
 � DIVADLO
8. 6. | 19.00 | Už ti nikdy 
nenaletím

POSÁDKOVÝ KLUB | Pri dverách zvoní zvon-
ček. Za  nimi stojí bývalý manžel, zvodca 
a  sukničkár, starnúci „seladón“ Josema, 
ktorý si zakladá na  svojej atraktívnosti 
a úspechu u žien. Preto sa s ním jeho man-
želka Kristína rozišla a  prežila pokojných 
desať rokov. Odrazu je späť a prosí o návrat. 
Lenže vo vnútri je druhý muž, uhladený eu-
roposlanec Viktor... Skvelá španielska ko-
média o manipulácii, podvodoch a mimo-
riadnom prekvapení na  záver.  Účinkujúci: 
Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta 
Mickovičová / Lenka Barilíková.  Vstupné: 
15 €, 17 €. Vstupenky je možné zakúpiť 
v Kultúrno-informačnom centre.
12. 6. | 19.00 | Muzikál Studňa 
lásky – premiéra

TRENČIANSKY HRAD | „Láska je silnejšia ako 
skala“. Zažite s nami príbeh plný napätia, 
túžby po  moci, ale aj humoru a  najmä 
lásky. Na  Trenčianskom hrade väzní gróf 
Zápoľský krásnu Turkyňu Fatimu. Jej milý 
Omar sa ju snaží vyslobodiť, ale Fatimu 
sa pokúša získať aj brat tureckého sultá-
na a obdivom ju zahŕňajú aj páni z hradu. 
V  zamotanej situácii okolo lásky Fatimy 
sa manželia Zápoľskí snažia znovu nájsť 
k sebe cestu. Humorným spôsobom odha-
ľujú rozdielnosť mužského a ženského sve-
ta a  pohľadu na  lásku. Pôvodný muzikál 
na pozadí historických reálií plný humoru 
a  vrtkavých vzťahov je obohatený o  spe-
vy, tance, šermy a  sľubuje kultúrny záži-
tok pre všetky generácie. Autor, produkcia, 
dramaturgia: Zuzana Mišáková Moravčíko-
vá. Hudba: Ján Ančic. Réžia: Karol Rédli. 
Hrajú: Peter Trník, Zuzana Mišáková, Mi-
chal Rosík, Štefan Richtárech, Karin Adzi-
mová, Danica Jurčová, Simon Kopunec, 
Diana Minarovičová, Jozef Čakloš, Juraj 
Budzovský, Sára Hrčková, Sára Dedíková. 
Viac informácií: www.mdtn.sk. 

 � KONCERTY
10. 6. | 20.00 | Tufifty
PIANO CLUB | Krst albumu.
11. 6. | 20.00 | Pack A.D. (CAN)
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Deštrukcia 
a  melódia, kyslý dôvtip a  otrasné vokály 
– to je kanadská skupina Pack A.D. Spe-
váčka/ gitaristka Becky Black a bubeníčka 
Maya Miller vytvorili zvuk taký gigantický, 
taký divoký, surový a  posilňujúci, že je až 
neuveriteľné, že za tým stoja len dvaja ľu-
dia. Pack A.D. vás úplne pohltia v ich zme-
si ťažkého psych-popu a garage-rocku. Ich 
texty sú ako divoké hniezda, zároveň ľud-
ské a  komplikované. Spievajú o  depresii, 
digitálnych excesoch, žiali, aj o hlúposti. 
12. 6. | 18.00 | Koncert Petra 
Michalicu
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM TRENČÍN – VCHOD 
Z MIEROVÉHO NÁMESTIA | Záverečným kon-
certom sezóny 2021/22 Klubu priateľov 
vážnej hudby v Trenčíne bude koncert hus-
ľového virtuóza Petra Michalicu, spoločne 
s trenčianskou rodáčkou, sopranistkou An-
dreou Čajovou Vizváry a klaviristkou Vierou 
Bartošovou. Vstupné 10 €, členovia klubu 
6 €. Podrobnosti na stránke www.kpvh.sk.
17. 6. | 20.00 | Insect Ark (USA)
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Kapela Insect 
Ark multiinštrumentalistky  Dany Schech-
ter  (od  jari 2020 tiež členka koncertnej 
zostavy legendárnych  SWANS) sa zastaví 
v rámci európskeho turné aj v Klube Lúč!
18. 6. | 18.00 | Cave Songs
KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA | Koncert súboru 
súčasnej hudby VENI ensemble. Do Trenčí-
na prichádza s jedným zo svojich „malých“ 
programov v štvorčlennom obsadení. 
Na koncerte odznejú tri sólové inštrumen-
tálne skladby, jedno trio a jedno kvarteto, 
ktorého vznik je podmienený daným oka-
mihom, to znamená, že sa vždy nanovo 
kreuje „komponovaním v reálnom čase“, 
ako reakcia na „tému“, ktorá predtým za-
znie v elektronickej stope.
18. 6. | 20.00 | ABBA Symphonic 
show

