
 � DIVADLO
20. 12. | 19.00 | Miroslav 
Donutil: Vianoce
POSÁDKOVÝ KLUB | Obľúbený český herec 
sa predstaví vo svojom novom vianočnom 
programe a svojimi príhodami a ich geni-
álnym podaním vás dokáže rozosmiať, za-
baviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať.

 � KONCERTY
2. 12. | 19.00 | Bílé Vánoce Lucie 
Bílé - Podujatie zrušené!

POSÁDKOVÝ KLUB | Vianočný koncert Lucie 
Bílé za klavírneho doprovodu Petra Malás-
ka. 
4. 12. | 18.00 | Adventný koncert 
Martina Babjaka a klaviristu 
Daniela Buranovského
HOTEL ELIZABETH | Adventný koncert v po-
daní popredných slovenských umelcov – 
operného speváka (barytonistu) Martina 
Babjaka a  virtuózneho klaviristu Daniela 
Buranovského. Vstupné predpredaj: 33 €.
6. 12. | 19.00 | Robo Opatovský: 
Šťastné a Veselé Tour

PIANO KLUB | Robo Opatovský pôso-
bí na  scéne už viac ako 20 rokov a  patrí 
k  úspešným stáliciam hudobnej scény. 
Na  koncertoch Robo predstaví svoj nový 
vianočný album „Šťastné a veselé“. Nebu-
de chýbať ani výber pesničiek z  jeho pre-
došlých vianočných albumov ako napr. 
Prvé Vianoce, Vianočná pošta, Čas svie-
čok, Dieťa spí a i. Celé vianočné turné bude 
oslavou jeho okrúhlych narodenín, ktoré 
oslávi počas vianočných sviatkov. Hosťami 
na  koncerte budú herečka Mirka Partlová 
a Patrik & Silvia Dance.
7. 12. | 18.00 | Fragile – Vianočný 
koncert
PIANO KLUB | Fragile a  ich interpretácia 
známych vianočných skladieb pod vede-
ním Braňa Kostku.

17. 12. | 21.00 | Katarzia – Celibát 
tour 2021
KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Katarzia je 
slovenská producentka a  textárka žijúca 
v  Prahe. Predstavuje generáciu počítačo-
vých začiatočníkov narodených okolo roku 
’89 a hľadí do budúcna s vedomím svojej, 
aj slovenskej minulosti. Žije v aute, na ces-
tách medzi malými mestami a Prahou, kde 
tvorí a  skúša s  jazz kapelou. V  súčasnosti 
koncertuje so slov. producentom Pjonim. 
Na  jar 2020 vydala vo vydavateľstve Sln-
ko Records štvrtý album s názvom Celibát.
25. 12. | 20.00 | Queenmania
PIANO KLUB | Tribute to Queen. Queen-
mania, držiteľ ocenenia nemeckého Kün-
stlermagazinu: Revival band of the year. 
Spevák Peter Paul Pačut získal v  r. 2018 
ocenenie v  Las Vegas: International male 
voice of the year.

 � VÝSTAVY
25. 11. – 5. 2. | Orest Dubay

GMAB | Orest Dubay bol maliarom, gra-
fikom a  ilustrátorom. Od  začiatku svojej 
kariéry predstavoval všestranného umel-
ca, keďže zastával všetky tri odbory. Popri 
umeleckej tvorbe učil a  to najskôr (od  r. 
1946) na  Katedre výtvarnej výchovy Pe-
dagogickej fakulty Univerzity Komen-
ského v  Bratislave, potom (od  roku 1949) 
na Vysokej škole výtvarných umení, ktorú 
v rokoch 1968 – 1971 viedol ako jej rektor. 
Bol aktívnym členom výtvarných skupín 
ako Generácia 1919 alebo Skupina výtvar-
níkov 29. augusta, či Klub grafikov. Orest 
Dubay je autorom ilustrácii k  desiatkam 
kníh. Jeho diela boli vystavované nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výstava je 
realizovaná v spolupráci s TOTO! je galéria. 
1. – 31. 12. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
1. – 31. 12. | 80. výročie čs. 
vojakov v obrane TOBRUKU
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie. 
1. – 31. 12. | Známková tvorba 
Českej republiky
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.

