceste k  vnú-
tornej slobode a  kreativite, uvoľní i  po-
silní telo i  dušu. Prihlásenie a  info: 
0905  827  307, monijuri@gmail.com, 
www.anidestudio.sk.
štvrtok | 10.30 | Tanec 
s bábätkami v šatke/ nosiči
HYBKO | Táto hodina je určená pre všet-
ky maminy, ktoré rady tancujú a  chcú si 
zatancovať aj spolu so svojím bábätkom 
v ergonomickom nosiči alebo babyšatke.

 � INÉ...
sobota | 10.00 – 13.00 | Leto 
v galérii
GMAB | Sprievodný program k aktuálnym 
výstavným projektom. Každú sobotu po-
čas letných prázdnin bude sprístupnené 
nádvorie galérie verejnosti. Pripravený je 
zaujímavý výtvarný program pre malých 
aj veľkých. Galéria tento rok intenzívne 
spolupracuje s  Trenčianskym osvetovým 
strediskom. Vďaka tomu bude na  nádvo-
rí prebiehať projekt Tvorivé dotyky s  re-
meslom. Návštevníci budú mať možnosť 
skúsiť si rôzne výtvarné techniky, tvor-
bu šperkov, drôtikovanie, prácu s  hlinou 
a iné. Vstupné: 1 €.
1. – 31. 8 | Zápisky z Trenčína 
pokračujú – august 2021
ONLINE | V  auguste je naším hosťom Ter-
ka Dominika Lukáčová, iniciátorka stre-
doškolského programu neformálneho 
vzdelávania I  AMbitious, spoluzaklada-
teľka programu Nexteria Lab a  platfor-
my GROWNi. Všetky rozhovory nájdete 
na www.voices.sk/zapisky.
1. 8. | 14.00 | Deň rodiny 2021

PARK M. R. ŠTEFÁNIKA – ALTÁNOK | Nezmeš-
kajte nedeľný rodinný piknik v  parku M. 
R. Štefánika a príďte sa zabaviť. Začíname 
o  14.00 sv. omšou. Od  15.30 na  vás čaká 
divadelné predstavenie Inšpektor Clouse-
au, vystúpenie Tancujúcich tigríkov a Dú-
halky. Záver dňa bude patriť koncertu Má-
rie Čírovej. Nebude chýbať dobrá zábava, 
čas s rodinou a priateľmi, množstvo sprie-
vodných aktivít a prekvapení. Nezabudni-
te si so sebou vziať deku a nájdite si v par-
ku to najlepšie miesto na slnku či v tieni!
do 1. 8. | Film Square Fest
MIEROVÉ NÁMESTIE | Open air premietanie 
filmov na najväčšom nafukovacom plátne 
Airscreen. Priamo na Mierovom námestí si 
môžete pozrieť dva nové slovenské filmy, 
ktoré uvedú samotní tvorcovia. Piatok: 

