
 � DIVADLO
1. 5. | 17.30 | Divadelná Opatová: 
Pošla deva do Turca
KS OPATOVÁ | Prvé predstavenie zo série 
podujatí Divadelná Opatová, ktoré sa budú 
konať o 17.30 hod v KS Opatová.
2. 5. | 19.00 | Zahráte mi 
manžela?
POSÁDKOVÝ KLUB | Divadelná komédia, 
v  ktorej autor rozvíja situáciu klasického 
ľúbostného trojuholníka. Pár, pristihnutý 
pri obojstrannej manželskej nevere, čelí 
pomste ohrdnutej manželky. Akým spôso-
bom tejto pomste dokáže vzdorovať hlav-
ná ženská hrdinka hry a akú úlohu v  tom 
zohrá maliar, náhodne prítomný v  byte 
z titulu svojho remesla, o tom s neobyčaj-
ným vtipom rozpráva táto hra. Hrajú: Zde-
na Studenková, Zuzana Fialová, Roman 
Poláčik/ Juraj Loj. 
4. 5. | 18.00 | FRIDA – Maľovať 
a milovať

POSÁDKOVÝ KLUB | Muzikál s  pôvodnou 
tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa 
Geriho a spisovateľa, autora libreta a tex-
tov piesní Daniela Heviera, v  réžii Karola 
Vosátka. Životný príbeh legendárnej me-
xickej maliarky Fridy Kahlo je plný váš-
ne, lásky, humoru, podmanivej hudby, 
hýrivých kostýmov a  tanca. Život a  die-
lo excentrickej maliarky Fridy Kahlo a  jej 
životného partnera Diega Riveru sú pre 
univerzálnosť posolstva príťažlivé aj pre 
našu dobu. Autori tohto diela sa sústredili 
na hĺbku myšlienok a vnútorné posolstvo, 
ktoré bolo základným obsahom aj oscaro-
vého filmu Frida Kahlo s  očarujúcou Sal-
mou Hayek. V nádherných farebných kos-
týmoch, sólisti a  tanečníci na  fantastickú 
hudbu so živým orchestrom vám predve-
dú oslavu neskrotného života jednej z naj-
významnejších maliarok 20. storočia.
13. 5. | 18.00 | Z. Mišáková: 
Pinocchio a jeho divadelný sen
POSÁDKOVÝ KLUB | Nová divadelná adap-
tácia príbehu neposedného dreveného 
chlapca Pinocchia, ktorý sa túži stať sku-
točným chlapcom. Jeho cesta za  pravdou 
je kľukatá a plná nástrah, tak ako je plná 

aj kamarátov a  rád od  múdrejších. Je len 
na Pinocchiovi, ako sa rozhodne. Pinocchio 
zatúži po slobodnom, nezávislom divadle, 
kde by mohol zažívať svoje sny s priateľmi 
– ostatnými bábkami/ hercami.
20. 5. | 19.00 | Ešte raz, ale 
lepšie
POSÁDKOVÝ KLUB | V manželstve úspešné-
ho spisovateľa, ktoré stojí na pokraji rozvo-
du, dochádza pri výmene názorov k úrazu 
a  nešťastnému pádu, pri ktorom Thomas 
(Marko Igonda) stráca vedomie a dostáva 
sa do  kómy. Po  prebratí z  kómy za  vracia 
do veku 20 rokov, všetko ostatné, vrátane 
problémov v jeho manželstve, sa mu z pa-
mäti vymazalo. Dá sa takto začať odznova? 
23. 5. | 18.30 | Z. Mišáková: 
Nádej Dubček
POSÁDKOVÝ KLUB | Na príbehu významnej, 
medzinárodne uznávanej osobnosti Ale-
xandra Dubčeka, predstaviteľa „socializmu 
s ľudskou tvárou“, sledujeme zároveň deji-
ny Česko-slovenskej republiky. Súbežne vi-
díme zrod Idey socializmu od 19. storočia 
až po pád socialistického zriadenia v roku 
1989. Ústrednými však zostáva ľudský 
osud, zmarené nádeje a vnútorná sila, kto-
rá sa skrýva v osobnosti Alexandra Dubče-
ka. Bojoval za to, čomu veril, a robil to, čo 
mu okolnosti dovolili. Otázkou pre divákov 
zostáva, či hodno za každých okolností ve-
riť jednej idei a či má zmysel trvať na svo-
jich ideáloch. Zo strany tvorcov ide o sna-
hu istým spôsobom sa vyrovnať s obdobím 
socializmu. Hra dejinne nadväzuje na hru 
Svetový Slovák Štefánik.
28. 5. | 19.00 | Riddikulus!

PIANO CLUB | Sedem kníh plných dob-
rodružstva zhustených do  jedného pred-
stavenia je nielen poctou fenoménu jednej 
generácie, ale aj zábavnou a láskavou ka-
rikatúrou v  podaní mladých divadelníkov. 
Naši traja hrdinovia – Harry, Ron a  Her-
miona budú kľučkovať v labyrinte obľúbe-
ných scén a  preskakovať pohyblivé príbe-
hové schodiská. Pre všetkých, ktorí milujú 
neobyčajný čarodejnícky príbeh a  neboja 
sa z neho uťahovať je pripravené jedineč-
né divadelné predstavenie! Predstavenie 
nie je vhodné pre divákov do 15 rokov!