3. – 31. 12. | Krása, moja záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác 
s  vianočnou tematikou. Pripravuje Klub 
Čipka.
do 7. 12. | Hory a krajina
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií. Pri-
pravuje Klub fotografov.
8. – 31. 12. | Prichádza zima
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: ZUŠ Novo-
meského Trenčín.
9. – 26. 2. | EXTRAKT / Robo 
Kočan & Rudo Prekop
GMAB | Projekt predstaví „EXTRAKT“ z  fo-
tografickej tvorby Roba Kočana a  Ruda 
Prekopa, prezentujúci ich dlhodobý inten-
zívny vzťah k  stále menej spoločnosťou 
vnímanému prostrediu miznúcej krajiny. 
V reálnych, pre verejnosť zatiaľ málo zná-
mych fotografických záberoch, objavujú 
všedný, často nepotrebný a  nenápadný 
mikrosvet človeka v jemu blízkom prostre-
dí aj v prírode. Po desaťročiach, v ktorých 
sa obaja fotografi primárne a úspešne po-
hybujú na  výslní inscenovanej fotografie, 
ide o  iný, vzájomný vizuálny „rozhovor“ 
dvoch úspešných fotografov, v ktorom hľa-
dajú kontrasty i  paralely reálneho, aj keď 
rozporuplného sveta človeka. Zamýšľajú sa 
nad otázkami zrodu a zániku, svetla a tie-
ňa, hľadajú akýsi archetyp človeka a kraji-
ny v ich neoddeliteľnej, raz ničivej, inokedy 
vnímavej koexistencii. Ambíciou výstavy je 
vyjadriť naliehavý apel na zachovanie zvy-
škov humánnosti človeka k  svetu a  prí-
rode. Do  kreatívneho deja chcú aktívne 
vtiahnuť malého aj veľkého diváka svojou 
prítomnosťou počas trvania výstavy pros-
tredníctvom komentovaných prehliadok, 
workshopov, prednášok a ďalších podujatí.
9. 12. – 31. 1. | Od Evy do Evy

KIC – GALÉRIA V OKNE | Výstava obrazov au-
toriek Evy Mišákovej Abelovej a Evy Klimt.

 � DETI
1. – 17. 12. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
KDAM TANCUJÚCE TIGRÍKY – OC MAX | Taneč-
no-animačný program pre deti vo veku 1,5 
– 6 rokov s  množstvom tancov a  zábavy 
na  každej lekcii. Deti tancujú s  rovesník-
mi v 18 skupinách od pondelka do piatka 
v  doobedných i  poobedných časoch. Roz-
vrh kurzov alebo jednorázových vstupov 
nájdete na www.tancujucetigriky.sk. 

Tip na vianočný darček 

Nová kniha Prechádzky Trenčínom 
od  sprievodkyne Zuzany Novodvor-
skej poteší všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o históriu mesta. V predaji v Kultúrno-
-informačnom centre Trenčín na  Mie-
rovom námestí (pondelok – piatok 
9.00 – 17.00)
4. 12. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Židovská strava 
a domácnosť

KIC | Kóšer strava je jedným zo základ-
ných znakov židovstva. Súbor pred-
pisov určuje, čo sa môže konzumovať 
a čo nie, čo sa s čím môže kombinovať 
a ako jedlo pripravovať.
Prečo sa nemôže konzumovať krv? Čo 
treba kontrolovať pri ovocí a zelenine? 
Kde by ste našli mezuzu a z akého dô-
vodu je v šikmej polohe?
Príďte na  decembrovú prechádzku 
mestom a dozviete sa viac.