POSÁDKOVÝ KLUB | Vypočujte si originálne 
symfonické prevedenie najväčších hitov 
skupiny Abba.  Účinkujú Slovak Sinfonie-
ta a Happyband Orchestra. Abba patrí me-
dzi najúspešnejšie hudobné skupiny sve-
ta. Jej hity sú stále živé. Abba Symphonic 
SHOW je spojenie najväčších hitov skupiny 

so  symfonickým orchestrom v  originál-
nom prevedení. Všetky aranžmány sú tvo-
rené priamo pre toto spojenie symfonickej 
a  rockovej zložky a  profesionálne výkony 
spevákov podčiarkujú výnimočnosť celé-
ho projektu. Happyband Orchestra – patrí 
medzi najúspešnejšie profesionálne even-
tové kapely. Vznikla v roku 2003 a účinku-
je nielen na  Slovensku, ale aj v  zahraničí 
a  hudobne sprevádza popredných umel-
cov našej a zahraničnej scény. 
24. 6. | 20.00 | Braňo Mojsej 
s kapelou

PIANO CLUB | Koncert slovenského speváka 
na  pomedzí rocku a popu. Do  povedomia 
verejnosti sa dostal predovšetkým vďa-
ka reality show Mojsejovci a relácii Nikdy 
Nehovor Nikdy. V roku 1997 založil rocko-
vú kapelu Challenge, s ktorou doteraz vy-
stupuje.
25. 6. | 20.00 | Pil C
PIANO CLUB | Tour s Pil C a jeho novým al-
bumom Odsúdení na  úspech, kde počas 
roka navštívi 12 miest, z toho 9 na Sloven-
sku a 3 v Česku.

 � VÝSTAVY
1. – 12. 6. | Výstava prác detí 
zo ŠkD o putovný pohár CVČ
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Centrum 
voľného času Trenčín.
1. – 30. 6. | Motýle na poštových 
známkach
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
7. 6. – 30. 7. | Jana Hojstričová: 
ÚLOŽISKO expozícia / 
fotografia / depositum
GMAB | Výstava ukazuje nekonečné rady 
evidenčných skriniek, detaily, ale aj celky 
rôznorodých rastlín a živočíchov. Pre au-
torku tieto motívy sú len východiskom, 
pretože ďalej s nimi pracuje tak, že pre-
kračuje rámec dokumentovania zbierok a 
to nielen voľbou záberu, kompozíciou, či 
kombináciu predmetu a priestoru. Jedno-
ducho muzeálna kultúra, ale aj historic-
ko-fotografický kontext sa stávajú zákla-
dom pre prácu v rámci inštalácie, autorka 
sa zaujíma o rolu estetiky v tomto proce-
se. Napriek enormnému množstvu zábe-
rov z jednotlivých lokalít je až samotná 
inštalácia priestorom, kde sa napĺňajú 
umelecké ašpirácie diela. Veľmi zvláštnou 

4. 6. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: Tí, 
ktorí prežili

KIC | Počas druhej svetovej vojny bolo 
mnoho Trenčanov nespravodlivo pre-
nasledovaných iba na  základe svojej 
rasy. Postupne boli zbavení majetku aj 
práv a deportovaní do koncentračných 
táborov. Našťastie, napriek všetkému 
aspoň niekoľkí dokázali prežiť. Čo po-
mohlo Petrovi Kubíčkovi prežiť pochod 
smrti? Aká bola prvá akcia 15-ročné-
ho partizána Paula Strassmanna? Pod 
akým menom je známy Juraj Hirschfeld 
a čomu zasvätil svoj život? Dozviete sa 
na júnovej Prechádzke mestom, ktorú 
pre vás pripravuje Kultúrno-informač-
né centrum Trenčín. 
6. 6. | 16.00 | ORA ET ARS 
SKALKA 2022

DIECÉZNA SVATYŇA SV. ANDREJA-SVO-
RADA A BEŇADIKA NA MALEJ SKALKE | 
15. ročník Medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia. Otvorenie sym-
pózia spojené so sv. omšou.
6. - 11. 6. | Tvorba účastníkov 
sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2022
Prebieha v  priestoroch areálu pútnic-
kého domu na Malej Skalke a v priesto-
roch areálu kláštora na Veľkej Skalke.
11. 6. | 17.00 | Ukončenie 
sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2022
AREÁL PÚTNICKÉHO DOMU NA  MALEJ 
SKALKE | Prezentácia diel vytvorených
na sympóziu a autorské čítanie účast-
níkov literárnej sekcie sympózia ORA 
ET ARS – SKALKA 2022 s kultúrnym 
programom. 
Hudobní hostia: Samuel Teicher a Ren-
dy Burianová.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