 � KONCERTY
1. 5. | 18.00 | Festival Hudba pod 
hradom (Trenčianska hudobná 
jar) – klavírny recitál
HOTEL ELIZABETH | Štvrtým festivalovým 
koncertom je klavírny recitál mladého ra-
kúskeho klaviristu Yunusa Hermanna. Bliž-
šie informácie na stránke www.kpvh.sk.
5. 5. | 20.00 | Billy Barman
PIANO CLUB | Billy Barman na turné ZERO 
začínajú novú kapitolu svojej cesty.
6. 5. | 20.00 | Erik Trezor
PIANO CLUB | Koncert. 
6. 5. | 18.00 | DFS Radosť
POSÁDKOVÝ KLUB | Detský folklórny súbor 
Radosť pozýva na  májové vystúpenie pre 
rodičov a priateľov folklóru. Hosť: FS Nad-
šenci.
6. 5. | 20.00 | ERO/ + TuFifty
KLUB LÚČ | Erik Žigmund (ERØ), hudobník 
pochádzajúci z  Trenčína. Máme už síce 
päťdesiat, ale stále sme TU! Práve z  toho 
dôvodu vzniklo v  roku 2019 Trenčianske 
duo TUFIFTY. 
7. 5. | 20.00 | Slobodná Európa
PIANO CLUB | Slobodná Európa oslavuje 
Kristove roky jarným turné!
7. 5. | 15.00 – 21.00 | Hudobno-
meditačné popoludnie
GALÉRIA VÁŽKA | Hudbou k meditácii, me-
ditáciou k  hudbe. Ramivana – Rami Sha-
fi: muzikoterapeutický koncert liečivých 
zvukov. 
Janko Svetlan Majerčík: koncert bar-
da slovenskej folkovej scény. Peter Ba-
láž: theravádová meditácia. Viac na: 
https://hmp.majdapekna.sk/.
8. 5. | 18.00 | Festival Hudba 
pod hradom – organový recitál 
Imricha Szabó
EVANJELICKÝ KOSTOL | Záverečným kon-
certom festivalu Hudba pod hradom bude 
organový recitál Imricha Szabó. Bližšie in-
formácie na www.kpvh.sk.
14. 5. | 20.00 | Saténové ruky

KLUB LÚČ | Z nepravdepodobného stretnu-
tia originálnych štyridsiatnikov vznikla 
jedna z textársky najnápadnejších sloven-
ských kapiel. 
20. 5. | 20.00 | Pell Mell 59
PIANO CLUB | Krst albumu „Keď sme boli 
mladí“.

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186. 30. 4. a 1. 5. | Trenčiansky 

majáles

MIEROVÉ NÁMESTIE | Príďte so svojimi 
blízkymi a  deťmi na  Trenčiansky ma-
jáles. Čaká vás skvelá zábava, chut-
né jedlo a  výborná atmosféra. Deti sa 
môžu tešiť na divadielka aj jarné tvori-
vé dielne. Účinkujú: Opatovanka, Fun-
ny Fellows, The Rockin‘ Balls, DFS Ra-
dosť, FS Trenčan, Nadšenci, Družina, 
Heľenine oči, Queenmania.
1. 5. | 10.00 | Farmársky 
jarmok
MIEROVÉ NÁMESTIE | Súčasťou Tren-
čianskeho majálesu bude aj prvý 
tohtoročný farmársky jarmok, na  kto-
rom si môžete kúpiť priesady, kvety, 
bylinky, skalničky, farmárske produk-
ty – syry, mäsové špeciality, koláče, 
medy, džemy, sirupy, dobroty na  za-
hryznutie a  iné poctivé farmárske po-
traviny.
7. 5. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Likérové továrne

KIC | Po  napojení Trenčína na  želez-
ničnú trať v roku 1883 začal do mesta 
postupne prichádzať priemysel. Prvá 
továreň na  lieh a  kvasnice vznikla už 
v  roku 1886 a  neskôr pribudli viaceré 
likérové továrne.
Čím prispieval Kornhauserov a  Herz-
kov podnik k zásobovaniu mesta počas 
prvej svetovej vojny?
Aký vynález vytvoril remeselník Fran-
tišek Lonský?
Čo bolo charakteristické pre fľaše firmy 
Herbaria? Dozviete sa na májovej pre-
chádzke so sprievodcom. 
Vstupné: 1.50 € dospelí; 0.50 € deti 
od 6 rokov. Predpredaj v KIC Trenčín.
Prechádzky mestom pre vás pripravuje 
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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 � VÝSTAVY
1. – 31. 5. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
1. – 31. 5. | Jozef Korený: 2. 
svetová vojna na poštových 
dokumentoch
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub fila-
telistov.
1. – 24. 5. | Fragmenty
POSÁDKOVÝ KLUB | „FRAGMENTY“ – au-
torská výstava MUDr.  Žúrková. Pripravuje 
Klub fotografov. 
1. – 24. 5. | Návrat k sebe
MESTSKÁ VEŽA | Projekt s  názvom „Ná-
vrat k  sebe“ priviedli na  svet štyri ženy, 
ktoré predstavujú tri rozdielne generá-
cie, a  to babička, dcéra, vnučka a  neves-
ta. Na  tvorbe projektu sa zúčastnili ako 
modelky, fotografka a  autorka básnic-
kého denníka. Príbeh projektu sa odvíja 
v  časových rovinách dospievania, zrelosti 
a staroby. Rozpráva ženskú históriu, ktorá 
je prastará a súčasná zároveň. Je o strate 
a  znovunájdení ženskej duše, ktorá ušla 
do  azylu nevedomia kvôli sklamaniam, 
strachu, zdanlivej strate lásky a  realizácii 
prázdnej kariéry. Atmosféru básní umoc-
ňujú ilustračné fotografie, ktoré ich nielen 
dotvárajú, ale svojim umeleckým výrazom 
presahujú natoľko, že píšu nové príbehy 
s vlastnou hĺbkou. Poézia: Ester Točíková, 
Fotografie: Sasha Točík Berkyová.
2. 5. – 30. 6. | Svet očami Nati
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Autor obrazov: 
Natália Šebová.
do 21. 5. | EXTRAKT / Robo 
Kočan & Rudo Prekop
GMAB | Projekt predstavuje „EXTRAKT“ 
z fotografickej 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. 
do 25. 5. | Jozef Švikruha: 
Maľované hudbou