Možnosti účasti 
na podujatiach môžu byť 
obmedzené podľa opatrení 
aktuálne platných v deň 
konania.

CINEMAX
od 25. 11. | Encanto: Čarovný 
svet
Americký, animovaný, dobrodružný 
film od  štúdia Walt Disney Animation 
Studios prináša príbeh neobyčajnej 
rodiny Madrigalovcov. Madrigalovci 
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2., 16. 12. | 9.30 – 11.00 | 
Galerkovo
GMAB | Veselé tvorivé stretnutie pre deti 
do  5 rokov a  ich rodičov. Deti sa hravým 
a zábavným spôsobom oboznamujú s vý-
tvarným umením. Učia sa pracovať s  far-
bou, tvarom a  rôznymi materiálmi. Akti-
vita je určená pre najmenšie deti, ktoré 
tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri reali-
zácii sa snažíme pracovať s  netradičnými 
výtvarnými materiálmi a technikami, kto-
ré sú pre deti nové a zaujímavé. Návštev-
níci na jednotlivých stretnutiach odhaľujú 
vždy niečo nové zo sveta výtvarného ume-
nia. Veľký prínos pre deti má aj samotná 
práca v kolektíve, ktorá v nich rozvíja ele-
mentárne sociálne zručnosti. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť. Na zákla-
de súčasných opatrení sa podujatie koná 
v režime OTP. Vstupné: 1.50 €.
27. – 31. 12. | 3. – 5. 1. | Vianočný 
tábor v Kreativo
KREATIVO | Počas tábora sa deti môžu 
tešiť na  tímové hry a  súťaže, kreatívnu 
a umeleckú tvorbu, či zábavné a vzdeláva-
cie aktivity s kockami LEGO. Prihlášky na: 
kreativotn@gmail.com. 

 � SENIORI
14. 12. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre 
seniorov
GMAB | Tento obľúbený program je orien-
tovaný na všetkých skôr narodených priaz-
nivcov výtvarného umenia. Návštevníci 
ateliéru sa na  jednotlivých stretnutiach 
bližšie venujú rôznym výtvarným techni-
kám, oboznamujú sa so základnými vý-
tvarnými postupmi, farbou, tvarom a ma-
teriálom. Mnoho z nich sa snaží o aktívne 
trávenie voľného času a  tak stretnutie 
v  galérii je pre nich vhodným spôsobom 
jeho naplnenia. Na podujatie je potrebné 
sa vopred prihlásiť. Na základe súčasných 
opatrení sa podujatie koná v režime OTP. 
14. 12. | Vianočný seminár 
Akadémie tretieho veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: 
Otvorenie, predstavenie hostí. Jubilan-
ti 2021. Osobnosti Trenčína: Vojtech Za-
marovský – Ing.  arch. Július Bruna, Klub 
Vojtecha Zamarovského. Posedenie pri 
stromčeku. Záver. Viac informácií na tel. č. 
032/ 652 46 42.

 � PREDNÁŠKY
1. 12. | 18.00 – 19.30 | Z letargie 
na energiu, alebo 7 krokov 
k osobnému blahobytu

KC AKTIVITY | Beáta Liptáková, lektorka 
podujatia pre vás pripravila prednášku, 
na ktorej vám hravo a jednoducho predve-
die 7-krokový návod pre obnovu životnej 
energie v dnešnej dobe obzvlášť náročnej 
na fyzično a duševno každého z nás. Poro-
zumiete, kam uniká vaša energia a ako ju 
správne smerovať, dozviete sa niečo o na-
šich mylných predstavách o šťastí a prečo 
si ich vytvárame, na záver sa spoločne po-
noríme do meditácie v pohybe QiGong.
Cena vstupenky: 15 €. Vstupenky je možné 

zakúpiť online alebo v Kultúrno informač-
nom centre v Trenčíne.