6. – 11. 6. | Malá a Veľká Skalka pri Trenčíne |  
ORA ET ARS SKALKA 2022
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kombináciou fotografií z rôznych lokalít a 
záhrad v rôznorodom technickom preve-
dení a  inštalovaní dochádza k prekroče-
niu hraníc evidencie artefaktov smerom 
do prostredia umenia. Interpretácia, kon-
text, experiment – to všetko je základný 
rukopis autorky. Kurátorka výstavy: Bo-
hunka Koklesová. Architekt výstavy: Mar-
cel Benčík. Vernisáž výstavy sa uskutoční v 
utorok 7. júna 2022 o 17.00 hod.
do 10. 6. | Absolventské práce 
študentov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Škola ume-
leckého priemyslu Trenčín.
do 10. 6. | Výstava maturitných 
prác žiakov Školy umeleckého 
priemyslu Trenčín
TRENČÍN | Škola umeleckého priemyslu 
Trenčín Vás pozýva na  výstavu maturit-
ných prác. 
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. 
7. 6. – 30. 7. | Jana Bednárová: 
Dôverné teritórium

GMAB | Diela výtvarnej umelkyne Jany 
Bednárovej portrétujú jedinečnú atmosfé-
ru pralesa v severovýchodnej časti Indie, 
kde autorka dlhodobo žije. Plenérové ob-
razy, ktoré maľuje priamo uprostred divo-
kej prírody, vystaví v trenčianskej Galérii 
M. A. Bazovského po  prvýkrát. Bednáro-
vá sa viac ako dekádu venuje pozorovaniu 
a  zaznamenávaniu divokej indickej príro-
dy, ale aj domorodej kultúry. Namaľovať 
obraz pre ňu častokrát znamená vydať 
sa hlboko do  pralesa, podniknúť náročnú 
trasu so sprievodcom a prenocovať v stane 
alebo v bambusových príbytkoch. Bedná-
rová počas svojich expedícií objavuje skry-
té prírodné scenérie, ktoré zaznamenáva 
priamo na mieste a častokrát v nehostin-
ných podmienkach. „Názov výstavy Dô-
verné teritórium vychádza z autorkiných 
osobných pozorovaní a postrehov, ktoré 
nadobudla počas jej početných výprav 
do  hlbokej nedotknutej džungle v  rôz-
nych oblastiach severnej Indie,“ hovorí 
kurátorka výstavy Martina Ivičič. V apríli 
tohto roku autorka uskutočnila plenéro-
vú výpravu do  národného parku Karizan-
ga, ktorý je unikátny bohatou vegetáciou 
a rozmanitou faunou. O pralese môžeme 
uvažovať ako o vyváženom ekosystéme, 

kde všetky živé tvory vzájomne rešpektu-
jú svoje teritórium a vytvárajú kompaktný 
celok. Naproti tomu človek si svoje teri-
tóriá rozširuje bez ohľadu a rešpektu voči 
ostatným živým tvorom, ktorým ukrajuje 
z ich prirodzeného prostredia. Bednáro-
vej portréty divočiny nám pripomínajú, 
že sme zabudli vnímať seba samých ako 
súčasť jedného celku. Vernisáž výstavy sa 
uskutoční v utorok 7. júna 2022 o 17.00 
hod.
10. 6. – 8. 7. | VII. Bienále 
figurálnej kresby a maľby 2022

MESTSKÁ VEŽA | Medzinárodná výstava je 
výsledkom dvojročnej spolupráce s  Čes-
kou sekci INCEA, Pedagogickou fakultou 
univerzity Palackého v  Olomouci, Medzi-
národnou školou ASISSI Taliansko.
13. 6. – 10. 7. | Dotyky s umením
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Súkromná 
ZUŠ Gagarinova Trenčín.
13. 6. – 21. 7. | Výstava Klubu 
výtvarníkov – Ing. Stanislav 
Neštický, Tibor Hladký, 
Stanislav Lubina
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vý-
tvarníkov.
14. – 15. 6. | AQUA 2022
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | 23. ročník vý-
stavy vodného hospodárstva. 
16. 6. – 15. 7. | AMFO 
Trenčianskeho kraja – 
26. ročník krajskej postupovej 
súťaže amatérskej fotografie
TSK | Výstava fotografií z  krajského kola 
súťaže amatérskej fotografie AMFO Tren-
čianskeho kraja. Vernisáž výstavy 16. 6. 
o  17.00 hod., odborný seminár k  výstave 
16. 6. o 15.30 hod. Web: www.tnos.sk.
22. 6. – 28. 6. | Krása, moja 
záľuba
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub Čipka.
do 16. 7. | TOTO! je kabinet 
ilustrácie XVIII. — FERDINAND 
HLOŽNÍK: Ujovi vezú pásovú 
pílu