Muž so zajačími ušami. Sobota: Služob-
níci.
Na festivale uvidíte celkovo viac ako 30 fil-
mov z celého sveta. 
do 1. 8. | Rozprávkový víkend
TRENČIANSKY HRAD – JUŽNÉ OPEVNENIE| 
Agentúra Hector počas potuliek hradom 
predstaví návštevníkom kaukliarov, po-
núkne im ich vystúpenia alebo ich zláka 
na kaukliarske workshopy a zábavné veľko-
výpravné cirkusové vystúpenia. O priazeň 
návštevníkov sa budú uchádzať kuriózne a 
zázračné bytosti - skrotená medúza, mino-
taur či ohnivý drak. Na južnom opevnení si 
najmä tí menší návštevníci budú môcť za-
strieľať z luku, kuše alebo z malých kata-
pultov. 
6. – 7. 8., 20. – 21. 8. | Nočná 
prehliadka – Matúšova sestra
TRENČIANSKY HRAD | Hrané nočné pre-
hliadky s príbehom o sestre Matúša Čáka, 
s  menším kvízom o  Trenčianskom hrade 
a 10-minútovou ohňovou show na  záver. 
V podaní skupiny Aquila z Bojníc.
7. – 8. 8. | Hľadanie zlatého leva 
Matúša Čáka
TRENČIANSKY HRAD | Zábavná pátračka 
pre deti. Organizuje Trenčianske múzeum 
v Trenčíne.
7. – 8. 8. | Neboj sa remesla
TRENČIANSKY HRAD | Remeselníci a ich re-
meselnícke umenie spojené s  predajom 
ich výrobkov. 
13. – 14. 8. | Nočná prehliadka – 
Prekliaty pán
TRENČIANSKY HRAD | Aký bol v skutočnos-
ti Matúš Čák Trenčiansky? Hrané strašidel-
no - zábavné nočné prehliadky Divadelnej 
spoločnosti z Prievidze návštevníkom pri-
blížia postavu najznámejšieho majiteľa 
Trenčianskeho hradu.
14. – 15. 8. | Matúšove hradné 
slávnosti
TRENČIANSKY HRAD | Ukážky dobového 
života z  obdobia Matúša Čáka Trenčian-
skeho návštevníkom predstaví Spolok 
oživenej histórie Milites Nobiles. Obsa-
hom programu sú komentované ukážky 

bojových formácií, bojových techník a sú-
bojov v dobovom výstroji. 
21. – 22. 8. | Lukostrelci 
na hrade
TRENČIANSKY HRAD – JUŽNÉ OPEVNENIE | 
V  prevedení lukostreleckej skupiny Vine-
di budú môcť návštevníci vidieť anglic-
kú lukostreleckú jednotku, rekonštrukciu 
stredovekého lukostreleckého turnaja, 
ukážky historických hrotov, dobový tá-
bor vojenských lukostrelcov alebo si budú 
môcť zmerať svoje sily v  lukostreleckom 
turnaji. K dispozícii bude aj strelnica, kde 
si návštevníci budú môcť zastrieľať z luku 
či kuše na rôzne terčovnice. 
28. 8. | Staroslovanskí bohovia
TRENČIANSKY HRAD – AMFITEÁTER| Diva-
delno - tanečná show pútavých tancov 
s  efektnými rekvizitami. Vystúpenie za-
bezpečuje divadelná skupina Alimah fu-
sion a divadlo Alchýmie. 
31. 8. | Baterková nočná 
prehliadka

TRENČIANSKY HRAD | Netradičná večerná 
prehliadka s  baterkou pre deti a  ich ro-
dičov. Spolu so sprievodcom budú môcť 
návštevníci odhaľovať tajomstvá hradu. 
Na tých odvážnych čaká sladká odmena.
do 31. 8. | Sokoliari a dobový 
tábor na Trenčianskom hrade
TRENČIANSKY HRAD | Každý víkend do kon-
ca augusta budú na hrade vystupovať so-
koliari zo skupiny Aquila Bojnice v časoch 
10.30, 13.30 a  15.30 hod. Okrem týchto 
vystúpení budú pripravené viaceré akti-
vity ako vrhanie sekerami, streľba z  luku, 
drevený kolotoč či fotografovanie s  drav-
cami. Dobový tábor – v  rámci dobového 
tábora sú návštevníkom k  dispozícii hry 
ako šach, spin lader či hod kruhom na terč.