 � KURZY
1. – 31. 12. | Kurzy tradičných 
remesiel pre mládež 
a dospelých
ŠVERMOVA 23 | Víkendové kurzy rez-
bárstva, vyšívanie krivou ihlou, tka-
nie na  karetkách, razenie do  kovu 
a  mnoho ďalších. Termíny, obsah kur-
zov a  všetky podrobné informácie aj 
s  prihlasovacím formulárom nájdete 
na www.nebojsaremesla.sk/kurzy.
14. 12. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Projekt je určený dospelým, ktorí 
si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. 
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie 
s  umením v  galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. Stretnutia sú 
situované do podvečerných hodín, kedy si 
už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na  tvo-
rivé dotyky s  výtvarným umením. Obsa-
hom stretnutí je základné oboznamovanie 
sa s  jednotlivými výtvarnými technikami, 
tradičnými i  netradičnými výtvarnými 
materiálmi. Mnohokrát je práca inšpiro-
vaná vystavenými umeleckými dielami, 
na  základe, ktorých sa návštevníci tvori-
vých stretnutí inšpirujú k  novým pohľa-
dom na spracovávané témy. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť. Na zákla-
de súčasných opatrení sa podujatie koná 
v režime OTP. Vstupné: 3 €.
1. – 31. 12. | Francúzština
NÁMESTIE SV. ANNY | Nový kurz pre začia-
točníkov aj pokročilých. Individuálne aj 
v  skupinkách podľa dohody. Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 - 18.30 | utorok 
| 17.00 - 18.15 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NÁMESTIE SV. ANNY | Precvičenie celé-
ho tela s  následným uvoľnením mysle. 
Facebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com, 
0910 196 456.
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 certifiko-
vanej inštruktorky. Info: 0917  483  921 – 
Mgr.  Ivana Hudec Strápková, rezervačný 
systém www.hybko.sk.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45| 
Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s  aeróbnymi pohybmi v  rytme dynamic-
kej latinsko-americkej a  exotickej hudby. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín.
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 | 18.00 | 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.hybko.sk.
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. Pod 
vedením certifikovanej inštruktorky. Info: 
0917 483 921 – Mgr.  Ivana Hudec Stráp-
ková, rezervačný systém – www.hybko.sk.
streda | 18.15 - 19.30 | Joga 
s Majdou
KC AKTIVITY | Lekcia jogy je vhodná pre 
začiatočníkov, i  pokročilých praktikantov. 
Vychádza z  prvkov hatha jogy. Vzájom-
ne prepája telo, dych a  myseľ. Skladá sa 
z  dýchacích cvičení, aktívnych jogových 
pozícií a  záverečnej relaxácie. Podporuje 
aktivitu fyzického tela, rozvíja rovnováhu 
i  stabilitu nášho tela na  mentálnej báze. 
Prináša silu, spokojnosť, vyrovnanosť. 
Info o  cvičeniach jogy s  Majdou na  ďal-
ších miestach v  rámci Trenčína získate 
na www.majdapekna.sk/Aktualne. Prihla-
sovanie: majdapekna@majdapekna.sk.
do 31. 12. | Pohoda je umenie
KERAMOPROJEKT | Beáta Liptáková, ko-
učka pre život, pripravila pre dospelých 
zážitkové lekcie, na  ktorých spája sta-
rodávnu techniku meditácie v  pohybe 
Qigong a  novodobú vedu o  blahobyte. 
Stretnutie v  príjemnej komunite pod ve-
dením lektorky Bei v  atmosfére dôvery 
a  skvelej energie. Za  sprievodu zvukov 
a  vôní prírody. Lekcie pomáhajú uvoľniť 
a  zastaviť putujúcu myseľ, čistia dušu aj 
telo, podporujú osobnú pohodu a oživujú 
osobné vyžarovanie. 
Poplatok za uvádzaciu lekciu je zvýhodne-
ný so zľavou 30% tj. 7€ / lekcia. Vyberte si 
svoj čas. Lekcie prebiehajú v  Keramopro-
jekte každý PO, ST, ŠT čase od 8.15 do 9.00 
a  v  čase od  17.00 do  17.45. Prihlasova-
nie na  MT: 0905  393  872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.