TSK | „Jozef Švikruha, známy trenčiansky 
maliar a  dlhoročný výtvarný pedagóg, 
opustil žáner krajinomaľby, ktorý bol pre 
jeho tvorbu ikonický, aby vstúpil do sveta 
klasickej hudby.“ (Mgr. M. Šugár, Ph.D.). 
do 22. 5. | Výstava z tvorby 
Mgr. Aleny Teicherovej
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Mgr. Alena 
Teicherová.
21. – 27. 5. | Česko bez bariér
MIEROVÉ NÁMESTIE | Autor fotografií To-
máš Helísek precestoval na svojom vozíč-
ku šesť českých regiónov, aby predstavil 
ich krásy zo svojho pohľadu. Výstava je 
pozvánkou na  návštevu Stredných Čiech, 
Východných Čiech, Južnej Moravy, Olomo-
uckého kraja, Východnej Moravy a Sever-
nej Moravy a Sliezska. Fotografie ukazujú 

záujemcom UNESCO pamiatky, atraktívne 
industriálne a  kultúrne dedičstvo, aj vý-
hľady na  krajinu z  unikátnej rozhľadne. 
Inšpiráciu na  cestovanie dostanú nielen 
handicapovaní návštevníci, ale aj rodiny 
s  malými deťmi, ktoré sú ešte odkázané 
na  kočík, turisti so zníženou pohyblivos-
ťou, ale tiež všetci potenciálni výletníci 
či dovolenkári, ktorí si vyberú za svoj cieľ 
Česko. Tomáš Helísek je životný viacbojár, 
jazdec na  handbiku, fotograf, ktorý po-
máha v neziskovom sektore. Od narodenia 
má mozgovú obrnu a prekonal 13 operácií 
chrbtice. Pochádza zo severu Moravy, ale 
v  Olomouci žije 10 rokov a  toto mesto sa 
pre neho stalo srdcovou záležitosťou. Mi-
luje život, svoju rodinu, ľudí a  aj napriek 
svojmu handicapu sa snaží žiť na  maxi-
mum.
25. – 31. 5. | Absolventské práce 
študentov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Škola ume-
leckého priemyslu Trenčín.
27. 5. – 10. 6. | Výstava 
maturitných prác žiakov Školy 
umeleckého priemyslu Trenčín
TRENČÍN - RÔZNE MIESTA | Škola umelecké-
ho priemyslu Trenčín vás pozýva na výsta-
vu maturitných prác. Vernisáž sa uskutoční 
27. 5. o 14.00 v Galérii M. A. Bazovského.
Výstavné priestory:
Dizajn interiéru – GMAB
Dizajn digitálnych aplikácií – GMAB
Animovaná tvorba – GMAB
Odevný dizajn – GMAB
Priemyselný dizajn – Katov dom
Propagačné výtvarníctvo – Mestská veža
Fotografický dizajn – TSK
Digitálna maľba – koncept art – KIC
Dizajn exteriéru – (ODA) Posádkový klub
Reklamná tvorba – Mestský úrad – Útvar 
životného prostredia
Grafický dizajn – (ZUŠ) Základná umelec-
ká škola Karola Pádivého

 � DETI
1. – 31. 5. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program pre 
deti vo veku 1,5 – 6 rokov s  množstvom 
tancov a  zábavy na  každej lekcii, pútavá 
hravá forma výuky s lákavými rekvizitami. 
Rozvrh kurzov alebo jednorazových vstu-
pov nájdete na www.tancujucetigriky.sk.
1. – 31. 5. | Rána pre maminy 
v KreaTivo
KREATIVO | Časy stretnutí: streda 9.00-
12.00 hod., piatok 9.00 – 12.00 hod. 
Bližšie info: kretivotrencin@gmail.com, 
0918 883 505.
1. – 31. 5. | Voľná hra s kockami 
LEGO v KreaTivo
KREATIVO | Pondelok – piatok 
od  14.00 do  18.00 hod. Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.
7. 5. | 10.00 | Cyklo DIVOčiny

NA  OSTROVE | DIVO občasné združe-
nie pozýva v  sobotu 7. 5. všetkých ma-
lých milovníkov cyklistiky vo veku od  0 
– 13 rokov na  I. kolo detských cyklo-
pretekov zo série „CYKLO DIVOčiny“. 