 � KINO
Od 5. 8. | Niet zla medzi nami

Česká republika, Irán, Nemecko drá-
ma. Štyri príbehy, ktoré sú variáciami 
na  témy morálnej sily a  trestu smr-
ti v  despotickom režime a  jeho hroz-
bách. Každá krajina, ktorá presadzuje 
trest smrti, potrebuje, aby ľudia zabí-
jali iných ľudí. Štyria muži sú postavení 
pred nepredstaviteľnú, ale jednoduchú 
voľbu. Nech sa rozhodnú akokoľvek, 
priamo alebo nepriamo to naruší ich 
samých, ich vzťahy a  celý ich život. 
V  štyroch tematicky prepojených epi-
zódach Mohammad Rasoulof rozprá-
va ich príbehy, ktoré sú nevyhnutne aj 
príbehmi ľudí z ich okolia.
od 5. 8. | Malý Yeti 2

Belgicko, Francúzsko animovaná roz-
právka. Adam sa vie rozprávať so zvie-
ratami a  je super rýchly. Jeho oco je 
totiž legendárny Yeti, po  ktorom tieto 
superschopnosti zdedil. Celá rodinka 
si spokojne žije aj spolu s medveďom, 
medvedíkom čistotným a  veveričkami 
v  jednom dome až pokým obrovská 
spoločnosť nezačne ťažiť ropu v  krás-
nej prírodnej rezervácií na  Aljaške. Je 
potom na Adamovi a jeho rodinke, aby 
túto zlú spoločnosť zastavili a  zachrá-
nili tak prírodu.
od 12. 8. | Yakari

Francúzsky animovaný rodinný 
film. Malý Yakari z  kmeňa Siuxov sa 
na vlastnú päsť vydáva hľadať divoké-
ho mustanga, ktorého vraj nemožno 
skrotiť. Po  ceste stretne Veľkého Orla, 
svoje totemové zviera. Ten ho obdaru-
je neobyčajným pierkom a  schopnos-
ťou rozprávať sa so zvieratami. Ďaleko 
od domova a v teritóriu nepriateľských 
lovcov púm zažijú Yakari a  mustang 
Malý Blesk veľké dobrodružstvo, 
na  konci ktorého znova nájdu cestu 
domov. Putovanie cez dychberúcu, ale 
zradnú krajinu, navždy upevní pria-
teľstvo medzi najodvážnejším malým 
Siuxom a poníkom rýchlym ako blesk.

Zmena programu vyhradená. 
Viac informácií  

na www.cine-max.sk.

KONTAKTY
ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA 
A. CVACHA

Ul. 1. mája (budova Gymnázia Ľ. Štúra),  
www.hvezdaren.tnuni.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná ul.9, 032/743 35 02, 0911 886 007, 
cvctn@cvctn.sk, www.cvctn.edupage.org

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk, 0903 440 132
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk

COFFEE SHEEP - PRAŽIAREŇ Biskupická 1804/54, Trenčín-Biskupice,  
0948 189 052, www.coffeesheep.sk

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

HYBKO - VIAC AKO LEN FITKO Veľkomoravská, info@hybko.sk, www.hybko.sk, 
0902 131 495

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

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

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, 032/ 65 04 210, kic@trencin.sk
PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785 
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE KS Juh, Kyjevská ulica, 0908 788 560, 
www.anidestudio.sk

TRENČIANSKY HRAD 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0949 371 331



kam v trenčíne číslo 8 |  ročník XXIII

K A Ž DÝ P I ATO K > 19.0 0 > T R EN ČÍ N, ÁT R I U M P O D M E S T SKO U V E ŽO U

6.8. The Youniverse
Projekt, za ktorým stojí Tammy 
Nižňanská s Jergušom Oravcom, sa 
už postaral o poriadny rozruch na 
slovenskej hudobnej scéne. Skvelí 
muzikanti, originálne hudobné 
nápady, Tamarin osobitý spevácky 
prejav aj dávka extravagancie a ži-
velnosti, im dláždia cestu do sveta za 
hranice Slovenska.

Volume 
Na scéne nie sú žiadnymi no-
váčikmi, vďaka žánru, ktorému 
sa venujú, však hrávali doteraz 
hlavne v kluboch a halách. Ich 
svieža rocková energia však 
preráža aj na denné svetlo. Svoj 
čerstvý nový album predstavia 
Volume domácim fanúšikom 
naživo aj na Hudobnom pikniku. 13.8.