 � INÉ...
3. 12. | 18.00 | Literárne soirée

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA | Literárne 
soirée je umelecko – zábavná platfor-
ma, ktorá ponúka priestor predovšetkým 
na  prezentáciu literárnej tvorby obyvate-
ľov daného mesta, ktorí majú možnosť si 
text odprezentovať sami alebo požiadať 
o jeho interpretáciu hercom. 
Takže, ak ukrývate v  šuflíku nejaké texty, 

žijú ukrytí v  čarovnom dome v  pulzu-
júcom mestečku v  kolumbijských ho-
rách, na  podivuhodnom a  čarovnom 
mieste zvanom Encanto. Čaro Encanta 
spôsobilo, že každé dieťa v  rodine má 
jedinečný dar, od  nadľudskej sily až 
po schopnosť liečiť. Obdarené je každé 
dieťa, okrem dievčatka Mirabel. Mágia 
obklopujúca Encanto sa začne vytrácať 
a  Mirabel zistí, že práve ona by moh-
la byť poslednou nádejou svojej výni-
močnej rodiny.
od 25. 11. | Klan Gucci

Americká dráma. Príbeh o  tom, ako 
Patrizia Reggiani, bývalá manželka 
Maurizia Gucciho, plánovala zabitie 
svojho manžela, vnuka renomované-
ho módneho návrhára Guccia Gucciho.
od 2. 12. | Atlas vtákov
Česko-slovenská dráma. Nový film re-
žiséra Olma Omerzu prepletá kompli-
kované rodinné vzťahy so svetom mo-
derných komunikačných technológií, 
ktoré dokážu využiť naše slabé miesta. 
Keď sa v starej rodinnej firme ukáže, že 
z  nej niekto vo veľkom odlieva penia-
ze, nastáva konfrontácia s  novou rea-
litou, na ktorú nebol nikto pripravený. 
Ivo Róna (Miroslav Donutil), dlhoročný 
šéf prosperujúcej firmy Aron, sa snaží 
zorientovať v nečakanej situácii, ktorú 
mu jeho deti ani okolie veľmi neuľah-
čujú, ale za  ktorú si môže viac menej 
aj sám. 
od 2. 12. | Resident Evil: 
Vitajte v Racoon City
Americký, nemecký akčný horor. V RE-
SIDENT EVIL: VITAJTE V RACCOON CITY, 
kedysi prosperujúcom domove farma-
ceutického gigantu Umbrella Corpora-
tion, je Raccoon City teraz vymierajú-
cim mestom na  stredozápade. Exodus 
spoločnosti spravil z mesta pustatinu... 
s  veľkým zlom pod hladinou. Keď sa 
toto zlo rozpúta, skupina preživších 
musí spolupracovať, aby odhalila prav-
du a prekonala noc.
od 9. 12. | West Side Story

Remake slávneho amerického muziká-
lu od slávneho režiséra Stevena Spiel-
berga a  od  držiteľa Pulitzerovej ceny 
senáristu Tonyho Kushnera s  nesmr-
teľnou hudbou Leonarda Bernsteina, 
opäť ožije v príbehu mladej lásky a ri-
vality v New Yorku päťdesiatych rokov.
od 9. 12. | Tajomstvo starej 
Bambitky 2
Český rozprávkový film s  pesničkami. 
Z Jakuba je kráľ, z Aničky kráľovná a ro-
dina sa rozrástla o  zvedavú princeznú 
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vyplňte náš dotazník a staňte sa súčasťou 
Literárneho soirée.
Soirée v skratke je spleť vašej skvelej lite-
ratúry s  hereckým vkladom, no i  hudob-
ného umenia. Je to večer plný vašich prí-
behov, ktoré sa zväčša dotýkajú každého 
z nás.
9. 12. | 16.30 | Milan Vrba: 
Trenčín v uličkách času