Stretneme sa na  Ostrove (pred Let-
ným kúpaliskom) a  pretekať sa bude 
v  disciplíne časovka na  rovine. Pred pre-
tekmi je potrebné sa zaregistrovať.  Re-
gistračný formulár a  propozície nájdete 
na  stránke: www.divozdruzenie.sk alebo 
na  www.facebook.com/divozdruzenie. 
Registrácia bude sprístupnená do  stre-
dy 4. 5. do  19.00 hod., alebo do  naplne-
nia kapacity. Prezentácia pretekárov bude 
prebiehať od 9.00 do 9.45 hod. 
8. 5. | 9.00 – 17.00 | 
Rozprávkový kľúčik 
k hradnému pokladu
TRENČIANSKY HRAD | Rozprávková cesta 
plná úloh a prekvapení. Na všetkých, kto-
rí sa s úlohami úspešne popasujú a získajú 
rozprávkový kľúčik k  hradnému pokladu, 
čaká odmena! 
Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť 
na tanečné a divadelné predstavenia, so-
koliarske vystúpenia, pohybové aktivity, 
prehliadku hradu (bez sprievodcu) a mno-
ho inej zábavy. Podujatie Rozprávkový 
kľúčik sa koná v každom počasí. 
15. 5. | 14.00 – 20.00 | Deň 
rodiny 2022
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA PRI ŽELEZNIČNEJ STA-
NICI | Deň rodiny plný zábavy, pohody, ro-
dinného času. Nebudú chýbať zvieratká, 
nafukovacie atrakcie, rôzne stanoviská 
a parádny pohodový program. 
Sv. omša, divadielko, detský interpret, ta-
nečné vystúpenia detí, folklór, hudobné 
vystúpenia a pár noviniek vytvorí tú pravú 
nedeľnú atmosféru. 
29. 5. | 15.00 – 17.00 | Detský 
divadelný klub: Cestoviny 
s vajcom

KLUB LÚČ | Autorská rozprávka na motívy 
obľúbeného príbehu o  vajci, ktoré išlo 
na  vandrovku. Naše vajce však na  rozdiel 
od  pôvodnej predlohy putuje po  celom 
svete. 
Hlavný hrdina cestuje do Južnej Ameriky, 
Antarktídy, Austrálie, Afriky a  vracia sa 
opäť na Slovensko do Európy. Počas puto-
vania stretáva ďalšie vajíčka alebo živočí-
chy, ktoré sa práve z vajíčka vyliahli, a tak 
zisťuje, že z vajíčok sa neliahnú len sliep-
ky, ale všetky možné živočíšne druhy. 

 � SENIORI
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 senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/ 770 83 14.
10. 5. | 13.30 | Seminár XXXV. 
ročníka Akadémie tretieho 
veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: 
Otvorenie, predstavenie hostí. Mozog 
a  Alzheimerova choroba – PhDr.  Zlatica 
Meravá, RÚVZ so sídlom v Trenčíne. Uro-
logické problémy v  seniorskom veku – 
MUDr. Roman Sokol, súkromná urologická 
ambulancia Trenčín. Májové udalosti, pri-
pomenutie. Deň matiek – príhovor. Záver.

2 | KAM

9. - 15. 5. | Detská pátracia 
hra: Slobodné kráľovské 
mesto Trenčín

KIC | Zapojte sa s  deťmi do  pátracej 
hry a  dozviete sa, ako sa Trenčín stal 
slobodným kráľovským mestom, aké 
privilégia a  výsady mu udeľovali krá-
li a  aké výhody mu tento titul prinie-
sol. Nájdite stanovištia ukryté v centre 
mesta, vyriešte zadané úlohy a získaj-
te malú odmenu. Každý vyplnený hra-
cí plán bude zaradený do  žrebovania 
o pekné ceny. 
Hrací plán si môžete od  9. mája 2022 
vyzdvihnúť v  Kultúrno-informačnom 
centre alebo stiahnuť z  web stránky 
visit.trencin.sk . Do  hry sa môžete za-
pojiť od 9. do 15. mája 2022.
Ôsmy ročník detskej pátracej hry bude 
venovaný výsadám a privilégiám, kto-
ré stredoveké mesto Trenčín získalo. 
Vďaka výsadám sa mohli v  meste ko-
nať jarmoky, variť a  predávať pivo, 
mesto si mohlo voliť farára, či ohradiť 
sa hradbami. Dôležitú výsadu Trenčínu 
udelil aj kráľ Žigmund Luxemburský, 
keď ho povýšil na  slobodné kráľovské 
mesto. Bola to najvýznamnejšia uda-
losť v  živote stredovekého Trenčína. 
Detská pátracia hra je súčasťou podu-
jatia Noc múzeí a galérií. 