GMAB | „Jasné, ten žltý šlabikár!“ Tak re-
agovali takmer všetci, ktorým sme pove-
dali, že pripravujeme výstavu Ferdinanda 
Hložníka. Veď kto by sa naň nepamätal? 
Tzv. „husákove deti“, plus-mínus päť-
desiatnici, ho poznajú. Nečudo. Našli 
ho na  lavici hneď v  prvý deň, keď prišli 
do  školy. Iné šlabikáre vtedy, v  období 
tzv. reálneho socializmu, neboli. Šlabikár 
sa nám môže zdať ako drobné dielo, ako 
banalita. Málo slov, minimum príbehov. 
Žiadne dobro-družné, vzrušujúce čítanie. 
A predsa: práve šlabikár prednastavuje to, 

ako nás (tie deti, čo sa z neho učia) bude 
v budúcnosti čítanie baviť. Približuje svet 
písmen, slov a  viet tak, aby začal dávať 
zmysel. Aby sme mali pocit, že to, čo čí-
tame, by mohlo byť aj o  nás. Tak sme sa 
cez výstavu skúsili pozrieť na to, ako tvoril 
šlabikár Ferdinand Hložník a  nájsť v  ňom 
„niečo viac“, čo nás donútilo zapamätať si 
ho. Pretože tušíme, že to tam je. Nemoh-
la to byť predsa iba kolektivizácia pamäti 
– veď existovalo toľko učebníc! Ale zarea-
gujete takto, keď sa vás spýtame, či si pa-
mätáte druhácku prvouku alebo piatacky 
dejepis? Skôr nie. Tak čo je za  tým? Vtip? 
Jednoduchosť (obrázky sa ľahko dali pre-
kresliť cez  prieklepový papier, čierna lin-
ka ich zjednodušovala)? Reálie? Hej, aj tie 
prispievajú k  jeho kúzlu. Ferdinand Hlož-
ník ilustroval to, čo videl: deti na  zastáv-
kach, v  škole, doma pri  telefóne... A  po-
tom tie jasné farby, čo ťahali oči, žiadne 
špinky. Tak príďte a pátrajte s nami. Origi-
nály týchto ilustrácii stojí za to vidieť.
do 30. 6. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939-1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 30. 6. | Svet očami Nati
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Autor obrazov: 
Natália Šebová.

 � DETI
1. – 30. 6. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program 
pre  deti vo  veku 1,5 – 6 rokov s množ-
stvom tancov a  zábavy na  každej lekcii, 
pútavá hravá forma výuky s lákavými rek-
vizitami, systematické tanečné napredo-
vanie, rešpektujúci prístup lektoriek, ne-
súťaživá forma. Deti tancujú raz do týždňa 
v rovnakej skupine so svojimi rovesníkmi. 
Rozvrh kurzov alebo jednorazových vstu-
pov nájdete na www.tancujucetigriky.sk.
10. 6. | 16.00 – 18.00 | Medový 
deň
AREÁL ZŠ VÝCHODNÁ | Medový deň s ukon-
čením krúžkovej činnosti CVČ – tvorivé 
dielničky – výroba sviečky a  bavlnenej 
taštičky, súťaže, hry, športové a  tanečné 
vystúpenia detí z krúžkov CVČ. Bližšie info 
na www.cvctn.org.
11. 6. | 10.00 – 13.00 | Klaun 
v meste

ŠTÚROVO NÁMESTIE | Trojhodinový diva-
delný maratón milovaných veselých klau-
nov fondu Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.
Klauni, bábkari, mímovia a kúzelníci na-
dačného fondu navštevujú celoročne špe-
ciálne internátne základné školy, domovy 
sociálnych služieb a liečebne po  celom 
Slovensku. V sobotu 11. júna sa v Trenčíne 
predstavia niekoľkí z nich - Miro Kasprzyk, 
Vlado Kulíšek, Roman Mihálka, Adrián 
Ohrádka, Igor Strinka a Vlado Zetek.

2 | KAM

16. 6. | 9.30 | Uvedenie 
do života knihy Severus 
– vojak z Laugarícia

VKMR | Prezentácia novej trenčian-
skej legendy z  pera Vlada Kulíška, 
spojená s  vyhodnotením 58. ročníka 
motivačnej medziškolskej a  medzi-
-triednej súťaže žiakov ZŠ v  Trenčíne 
„Čítajme všetci, čítanie je super“. Le-
genda o  rímskom vojakovi  Severuso-
vi  je podkladom k  podujatiu  Príbehy 
z  Trenčína. Jej knižné uvedenie bude 
príležitosťou k prvému zoznámeniu sa 
s touto legendou. Vstup voľný. Poduja-
tie sa uskutoční v priestoroch letnej či-
tárne VKMR (Jaselská 2, Trenčín).
1. - 2. 7. | 21.30 | Príbehy 
z Trenčína: Severus – vojak 
z Laugarícia
PRED DOMOM ARMÁDY | Siedme pokra-
čovanie nočnej artistickej šou pod ho-
lým nebom, ktorá ponúkne nevšedné 
akrobatické výkony a efektné svetelné 
zobrazenia. Vstup voľný.