VKMR | Slávnostné uvedenie novej knihy 
zberateľa historických fotografií - Milana 
Vrbu spojené s projekciou unikátnych zá-
berov starého Trenčína. 
Ide o  300 stranovú publikáciu, ktorá 
vznikla ako pestrá mozaika krásnych re-
tro fotografií a príbehov. Je doplnená o 3 
originálne ilustrácie starého Trenčína, kto-
rých autorom je Filip Ovádek.
Podujatie sa uskutoční v režime OTP pod-
ľa aktuálne platného COVID automa-
tu. Bližšie informácie: 032/770 83  01, 
info@vkmr.sk, www.vkmr.sk. Knihu si 
môžete zakúpiť aj v KIC Trenčín. 
31. 12. | 19.00 | Silvestrovská 
párty v Hoteli Elizabeth

HOTEL ELIZABETH | Privítajte rok 2022 
v  Hoteli Elizabeth.  Tešiť sa môžete 
na  skvelú zábavu s  DJ Bircoff / Martin 
Sabo. Predpredajová cena vstupenky je 
89 eur. V cene vstupného je Silvestrovské 
3-chodové menu, polnočný bufet, welco-
me drink, káva, 0,5 l víno, novoročný prí-
pitok a tombola. Vstupenky zakúpite v KIC 
Trenčín. 

 � ZÁPASY
4. 12. | 9:00 | HK AS Trenčín „A“ 
– Dubnica nad Váhom „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:00 | HK AS Trenčín „B“ 
– Dubnica nad Váhom „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:20 | HK AS Trenčín „A“ 
– Dubnica nad Váhom „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:20 | HK AS Trenčín „B“ 
– Dubnica nad Váhom „A“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:40 | Dubnica nad 
Váhom „A“– Dubnica nad 
Váhom „B“
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 9:40 | HK AS Trenčín „A“ 
– HK AS Trenčín „B“ 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 12. | 10:30 | HK AS Trenčín „B“ 
– ŠA Trenčín 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.

4. 12. | 11:30 | HK AS Trenčín „A“ 
– THA Martin 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.
4. 12. | 12:40 | ŠA Trenčín – THA 
Martin 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie žiač-
ky.
4. 12. | 13:50 | HK AS Trenčín „A“ 
– ŠA Trenčín 
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky.
4. 12. | 17:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
4. 12. | 11:00 | BK AS Trenčín – 
Karlovka Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
4. 12. | 14:00 | BK AS Trenčín 
– Poprad
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.
5. 12. | 14:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
5. 12. | 10:00 | BK AS Trenčín – 
Stará Ľubovňa
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci – 
tréningová hala.
5. 12. | 13:00 | BK AS Trenčín – 
BSC Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
6. 12. | 9:00 – 13:00 | ŠA Trenčín 
– Mikulášsky turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ml. žiačky. 
11. 12. | 9:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, mladší žiaci – 
tréningová hala.
11. 12. | 13:15 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, mladší žiaci – 
tréningová hala.

11. 12. | 15:00 | BK AS Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky – tré-
ningová hala.
11. 12. | 17:00 | BK AS Trenčín 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky – tré-
ningová hala.
12. 12. | 12:30 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.
12. 12. | 14:30 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší dorast.
12. 12. | 11:00 | BK AS Trenčín 
– Šamorín
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
15. 12. | 8:15 – 14:00 | TSK 
FLORBALKI SK CUP 2021 – 14. 
ročník