1.5. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žia-
ci, tréningová hala
4.5. | 17.00 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast
4.5. | 18.45 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast
7.5. | 9.00 | Partizánske 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7.5. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7.5. | 11.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7.5. | 12.15 | HK AS Trenčín „B“ 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
7.5. | 13.15 | HK AS Trenčín „A“ 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky

 � NEDAJTE SI UJSŤ

 � ZÁPASY
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 � PREDNÁŠKY
5. 5. | 19.30 | Večer prísne 
zakázaných filmov
KLUB LÚČ | Môže byť návšteva kina škod-
livá? Násilie, pornografia, propaganda či 
vulgárnosť boli v kinematografii prítomné 
už dávno. Naozaj však platí, že nás filmy 
„kazia” a ich dosah na divákov by mal byť 
regulovaný? Nocou zakázaných filmov nás 
prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk 
Peter Konečný.
11. 5. | 16.30 | Malta očami 
A. Dvoranovej
VKMR | Beseda s trenčianskou cestovateľ-
kou Antoniou Dvoranovou, spojená s pre-
zentáciou jej autentických fotografií z pu-
tovania po Malte. Príďte si po návod, ako 
veľa vidieť a zažiť v malom ostrovnom štá-
te v Stredozemnom mori! Vstup voľný.
14. 5. | 17.00 | Komentovaná 
prehliadka s autorom Robom 
Kočanom na výstave fotografií 
„EXTRAKT/ Rudo Prekop & 
Robo Kočan“
GMAB | Umelec porozpráva o  svojej tvor-
be, ktorou sa v Trenčíne prezentuje v nie-
koľkých fotografických cykloch. Kon-
frontuje ju aj s  umením Ruda Prekopa, 
s ktorým dlhodobo umelecky i ľudsky spo-
lupracuje. Obaja umelci sú rešpektovaný-
mi osobnosťami súčasnej fotografickej 
scény. Vstup voľný.
14. 5. | 18.00 | Cestovateľská 
prednáška: Gruzínsko, 
Arménsko, Náhorný Karabach
GMAB | Cestovateľská prednáška s  foto-
grafom Robom Kočanom: autorove foto-
grafie spojené so zážitkami z navštívených 
miest. Popri úspešnej fotografickej tvorbe 
sa Robo Kočan v  GMAB predstaví aj ako 
vášnivý cestovateľ. Navštívil mnohé kra-
jiny, ktoré zdokumentoval originálnym 
spôsobom. Tentokrát porozpráva osobné 
skúsenosti a  na  fotografiách priblíži pre 
mnohých neznáme navštívené miesta 
v Gruzínsku, Arménsku i Náhornom Kara-
bachu, pričom niektoré z fotografií sa stali 
aj súčasťou fotografického cyklu na výsta-
ve. Vstup na prednášku je voľný.
17. 5. | 17.00 | Pavel Kosatík: 
Slovenské století

VKMR | Beseda so spisovateľom, scená-
ristom, autorom monografií významných 
osobností českej histórie a kultúry, Pavlom 
Kosatíkom spojená s  prezentáciou jeho 
novej knihy „Slovenské století“.
18. 5. | 15.30 | Dopravné 
výsadkové letectvo
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáška s  besedou 
na  tému „Dopravné výsadkové letectvo“ 
(Silvester Kamenický). Pripravuje: Klub 
letcov a  parašutistov SLZ gen.  Dr.  M. R. 
Štefánika.
19. 5. | 16.00 | História peňazí
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Ing. Dibala. 
19. 5. | 16.30 | Stretnutie 
s Hanou Repovou
VKMR | Beseda s  obľúbenou slovenskou 
spisovateľkou Hanou Repovou z  Hornej 

Súče, žijúcou v  Nemecku, autorkou best-
sellerov Boh plače potichu (I  – II), Ak mi 
dovolíš; Ak mi odpustíš; Súkromné prob-
lémy (I – IV). Vstup voľný.
26. 5. | 16.30 | Vonkajšie 
a vnútorné vplyvy na život
VKMR | Prednáška terapeutky, spisovateľ-
ky Antonie Krzemieňovej, ktorá poznatky 
zo psychosomatiky aplikovala do  praktic-
kého každodenného života. Vstup voľný.
28. 5. | 15.00 | Prírodné záhrady 
a kompostovanie
KAVIAREŇ NA CESTE | Prednáša Adriana Ko-
váčová.

 � KURZY
1. – 31. 5. | Francúzština
 | Nový kurz pre začiatočníkov na Zámostí 
individuálne aj v skupinkách (aj intenzív-
ny, aj doobeda podľa dohody). Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
7. 5. | 9.00 – 12.00, 13.00 
– 16.00 | Vyšívané srdce pre 
mamu

ŠVERMOVA 23 | Kurz vyšívania krivou ih-
lou pre mamu s  dcérou od  13 rokov, ale-
bo babku s  vnučkou. Na  kurze sa spoloč-
ne naučíte základy vyšívania krivou ihlou. 
Ako spomienku na spoločne strávené chví-
le si odnesiete vyšívaný obraz srdca, ako 
darček nielen ku dňu matiek, ale aj jedna 
pre druhú. 
Kurz je vhodný pre začiatoční-
kov. Prihlasovanie a  viac info 
na  www.nebojsaremesla.sk/pre-mamu. 
Alebo volajte na 0910 781 151.
14. 5. | 10.00 - 16.30 | Karetkové 
tkanice
ŠVERMOVA 23 | Kurz tkania pomocou 
štvorcových kartičiek pre začiatočníkov 
dospelých a deti od 15 rokov. 
Tkanice sa vďaka svojej pevnosti dajú vy-
užiť ako opasky, popruhy na  batohy, ka-
belky či gitarové pásy. Prihlasovanie a viac 
info na 0905 133 076.
21. 5. | 9.00 - 13.00 | Rezbárstvo 
- výroba lyžice
ŠVERMOVA 23 | Vyrobiť si svoju vlastnú 
drevenú lyžicu, je neopísateľné. To, že to 
zvládne každý, sa môžete prísť presvedčiť 
na rezbársky kurz výroby drevenej lyžičky. 
Kurz je vhodný pre dospelých – za-
čiatočníkov. Prihlasovanie a  viac info 
na 0918 789 933.
27. – 29. 5. | Opasok
ŠVERMOVA 23 | Kurz výroby tradičného ko-
ženého opasku s  tepanou prackou je roz-
delený na  dve časti – REMEŇ a  PRACKA. 
Môžete sa prihlásiť na jednu z nich, alebo 
na obe a vlastnoručne si vyrobiť komplet-
ný opasok. 
Kedysi sa opasky nosili na prácu do hory, 
aby chlapom chránili a podopierali chrbát 
pri práci. Dnes sa tradične zdobené opasky 
vracajú ako súčasť nielen sviatočného, ale 
aj bežného odevu. 
Kurz je vhodný pre začiatočníkov dospe-
lých a  mládež od  15 rokov. Prihlasovanie 
a viac info na 0918 789 933.