2. 6. | 9.00 – 13.00 | ŠA 
Trenčín – TURNAJ MINI
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
4. 6. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
4. 6. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
4. 6. | 14.30 – 18.00 | ŠA 
Trenčín – TURNAJ
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná.
4. 6. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Poprad
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
5. 6. | 10.00 | BK AS Trenčín – 
Spišská Nová Ves
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
7. 6. | 08.00 – 14.00 | TSK 
TURNAJ 14. ročník 
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, stredné ško-
ly.
12. 6. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Bardejov
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky, 
tréningová hala.
13. 6. | 9.00 – 17.00 | 
Majstrovstvá Slovenska / 
finále
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

 � ZÁPASY
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12. 6. | 17.00 | Marionetové 
divadielko a Popletená 
rozprávka

CENTRUM PRE RODINU | V nedeľu 12. 6. po-
zývame všetky deti do  rozprávkovej zá-
hrady Centra pre  rodinu na  marionetové 
predstavenie Divadla pod  hríbikom s  ná-
zvom Popletená rozprávka. Nášmu hrdi-
novi z Popletenej rozprávky popletené zá-
žitky a  veselé prekrúcačky vôbec nevadia 
v  jeho ceste za dobrodružstvom. Ale o čo 
bude jeho prekvapenie na  konci väčšie, 
keď sa naň usmeje nielen šťastie, ale získa 
i ruku a srdce princeznej. 
Jeho „prepletaniu“ neodolá ani tatko 
s  mamkou, či obávaný obyvateľ lesa, do-
konca ani kráľovský dvor. A  či sa aj vám 
na  konci „zajyk v  supe“ nepopletie... – či 
vlastne jazyk v puse , alebo nezačnú pliesť 
ruky s nohou – to si vyskúšajte pred našim 
dreveným divadlom.
18. – 19. 6. | 9.00 | Detský WOW 
FESTIVAL TRENČÍN 2022
VÝSTAVISKO EXPO CENTER | Prvý ročník 
najzábavnejšieho detského festivalu! 
Príďte sa zabaviť so svojimi deťmi na Det-
ský WOW Festival, kde môžete vidieť 
hudobné vystúpenia najobľúbenejších 
detských interpretov, užiť si bohatý sprie-
vodný program a rôzne zábavné aktivity.
Účinkujúci: Smejko a Tanculienka, Kúzel-
ník, Oteckovia, Fifo a Vierka, Spievankovo, 
Paci Pac, Fíha Tralala. 
18. 6. | Detské cyklopreteky 
na Brezine

LESOPARK BREZINA | DIVO občasné zdru-
ženie  pozýva všetkých malých milov-
níkov cyklistiky vo  veku od  0-13 rokov 
na II. kolo detských cyklopretekov zo série 
„CYKLO DIVOčiny“. Stretneme sa na  Bre-
zine (pri Tarzanii) a  pretekať sa bude 
v disciplíne XC – cross country. 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 prístupná od 6. 6. do 15. 
6. do 19.00 hod., alebo do naplnenia ka-
pacity. Registračný poplatok 3 € sa platí 
v hotovosti na mieste.
23. 6. | 9.30 – 11.30 | 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 odhaľu-
jú vždy niečo nové zo  sveta výtvarného 

umenia. Veľký prínos pre  deti má aj sa-
motná práca v kolektíve, ktorá v nich roz-
víja elementárne sociálne zručnosti. 
Na  podujatie je potrebné sa vopred pri-
hlásiť. 
pondelok – piatok | 14.00 – 
18.00 | Voľná hra s kockami 
LEGO v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.

 � 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.
14. 6. | 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. 
14. 6. | 13.30 | Slávnostné 
ukončenie XXXV. ročníka 
AKADÉMIE TRETIEHO VEKU
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: Bá-
seň. Privítanie, predstavenie hostí. Sláv-
nostné ukončenie XXXV. ročníka ATV – 
RNDr. Janka Gugová, predsedníčka Rady 
ATV. Príhovory hostí. Vyhodnotenie vzde-
lávania ATV v školskom roku 2021/2022 – 
Anna Pinďáková, 1. podpredsedníčka Rady 
ATV. Odovzdávanie Osvedčení a  Ocenení 
ATV. Informačná ročenka XXXV. ročník ATV 
– uvedenie do života. Záver. 

 � PREDNÁŠKY
11. 6. | 17.00 | Cestovanie 
s pantomímou okolo sveta 
(od Vietnamu po Čínu)
KAVIAREŇ NA CESTE | Rozprávanie známe-
ho trenčianskeho umelca Vlada Kulíška 
a prezentácia jeho novo-vydanej knihy (s 
možnosťou zakúpenia, venovania, podpí-
sania publikácie).
16. 6. | 15.00 | Literárny klub 
Omega: Peter Valo
VKMR | Beseda so spisovateľom, noviná-
rom a scenáristom. Podujatie je spojené 
s prezentáciou kníh Spovedné tajomstvo 
a Zabíjal som štát. Po 29 rokoch autor vo 
svojich knihách skloňuje humor vo všet-
kých pádoch.
16. 6. | 16.00 | Členská schôdza 
numizmatikov s prednáškou
POSÁDKOVÝ KLUB | Téma prednášky:
„Dejiny rodu Habsburgovcov a  ich 