Drowsy Maggie
Podľa rovnomennej temperament-
nej írskej ľudovej pesničky si dala 
názov trenčianska kapela. Zahrajú 
hudbu, ktorú u nás často nepočuť: 
írske a škótske tance, aj zopár 
pôvodných balád. K exotickému 
zvuku prispejú aj originálne nástro-
je: mandolína, flauta, írska harfa, či 
gitara s keltským ladením.

Happyband 
Orchestra
Trenčiansky bigbandový 
orchester sprevádza na veľkých 
podujatiach aj veľké hviezdy 
pop music. Na nedeľnom 
koncerte si však zahrá podľa 
svojej chuti najobľúbenejšie 
slovenské, české a svetové hity 
z kategórie „best of “.

Dáša Libiaková  
& The Jazz Hostages
Neúnavný trenčiansky jazzman Jano 
Babič so svojimi spoluhráčmi tentokrát 
ponúkne spomienku na skvelého swin-
gového skladateľa a klaviristu Tommyho 
Seidmanna. Prsty na klávesoch sa rozbeh-
nú jeho synovi Kristiánovi, ktorý pôsobí 
na viacerých domácich aj zahraničných 
scénach.

Dušan Vitázek
Trenčan, ktorého domovom 
sa stala brnianska muzikálová 
scéna, držiteľ dvoch českých 
divadelných cien Thálie, prichá-
dza so svojím novým albumom, 
ladeným do bluesrocku, soulu a 
indie rocku. V sprievode kapely 
predstaví svoju vlastnú tvorbu 
a strasie tak zo seba trocha 
muzikálového pozlátka.

8.8.

1.8.

15.8.
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22.8.

h u d b a  n a  t r á v e

HUDOBNÁ 
NEDEĽA

AUGUST 2021

ŽŽ a hostia
Aj keď v neveľkej zostave, tešiť 
sa môžeme na pestrý koncert 
skúsených muzikantov, zo-
stavený z vlastných skladieb 
rôznych žánrov, od blues cez 
swing až po jazz. Bonusom 
budú kvalitné texty piesní 
nielen z vlastnej tvorby, ale aj 
zhudobnené básne Miroslava 
Válka či Pavla Horova.

Captain Slice
Bodku za hudobnými piknikmi uro-
bí partička, ktorej koncerty sú po-
vestné divokou dávkou recesie. Do 
varu vás dostanú skvelí muzikanti, 
ktorí v šatni nechajú seriózny imidž 
a v štýlových kostýmoch a paroch-
niach megahviezd vybiehajú na 
pódium baviť nielen obecenstvo, 
ale aj seba.

JAAN
Pod názvom JAAN vystúpi hudobný 
skladateľ, hráč na klávesové nástroje 
a pedagóg Ján Ančic, ktorého suges-
tívne skladby zazneli aj v niekoľkých 
divadelných predstaveniach či fil-
moch. Počas koncertu predstaví svoju 
inštrumentálnu tvorbu s použitím 
klavíra, syntetizérov a iných elektro-
nických nástrojov.20.8.

27.8.

Aurelius Q 
a hostia
Trenčianska jazzová stálica ponúk-
ne jedinečný prierez svojej tridsať-
ročnej originálnej tvorby. Vo svojej 
hudbe spracovali rôzne vplyvy, 
venovali sa aj prepojeniu jazzu s fol-
klórom. Na koncerte k jubileu budú 
mať hostí, ktorí im tieto kapitolky 
z ich histórie s radosťou pripomenú.

29.8.

Podujatia organizuje mesto v spolupráci s

Opatrenia pri vstupe na koncert sa budú riadiť aktuálnou 
vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky

Vstup voľný. Zmena programu 
vyhradená. 
facebook.com/kic.trencin www.
trencin.sk 