 � ŠPORT
pondelok | 17.30 – 18.45 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Potreb-
né prihlásenie: 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com. Fb: Jemné 
cvičenie s relaxáciou.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, for-
movanie postavy, spaľovanie kalórií, 
zlepšenie kondície. Info: 0917  483  921. 
www.ivkafitaktivity.sk.
utorok | 8.00 – 8.50 |streda 
| 17.00 – 17.50 | Meditácia 
v pohybe
KERAMOPROJEKT – 1. POSCHODIE | Beáta 
Liptáková, MBA – mentorka pre duševný 
rozvoj, pre Vás pripravila blahodárne lek-
cie Qi gong.  
Energie mesiaca máj sa nesú v  znamení 
lásky. Na  prvé miesto dáme seba, nadý-
chame sa lásky do  sýtosti. Vedeli ste že 
existujú cvičenia so zameraním na  naše 
emočné centrum, ktoré nám pomáhajú 
uvoľniť smútok, hnev, nenávisť, úzkosť 
a načerpať pokoj, pohodu a lásku? Ladný-
mi pohybmi v spojení s dychom si ukáže-
me ako na  to. Vedená meditácia dych ži-
vota pomáha vyskočiť z hlavy, povinnosti 
a problémy tu nemajú miesto. Vnímaš po-
koj a vďačnosť... slovami sa ťažko popisujú 
pocity, ktoré spoločne zažívame pri medi-
tácii v pohybe... Cítiš, že tvoje telo, hlava 
a  duša potrebuje niečo podobné? Pridaj 
sa k  nám. Stretávame sa v  malej skupin-
ke max 10 ľudí. Kontakt: 0905  393  872, 
mail: info@beataliptakova.sk,  
www.beataliptakova.sk.
streda | 17.10 – 18.25 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou pre ženy 
každého veku
ELEKTRIČNÁ 11 | Precvičenie celého 
tela s  následným uvoľnením mysle. Fa-
cebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com; 
0910 196 456.
streda | 18.30 – 19.30 | 
Relaxácia a meditácia
ELEKTRIČNÁ 11 | Je potrebné prihlásenie: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
štvrtok | 17.30 | Kruhový 
tréning pre ženy
LIONFITNESS | Kruhový tréning na  po-
silnenie celého tela, rozvoj kondície, 
sily a  výbušnosti. Info: 0917  483  921, 
www.ivkafitaktivity.sk.
1. - 31. 5. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Joga v  štúdiu Váš guru 
zdravia – v  pondelok od  17.30 do  19.00. 
Ranná joga v štúdiu Váš guru zdravia – vo 
štvrtok od  8.00 do  9.00. Ashtanga yoga 
v Yoga Shala – v piatok od 17.00 do 18.00. 
Joga v  štúdiu Váš guru zdravia – v  so-
botu od  8.30 do  9.30 hod. Bližšie info: 
www.majdapekna.sk/Aktualne. Mobil: 
0908 455 859.
pondelok | 19.00 | štvrtok | 
17.45 | 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.
pondelok, streda | 17.45 | 
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.

 � ZÁPASY
13.5. | 08.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
14.5. | 08.00 – 20.00 | 
Majstrovstvá Slovenska
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
15.5. | 08.00 – 16.00 | 
Majstrovstvá Slovenska
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
15.5. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Handlová
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky, 
tréningová hala
15.5. | 12.00 | BK AS Trenčín 
– Handlová
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky, 
tréningová hala
15.5. | 17.00 | ŠA Trenčín 
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, ženy 2. liga
21.5. | 9.00 | HK AS Trenčín 
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast
21.5. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Šaľa
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast
21.5. | 12.45 | HK AS Trenčín 
„B“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
21.5. | 13.40 | HK AS Trenčín 
„A“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
21.5. | 14.50 | ŠA Trenčín 
– Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
21.5. | 15.40 | HK AS Trenčín 
„A“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
21.5. | 16.30 | HK AS Trenčín 
„B“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky
22.5. | 9.00 | HK AS Trenčín 
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast
22.5. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast
22.5. | 8.00 – 19.00 | TJ 
Štadión Trenčín – Turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, 3x3, tré-
ningová hala
28.5. | 9.00 – 19.00 | 
FUTBALOVÝ TURNAJ MY 
NOVINY
ŠPORTOVÁ HALA | Futbal
29.5. | 9.00 – 19.00 | 
Majstrovstvá Slovenska 
semifinále
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky
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pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
LIONFITNESS | Dynamický tréning na pro-
fi trampolínkach posilní vaše telo i myseľ. 
Info: 0917  483  921. Rezervačný systém 
www.ivkafitaktivity.sk.
11. 5. | 17.00 | Dobeh etapy 
bežeckej štafety Peace run
MIEROVÉ NÁMESTIE | Peace run (Mierový 
beh) je najdlhší štafetový beh s  pochod-
ňou na  svete. Prebieha cez viac ako 140 
krajín sveta a 11. 5. zavíta medzinárodný 
tím aj do Trenčína. Cieľom štafety je šíriť 
myšlienky mieru, lásky a  porozumenia 
prostredníctvom horiacej pochodne, ktorú 
bežci odovzdávajú z ruky do ruky na svo-
jich zastávkach. Túto pochodeň držali už 
milióny ľudí na  celom svete, medzi nimi 
aj mnohí prezidenti, významní športov-
ci, náboženskí predstavitelia. 11. 5. si ju 
budú môcť podržať aj Trenčania. Podrob-
nosti na www.peacerun.sk.