numizmatická zbierka v  Trenčianskom 
múzeu“. Prednášajúci:  Mgr. Lukáš Trnkó-
ci,PhD. Pripravuje: Klub numizmatikov.
22. 6. | 15.00 | J. Rezník: Ľudovít 
Štúr. Génius národa a Európy
VKMR | Autorská beseda s  jubilantom Ja-
roslavom Rezníkom (80) spojená s prezen-
táciou knihy o Ľudovítovi Štúrovi.
Súčasťou podujatia je tvorivá dielňa 
s  členmi odbornej poroty celoslovenskej 
literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Stud-
ňa sa tajne s dažďom zhovára“.
Sprievodný program: Súkromná ZUŠ 
na Ul. L. Novomeského v Trenčíne.
25. 6. | 15.00 | M. Vrba: Trenčín 
v uličkách času
ULICA 1. MÁJA, TRENČÍN | Beseda so  zbe-
rateľom historických fotografií Milanom 
Vrbom spojená s  prezentáciou jeho pub-
likácie „Trenčín v  uličkách času“, a  tiež 
o pripravovanej knihe o obchodných pre-
vádzkach v  regióne. Podujatie spoluor-
ganizované Verejnou knižnicou Michala 
Rešetku v Trenčíne je súčasťou kultúrno-
-umeleckého festivalu Fest Art Trenčín 
2022.

 � KURZY
14. 6. | 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 tvori-
vé dotyky s výtvarným umením. Obsahom 
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. 
17. – 19. 6. | Dialógy s čipkou 
– celoslovenský workshop 
paličkovanej čipky
HOTEL GRAND TRENČÍN | Čipkársky 
workshop s  lektorkami Jarmilou Rybán-
skou a  Katarínou Búranovou je určený 
pre  aktívne tvoriace čipkárky/čipkárov 
z celého Slovenska. Web: www.tnos.sk

 � ŠPORT
utorok | 16.45 – 18.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou pre ženy 
každého veku
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Precvičenie ce-
lého tela (chrbát, panvové dno...) s  ná-
sledným uvoľnením mysle. Facebook: 
Jemné cvičenie s  relaxáciou. Je potreb-
né  prihlásenie: 0910 196 456. Kontakt: 
tancepreradost@gmail.com.
pondelok | 19.00 |, štvrtok | 
17.45 | Strong by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový 
tréning s váhou vlastného tela v sprievo-
de 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, 
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, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
LIONFITNESS | Dynamický tréning na pro-
fi trampolínkach posilní vaše telo i myseľ. 
Zvyšuje kondíciu a  silu, urýchľuje deto-
xikáciu organizmu, podporuje redukciu 
hmotnosti, nezaťažuje kĺby. To všetko 
podporené skvelou hudbou a  pod vede-
ním certifikovanej inštruktorky. Info: 0917 
483 921 – Mgr. Ivana Hudec Strápková, re-
zervačný systém www.ivkafitaktivity.sk.
štvrtok | 17.30 | Kruhový 
tréning pre ženy
LIONFITNESS | Kruhový tréning na posilne-
nie celého tela, rozvoj kondície, sily a vý-
bušnosti. Pri kruhovom tréningu spaľujete 
kalórie, tvarujete postavu a budujete silu. 
Pod vedením certifikovanej inštruktorky.
Info: 0917 483 921 – Mgr. Ivana Hudec 
Strápková, www.ivkafitaktivity.sk.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, formo-
vanie postavy, spaľovanie kalórií, zlepše-
nie kondície. Využívame jednoduché špor-
tové náradie a vlastnú váhu. Pod vedením 
certifikovanej inštruktorky. Info: 0917 
483 921 – Mgr. Ivana Hudec Strápková, 
www.ivkafitaktivity.sk.
1. – 30. 6. | Nordic Walking
BISKUPICKÁ ULICA Č. 54 | Nordic Wal-
king zapája 90 % svalov. Má viac ako 20 
zdrav. benefitov. Môže sa robiť v kaž-
dom veku aj počasí, 365 dní v  roku. 
Viac informácií na  tel. č. 907 336 466, 
nw.trencin@gmail.com, www.nwtn.sk.
1. – 29. 6. | 18.00 - 18.50 | Qi 
Gong meditácia v pohybe
HRÁDZA PRI GOLFOVOM IHRISKU TRENČÍN | 
Beáta Liptáková, MBA – mentorka pre du-
ševný rozvoj, pre Vás pripravila blahodár-
ne lekcie Qi Gong. Prichádzajú teplé letné 
dni... aby sme sa cítili sviežo a ľahko, po-
trebujeme sa o niečo viac zamerať na obe-
hový systém, naše srdce, dych. Na  prvé 
miesto dáme seba, nadýchame sa sviežos-
ti do sýtosti. Qi (Čchi) je základná životná 
sila a  my sa ju naučíme prebúdzať tak, 
aby pracovala pre náš prospech. Ladnými 
pohybmi v spojení s dychom si ukážeme, 
ako na  to. Stretávame sa v malej skupin-
ke max 10 ľudí. Užívaš si chvíľu pre seba. 
Ladíš sa na  seba, dýchaš pre  seba, od-
počívaš. Čerpáš energiu každým jedným 
nádychom a čistíš sa každým jedným vý-
dychom. Vedená meditácia dych živo-
ta 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. Garantujem pohodovú, príjemnú 
atmosféru pod mojím vedením, ktoré má 
vždy základnú ingredienciu a tou je láska.
Za sprievodu tónov a vôní prírody. Popla-
tok za jednu lekciu je 10 €. Pre viac info ma 
kontaktujte telefonicky: 0905 393 872, 
alebo mailom: info@beataliptakova.sk.
16. 6. | 9.00 – 13.00 | Všetci 
robia duathlon
ŠPORTOVO REKREAČNÝ AREÁL OSTROV ZA-
MAROVCE | Príďte si zmerať sily v  behu 
a  jazde na  bicykli na  nespevnenom 
povrchu. Podujatie je určené pre  žia-
kov 2. stupňa ZŠ. Bližšie informácie 
na  www.cvctn.edupage.org Tel.č.: 0911 
886 007.
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18. 6. | 9.00 – 12.30 | Maratón 
Pohybu
AREÁL ZŠ VÝCHODNÁ | Vychutnajte si radosť 
z pohybu na čerstvom vzduchu pod vede-
ním kvalifikovaných inštruktorov a  posil-
nite svoje zdravie. Disciplíny: Latino, Salsa-
tion, Kruhový Tréning, Strečing. Podujatie 
je určené pre  širokú verejnosť. Bližšie in-
formácie na www.cvctn.edupage.org / Te-
l.č. 0911 886 007.
18. 6. | Trenčiansky YPSILON 
2022