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, stredné školy, fi-
nálový turnaj.
17. 12. | 18:00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – AS Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.
18. 12. | 8:30 – 20:00 | ŠA 
Trenčín turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
18. 12. | 11:00 | BK AS Trenčín – 
Považská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – tré-
ningová hala.
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Johanku. Tá najradšej trávi čas s milu-
júcim deduškom Karabom, spravodli-
vým to lúpežníkom, ktorý sa teraz ve-
nuje len hrnčiarskemu remeslu. 
Chamtiví radcovia Lorenc a Ferenc boli 
vyhostení z  kráľovstva, potulujú sa 
po  svete a  hľadajú miesto, kde by 
mohli opäť začať kuť pikle. Zdá sa, že 
mladá, neskúsená kráľovná Júlia zo su-
sedného kráľovstva sa stane vhodným 
nástrojom ich pomsty. Že by nastal čas 
oprášiť tajomnú bambitku, ktorá dote-
raz ležala dobre ukrytá a zavolať na po-
moc lúpežníka Karabu a  spojiť všetky 
sily, aby spravodlivosť a láska konečne 
zvíťazili?

od 9. 12. | Snežiť už nikdy 
nebude
Poľsko, nemecká komediálna dráma. 
Masáž pre telo aj ducha. Žeňa, rusky 
hovoriaci prisťahovalec z Východu, pra-
cuje v  Poľsku ako masér so zvláštnym 
darom a stáva sa z neho guru v zámož-
nej komunite jeho klientov. Do  života 
uzavretej zámožnej komunity vstupuje 
masér z  Východu. Z  príslušníkov tejto 
komunity vyžaruje aj napriek bohat-
stvu vnútorný smútok a túžba. Tajom-
ný návštevník má zvláštny dar, jeho 
ruky liečia a jeho oči prenikajú do duší 
osamelých žien. Jeho ruský prízvuk 
znie ako pieseň minulosti, pokojná 
melódia ich detstva, keď bol svet bez-
pečnejším miestom. Žeňa – tak sa ten-
to muž volá – mení ich životy.
od 22. 12. | Matrix 
Resurrections
Americký sci-fi, akčný film. Pokračo-
vanie kultovej trilógie Matrix príde 
do slovenských kín v decembri! Keanu 
Reeves a  Carrie-Ann Moss sa vracajú 
v úlohách Nea a Trinity, obklopení ďal-
šími známymi tvárami v uchvacujúcom 
príbehu, do ktorého sa túžia vrátiť mi-
lióny divákov na celom svete! Dvadsať 
rokov po  udalostiach Matrix Revolu-
tions žije Neo zdanlivo obyčajný život 
ako Thomas A. Anderson v  San Fran-
ciscu, kde mu jeho terapeut predpisu-
je modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa 
navzájom nespoznávajú. Morpheus mu 
však ponúkne červenú kapsulu a znovu 
otvorí jeho myseľ svetu Matrixu.
od 30. 12. | The King‘s Man: 
Prvá misia
Veľká Británia, USA. Akčná komédia. 
Prequel k prvému filmu Kingsman: Taj-
ná služba zasadený do prostredia prvej 
svetovej vojny. Spoznajte začiatky tejto 
štýlovej, britskej tajnej služby. Keď sa 
dá dohromady banda najhorších tyra-
nov a  zločincov histórie, aby rozpúta-
li zničujúcu vojnu, potom jeden muž 
musí súperiť s časom, aby ich spiknutie 
prekazil.

Zmena programu multikina Cine-
max Trenčín vyhradená. Viac in-
formácií na www.cine-max.sk. 

KONTAKTY

CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426,  
www.cine-max.sk

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

HOTEL ELIZABETH M. R. Štefánika 2, www.hotelelizabeth.sk, 
032/650 61 11

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

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KIC KULTÚRNO-INFORMAČNÉ 
CENTRUM Mierové námestie 9, 032/ 6504 709

KERAMOPROJEKT Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532

KLUB DETÍ A MLÁDEŽE TIGRIKY 
– OC MAX

Gen. M. R. Štefánika 426, 0903783724, 
tancujuce.tigriky@gmail.com,  
www.tancujucetigriky.sk

KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka 1, 032/ 743 63 36

MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, 032/ 65 04 210, kic@trencin.sk, 
visit.trencin.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785 
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk
TRENČIANSKA UNIVERZITA Študentská 2, +421 32 7400 111, pr@tnuni.sk

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