 � FESTIVALY
9. 5. | 16.00 – 22.00 | Európa 
v Trenčíne

POSÁDKOVÝ KLUB | Európa v  Trenčíne – 
mini festival o  dôležitosti demokracie 
pri príležitosti Dňa Európy. Zmes hudby, 
hovoreného slova a  vizuálneho umenia. 
Koncert odohrá ženské trio Sutari (PL), 
ktoré originálnym spôsobom transformu-
je tradičné poľské piesne. Vystúpi čerstvý 
držiteľ hudobného ocenenia Radio_Head 
Awards v kategórii Album roka/Cena novi-
nárov 2021 Isama Zing (SK). Premietneme 
kolekciu vizuálnych diel, ktorá vznikla ako 
reakcia na vpád ruských vojsk na Ukrajinu. 
Ďalej nás čaká napríklad Literárnyklub.sk, 
ktorý sa bude venovať európskym hodno-
tám v  literatúre, pre mladých zážitkový 
workshop organizácie Post Bellum. Viac 
info na www.trencin2026.sk/news. Vstup 
voľný.

 � TANEC
utorok | 17.00 – 18.00 | Tance 
pre radosť
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Kolektívne a  kru-
hové tance sveta so striedaním part-
nerov (pre všetky vekové skupiny). Je 
potrebné prihlásenie: 0910  196  456, 
t a n c e p r e r a d o s t @ g m a i l . c o m , 
www.tancepreradost.wordpress.com. Fa-
cebook: Tance pre radosť. Začíname 3. 5. 
Prvá hodina zdarma.

 � INÉ...
1. 5. – 30. 9. | Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára
VKMR | XXX. ročník celoslovenskej literár-
nej súťaže Jozefa Braneckého pre stredo-
školákov a dospelých. 
2. 5. | 18.00 | katRande
CENTRUM PRE RODINU | Možnosť rýchle-
ho, efektívneho a  bezpečného zoznáme-
nia sa tvárou v  tvár. V  príjemnom pros-
tredí záhrady Centra pre rodinu sa môžete 
anonymne zoznámiť s novými ľuďmi a ak 

si s  niekým vzájomne „padnete do  oka“, 
obom vám pošleme vaše mailové kon-
takty, aby ste sa mohli viac spoznať. Pod-
ujatie je určené pre slobodných katolíkov, 
pre vekovú kategóriu 26 – 38 rokov. Zare-
gistrovať sa treba vopred, pretože počet 
miest je limitovaný na 10 mužov a 10 žien.
5. 5. | 18.00 – 19.30 | 
Na vlastných nohách: Mirka 
Uhnak a Peter Konečný
COFFEE SHEEP MIEROVÉ NÁMESTIE | Nika 
Kotláriková a Ivan Ježík sa budú rozprávať 
s Mirkou Uhnak a Petrom Konečným. Do-
zviete sa, ako sa dostali k tomu, čo robia, 
čo všetko sa naučili, ako sa majú, ale aj 
to, čo čítajú, čo počúvajú a  ako oddychu-
jú. Vstupenky v cene 3 € si môžete zakúpiť 
priamo v  kaviarni (info@coffeesheep.sk, 
0948 416 845). 
11. – 15. 5. | „Otec a dcéra“ – 
spoločný zážitkový víkend
CENTRUM PRE RODINU | Pozývame otcov 
a  ich dcéry (15 – 18 r.) na  spoločný zá-
žitkovo – dobrodružný víkend. Program 
je založený na vzájomnom prežívaní spo-
ločného času otca s dcérou, s cieľom nájsť 
novú kvalitu svojho vzťahu. Na podujatie 
je potrebné prihlásiť sa vopred. Viac in-
formácií a prihlášku nájdete na stránkach 
Centra pre rodinu.
14. 5. | Noc múzeí a galérií 2022