AUTOCAMPING NA OSTROVE | 6. ročník pre-
tekov dračích lodí s medzinárodnou účas-
ťou. Športový klub Dračia Légia Trenčín 
2012 srdečne pozýva všetkých priazniv-
cov vodných športov. Vstup pre  verejnosť 
je zdarma.
18. 6. | 8.00 – 8.50 | Qi Gong 
v rannej rose

HRÁDZA PRI GOLFOVOM IHRISKU TRENČÍN | 
Láka Vás urobiť pre seba niečo viac? Vyu-
žite príležitosť a poďte si rozprúdiť život-
nú energiu v  rannej prírode. Sprevádzať 
Vás bude lektorka Beáta Liptáková, MBA 
mentorka pre duševnú pohodu. Spojením 
dychu a  ladných pohybov spoločne na-
čerpáme Qi (čchi), základnú životnú silu 
blahodárnym spôsobom. Iba 1x za mesiac 
za zvýhodnený poplatok 5€/lekcia. Nevá-
hajte a  vezmite so  sebou blízkych, part-
nerov, kamošov. Treba sa prihlásiť vopred 
kontakt: 0905 393 872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.
26. 6. | 9.00 | Deň otvorených 
dverí bojových umení
MLÁDEŽNÍCKA 2 | 2. ročník Dňa otvorených 
dverí bojových umení v Trenčíne.
26. 6. | 9.00 | 25. 6. | 10.00 | 
Trenčianska regata 2022

LODENICA KK TTS PRI ŽELEZNIČNOM MOSTE 
| 64. ročník.

 � FESTIVALY
4. 6. | Trenčianske folklórne 
slávnosti – XXXX. ročník
MNÍCHOVA LEHOTA – AMFITEÁTER | Sviatok 
tradičnej ľudovej kultúry – folklórny fes-
tival bohatý na  ľudové tradície, piesne, 

hudbu a tance.
Program:
14.00 hod.: otvorenie
14.15 hod.: Ratolesti I Program detí z det-
ských folklórnych súborov Čajka Horná 
Súča, Lampášik Trenčianske Stankovce, 
Harmoniková akadémia Soblahov, Bys-
terec Mníchova Lehota, Selčanka Selec, 
Kornička a  Radosť Trenčín, Kopaničiarik 
Myjava
16.00 hod.: Generácie I  Generačný 
program folklórnych skupín, folklórnych 
súborov, detských folklórnych súborov 
Kubra z  Kubrej, Dolinečka, Melenčár So-
blahov, Večernica Trenčianska Turná, Roz-
vadžan Trenčianske Stankovce, Lehoťan-
ka, Jáderko, Trúfalci Mníchova Lehota, 
Škrupinka, Nadšenci, Družba, Seniorklub 
Družba, Trenčan, Kornička, Radosť Trenčín
18.30 hod.: Čriepky z tvorby I Program FS 
Vršatec Dubnica nad Váhom
19.30 hod.: Zatancujme si I Tanečná škola 
ľudových tancov interaktívnym spôsobom 
pre verejnosť s tanečníkmi z Vršatca
Sprievodný program: Majstri ľudového re-
mesla I  Prezentácia remeselníkov s  ukáž-
kami výroby a výsledkami tvorby.
18. 6. | 13.30 - 20.30 | Víno pod 
hradom
MIEROVÉ A ŠTÚROVO NÁMESTIE | Čaká Vás 
40 vinárov pekne pokope v historickom 
centre. 
19. 6. | Festival Ad Fontes 
Musicae k prameňom hudby
PRI PRAMENI KUBRANSKEJ KYSELKY | Hrať 
a  zabávať Vás budú: Musica Poetica – 
súbor starej hudby, Fistulatoris Consort 
– detský flautový súbor, Wagus – sku-
pina historického šermu a  tanca, Súbor 
Musicantica Slovaca z  Mojmíroviec. Ďalej 
sa môžete tešiť na: dobovú kuchyňu a  jej 
starodávne jedlá a receptúry, pre najmen-
ších je pripravená miniZoo, jazda na  ko-
ňoch či detská šermiarska aréna. Vo večer-
ných hodinách jedinečný koncert Drowsy 
Maggie – írske a  škótske piesne a  tance 
a samozrejme veľa dobrého jedla a  pitia, 
grilované oštiepky, stejky, kapustnica, 
langoše a ďalšie pokušenia. 
25. 6. | 12.00 | Fest Art Trenčín 
2022

PARKOVISKO PRI GYMNÁZIU Ľ. ŠTÚRA | Pia-
ty ročník kultúrno-umeleckého festivalu, 
ktorý sa uskutoční tento rok na parkovis-
ku pri Gymnáziu Ľ. Štúra v spojení s pod-
ujatím Trenčín na Korze. Pripravený je bo-
hatý program, počas celého dňa budete 
môcť sledovať umelcov, ako maľujú plo-
chu o rozmere 240 m2. Samozrejme nebu-
de chýbať hudobný a  kultúrny program. 
Sprievodný program bude obohatený 
o  futbalový turnaj, bunnyhop contest 
pod  vedením Divo Združenia a  takisto aj 
maľovanie na stenu. Na mieste bude, sa-
mozrejme, Hangár chill zóna a bar. Dobrú 
kávičku vám spravia v  Oucafé. Ako každý 
rok na festivale nájdete aj Elite barber stá-
nok, kde sa môžete dať ostrihať. Vo Fest 
Art Shope nájdete umenie, knihy či tričká 
a môžete si dať drink pripravený exkluzív-
ne pre  Fest Art na  náš účet. Po  zotmení 
ožije budova Gymnázia projekciou od sku-
piny Trakt.

 � INÉ...
10. 6. | 19.00 – 22.30 | Noc 
kostolov na Skalke

KLÁŠTOR VEĽKÁ SKALKA | Hudobno-poetic-
ký program na nádvorí kláštora. Program:
19.00 – 20.00 Predkapela: Mladí zo Skal-
ky. 20.00 – 21.30 Gustáv Beláček • bas-
barytón, Daniel Buranovský • klavír, Jozef 
Šimonovič • recitácia. V prípade nepriaz-
nivého počasia sa podujatie bude konať 
v Diecéznej svätyni Malá Skalka.
12. 6. | 10.00 – 17.00 | Slow. by 
Priestor
UL. FARSKÁ | Buď Slow. a predaj svoje ob-
lečenie. 14.00 - O syndróme vyhorenia 
s Matúšom Bakytom. 15.00 - Prečo byť 
vďačný za neúspech s Romy Špaček. 
11. 6. | 10.00 | Kukanova desina
TRENČÍN | Turisticko - pivný pochod Kuka-
nova desina vznikol podľa povesti spísanej 
nebohým básnikom Jozefom Urbanom 
na počesť pivára Kukana.
17. 6. | 15.00 | Študentský Deň 
nezávislosti
CENTRUM PRE  RODINU | Gemblíš? Chatu-
ješ? Príď sa porozprávať o  svojich skúse-
nostiach, úspechoch a  prehrách do Cen-
tra pre rodinu, kde sa uskutoční podujatie 

pre  študentov stredných škôl – Deň ne-
závislosti. Zabavíme sa pri  dobrej muzi-
ke, zahráme turnaj v kalčete a air hockey. 
Pripravené bude občerstvenie – kofola, 
pukance, zmrzlina a  iné. Súčasťou bude 
workshop na tém u pc hier a chatovania.
26. 6. | 13.00 | Valné 
zhromaždenie a stretnutie 
členov združenia Paličkovaná 
čipka Slovenska
POSÁDKOVÝ KLUB | Stretnutie členov výni-
močného združenia.
26. 6. | 15.00 | Spoločné 
čipkovanie

MIEROVÉ NÁMESTIE | Čipkujeme na  ná-
mestí. Spoločné čipkovanie členov zdru-
ženia Paličkovaná čipka Slovenska spolu 
s  návštevníkmi, ktorí si budú chcieť toto 
remeslo vyskúšať. 
do 30. 9. | Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára
VKMR | XXX. ročník celoslovenskej literár-
nej súťaže Jozefa Braneckého pre stredo-
školákov a dospelých. 
25. 6. | Burza starožitností 
a gazdovské trhy
VÝSTAVISKO EXPO CENTRUM | Burza staro-
žitností, zberateľských kuriozít, zaujíma-
vostí a gazdovské trhy. 

KONTAKTY

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

Denné centrum Sihoť Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,  
0901 714 266 

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

HOTEL GRAND TRENČÍN
Palackého 3477, 032/743 43 53,  
www.grand-hotel.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

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Ul. Mládežnícka 1, 032/743 5695 

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
TSK – TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 032/6555 111,  
www.tsk.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