ÁTRIUM POD VEŽOU | 16.00 – 19.00 | WA-
GUS a  NORMANI šermiarsko-divadelné 
vystúpenia, MUSICA POETICA, historické 
piškvorky, obrazové skladačky, hlavola-
my, dobový fotokútik s  historickým kres-
lom a šatami pre malých aj veľkých. 21.00 
ohňová show. 
MIEROVÉ NÁMESTIE | Slobodné kráľovské 
mesto Trenčín > detská pátracia hra. 
MESTSKÁ VEŽA | 10.00 – 22.00 | Návrat 
k  sebe. Výstava - príbeh o  strate a  zno-
vunájdení ženskej duše, ktorá ušla do azy-
lu nevedomia kvôli sklamaniam, strachu 
a zdanlivej strate lásky.
PIARISTICKÝ KOSTOL SV. F. XAVERSKÉHO | 
9.00 – 13.00  | Sprístupnené priestory kos-
tola, vstup zdarma.
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO | 
15.00 – 20.00  | Sprístupnené bežne nedo-
stupné priestory – Vyhliadková veža Pia-
ristického gymnázia, Pamätná izba Pátra 
Braneckého, Refektár kolégia Piaristov,  
vstup zdarma.
GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO | 10.00 – 20.00 |  
Hry a  plenér na  nádvorí galérie, komen-
tované prehliadky výstav, hry s  umením 
vo výstavných priestoroch, cestovateľská 
prednáška s Robom Kočanom. 
TRENČIANSKE MÚZEUM | 10.00 – 20.00  | Ex-
pozícia (vstupné zdarma). 
KATOV DOM | 10.00 – 20.00 | Expozície 
(vstupné zdarma).
KOSTNICA | 10.00 – 20.00 | Expozícia (vstup-
né zdarma). 
Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma.
Vstupné sa platí iba v  jednej z  týchto in-
štitúcií (v  prvej, ktorú navštívite), do  os-
tatných je po  preukázaní sa vstupenkou 
VSTUP ZDARMA. Platí v  určených časoch 

do  všetkých zúčastnených kultúrnych in-
štitúcií (neplatí pre Trenčiansky hrad).
TRENČIANSKY HRAD | Osobitné pravidlá 
vstupného. 
9.00 – 18.00 | sprístupnené priestory hradu 
za bežné vstupné
18.00 – 22.00 | (posledný vstup o  21.00)  
sprevádzať budú odborní zamestnanci 
Trenčianskeho múzea (samostatné vstup-
né 1 €)
18.00 – 20.00 | objekt kasáreň - prezentá-
cia originálnych zbierkových predmetov 
pod názvom „Dotýkajte sa, prosím“. Pre-
zentuje JUDr.  Mgr. Tomáš Michalík, PhD., 
vstup voľný.
15. 5. | 9.00 | Majstrovstvá 
Slovenska v kanoistike 
na dlhých tratiach

PRI ŽELEZNIČNOM MOSTE |

21. 5. | Ladies Night
PIANO CLUB | 
21. – 22. 5. | 9.00 – 17.00 
| Šermiarsko – divadelné 
predstavenie
TRENČIANSKY HRAD - AMFITEÁTER | Kome-
diálne šermiarsko-divadelné predstave-
nia z  obdobia renesancie v  podaní sku-
piny Normani. Časy predstavení: o 11.30, 
o  12.30, o  14.30 a  o  16.30 hod. Dĺžka 

predstavenia cca 30 minút. Návštevníci sa 
budú môcť súčasne zoznámiť aj so soko-
liarskym umením, ktoré od nepamäti patrí 
k životu hradov.
od 21. 5. | Vláčik Matúš Čák
Od  21. mája 2022 bude v  Trenčíne opäť 
premávať turistický vláčik Matúš Čák. 
Vynovený vláčik vás pohodlne vyvezie 
po  obľúbenej trase – z  centra mesta až 
na  Brezinu k  južnému opevneniu Tren-
čianskeho hradu. Viac informácií nájdete 
na visit.trencin.sk/turisticky-vlacik. 
22. 5. | 7.00 | Regionálne 
stretnutie filatelistov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub filate-
listov.
23. – 27. 5. | 9.00 - 18.00 | Swap 
rastlín

CENTRUM PRE RODINU – ZÁHRADA | Príďte 
si vymeniť rastlinky do  záhrady či bytu. 
Prineste svoje zakorenené priesady, okras-
né aj úžitkové rastliny a odneste si na vý-
menu úlovky, ktoré vám chýbajú...
28. 5. | Kubranský kotlík
KC KUBRÁ | Súťaž vo varení kotlíkového 
gulášu. Prihlášky do 20. 5. 2022 na tel. č. 
0907 516 720.

KONTAKTY

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk, www.cprtrencin.
sk, 0940 785 275

Coffee Sheep – kaviareň a obchod  Matúšova 22, www.coffeesheep.sk, 0948 416 845

FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, lion.fitnesscentrum@gmail.
com, 0902 406 604

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

HANGÁR KLUB
areál Merina, vstup od Kukučínovej, produkcia@
hangarklub.sk

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

KAVIAREŇ NA CESTE – KATOV 
DOM Matúšova ulica, 0951 257 966

KERAMOPROJEKT Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 
KIC Kultúrno-informačné 
centrum Mierové námestie 9, 032/650 47 09

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA 
Mierové nám. 19, 0915 382 532, info@klubluc.sk, 
www.klubluc.sk

KDaM TIGRIKY – OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724, www.
tancujucetigriky.sk

KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 372/9, 0918 883 505

MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, www.visit.trencin.sk, 032/ 16 186

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815, www.
domarmady.sk

Trenčianska univerzita Študentská 2, 032/740 01 11, pr@tnuni.sk

TRENČIANSKY HRAD
Matúšova 75/19, 032/743 56 57, www.
muzeumtn.sk

VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk


