
 � DIVADLO
16. 9. | 20.00 | Divadlo na cucky: 
Budoucí lokální hvězda 
Hochman hraje bývalou 
globální hvězdu Thunberg
KLUB LÚČ | Humorné divadlo z dôb klima-
tického rozvratu. Podujatie je súčasťou 28. 
ročníka medzinárodného festivalu divad-
la jedného herca Sám na Javisku, ktorý sa 
uskutoční 12. – 16.10. v Trenčíne.
18. 9. | 17.30 | Pavol Seriš: Pri 
kase
KS OPATOVÁ | Divadelné predstavenie 
v rámci Divadelnej Opatovej.
19. 9. | 19.00 | Zajačik

POSÁDKOVÝ KLUB | Zúfalá komédia o láske, 
dozrievaní, čarovaní a  šťastí, ktoré u  vás 
môže zazvoniť. Obsadenie: Z. Fialová, Z. 
Vačková, M. Mitaš, K. Svarinská, N. Czuczor
2. 10. | 16.00 | a | 19.00 | RND: 
Spev kohúta
POSÁDKOVÝ KLUB | Sú takí, čo v meste tú-
žia po  idylickom živote v  dedine (podob-
nú túžbu po meste majú aj mnohí dedin-
čania). Žiť v dedine, kde je dobrý vzduch, 
zdravé životné prostredie a  írečité, dôver-
né medziľudské, naozaj susedské vzťahy. 
To si myslia aj mestskí Bečkovci, ktorí sa 
presťahujú do vysnívaného typického de-
dinského domu.

 � KONCERTY
11. 9. | 18.00 | Otvárací koncert 
sezóny klasickej hudby
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Predstavia sa 
mladí talentovaní umelci: Pavla Tesařová 
z Českej republiky (husle) spoločne s Jura-
jom Škodom (violončelo). Viac informácií 
na www.kpvh.sk.
11. 9. | 19.30 | Mariánsky koncert
PIARISTICKÝ KOSTOL | Benefičný koncert. 
Účinkujú: Danubius Octet Singers s  diri-
gentom Danielom Simandlom a  sólista-
mi, Mykola Erdyk – tenor, Jaroslav Pehal 
– bas, Daniel Simandl – klavír, Božidara 
Turzonovová a  Ida Rapaičová – umelecké 
slovo. 
16. 9. | 19.30 | Punk v Garáži
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | V piatkový večer Ga-
ráž rozozvučia známe trenčianske punkové 
kapely Uhol Dopadu, Uzavretá spoločnosť 
a Fraktúra. Vstupné dobrovoľné.

17. 9. | 19.00 | Zelená pošta
PIANO CLUB | Štyridsať rokov starú nahráv-
ku predstaví okrem Pala Hammela a  Ma-
riána Vargu aj aktuálna zostava súboru 
Collegium musicum – Fedor Frešo (baso-
vá gitara), František Griglák (elektrická gi-
tara), Martin Valihora (bicie) a ako hosť sa 
predstaví Peter Preložník (klávesy).
23. 9. | 20.00 | KAROL MIKLOŠ – 
Oslava vydania nového albumu
KLUB LÚČ | Oslava vydania nového albumu 
„This Side of Town“. O  support sa postará 
kapela Paľa Hubináka VENEER.
30. 9. | 19.30 | Metal v Garáži
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Príďte si vypočuť 
nadupané gitarové riffy metalových kapiel 
KyanydHedZZ z Trenčína, Rust2dust z Bra-
tislavy a  Act On Disputes z  Nového Mes-
ta nad Váhom. Záver večera bude patriť 
dídžejom Demented z  Trenčína. Vstupné 
dobrovoľné.

 � VÝSTAVY
1. – 30. 9. | Jozef Korený: 
Holokaust a jeho obete
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje : Klub fila-
telistov.
do 4. 9. | Spolu v živote 
i v umení
TRENČIANSKY HRAD | Výstava slovenských 
autorov Jarmily Dicovej Ondrejkovej a Nika 
Dica, ktorá prezentuje výber z tvorby man-
želov.
do 5. 9. | M. Břečka: Obrazy
TSK | Výstava. FB: Za kulturou s TNOS.
5. – 18. 9. | Krajina, ktorá 
nezabúda
MESTSKÁ VEŽA | Výstava je spomienkou 
na  tragickú kapitolu našich dejín, príle-
žitosťou pripomenúť si konkrétne ľudské 
osudy obetí holokaustu a uctiť si pamiat-
ku tých, ktorí sa už nikdy z koncentračných 
táborov domov nevrátili. Približuje tiež hr-
dinstvo tých, ktorí prežili, ale aj tých, ktorí 
im podali pomocnú ruku.
5. – 30. 9. | Daniela Rešetková: 
Výber z tvorby
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava obrazov.
do 8. 9. | Výstava ilustrácií 
ukrajinskej umelkyne Olgy 
Wilson
MIEROVÉ NÁMESTIE | Obete vojny nie sú 
čísla v  štatistikách, sú to konkrétni ľudia 
s vlastnou tragédiou. Taká je hlavná myš-
lienka výstavy ilustrácií ukrajinskej umel-
kyne Olgy Wilson s fotografiami, ktoré boli 
základom ilustrácií. 
Prostredníctvom obrazov sa autorka chce 
podeliť s jej „vojnovými poznámkami.“ Vy-
zýva nás ku konaniu dobra a riešeniu kon-
fliktov rozhovormi, diplomaciou a raciona-
lizmom.

12. 9. – 14. 10. | Oddaní Tálii

KIC | Výstava, ktorá prostredníctvom ar-
chívnych dokumentov, fotografií, dobo-
vých plagátov a  správ v  tlači, prezentuje 
dejiny divadelníctva v Trenčíne a  blízkom 
okolí.
do 15. 9. | Výstava „Nevesta 
minulosti“
TRENČIANSKY HRAD | Unikátna výstava 
mapuje československú dámsku svadob-
nú módu prostredníctvom ústrednej témy, 
v ktorej zachytáva najpríznačnejšie striho-
vé línie, materiály, módne tendencie a fe-
nomény obdobia od roku 1940-1993. Viac 
ako 150 exponátov svadobných šiat a do-
plnkov tvorí najväčšiu výstavu dámskej 
svadobnej módy na Slovensku.
21. 9. – 20. 10. | Súhry
MESTSKÁ VEŽA | Výstava študentov a peda-
gógov Školy umeleckého priemyslu Tren-
čín – odbor dizajn digitálnych aplikácií.
do 30. 9. | SNP
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: PÚ Liptov-
ský Mikuláš.
do 30. 9. | Práce detí CVČ
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Centrum 
voľného času Trenčín.
do 15. 10. | BIO ILLUSION
GMAB | Názov výstavy Bio Illusion sa do-
týka súčasného trendu návratu k  prírode 
a  snahy človeka nájsť a  zaznamenať svo-
je pôvodné korene. Veľmi často ide len 
o  ilúziu, ktorá môže viesť k  rozčarovaniu. 
Skupinová výstava deviatich umelcov 
predstavuje dvojrozmerné i  trojrozmerné 
diela a konceptuálne projekty používajúce 
rôzne techniky (grafické techniky, digitál-
ne fotografie, kresba) i  materiály (sadra, 
papier, sklo, PVC), väčšinou inštalované 
do väčších obrazových celkov. 

 � DETI
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20 
rokov. Info: 0911 603 068.
utorok | 15.00 – 16.00 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Klubík pre deti od  6 – 12 
rokov. Naučíme sa hravou formou pra-
covať s hlinou. Info a  prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.

3. 9. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Ako sa chodilo do školy

KIC | Povinnú školskú dochádzku 
na  našom území zaviedla panovníč-
ka Mária Terézia. V  triviálnych školách 
sa deti učili najmä čítať, písať a  počí-
tať. Neskôr pribúdali ďalšie predmety 
a  školská dochádzka sa predlžovala. 
Kedy sa školy stali koedukačnými a čo 
to znamenalo? Akým témam sa veno-
val predmet prírodospyt? Čo museli 
urobiť učitelia po  vzniku 1. ČSR? Do-
zviete sa na septembrovej prechádzke 
mestom.
9. – 11. 9. | Pri trenčianskej 
bráne 
MIEROVÉ NÁMESTIE | Tradičný mestský 
festival ľudovej kultúry a zábavy po-
núkne tento rok remeselnícky jarmok, 
k tomu dobré jedlo, čerstvý osviežujúci 
burčiak a kvalitný program. 
Všetko je namiešané tak, aby si v 
programe každý našiel niečo, na čo 
sa bude tešiť. Na pódiu sa vystrieda 
množstvo hudobníkov, tanečníkov aj 
divadelníkov.
9. 9. | 10.00 | Nezabudnutí 
susedia
SYNAGÓGA – BOČNÝ VCHOD | Celoslo-
venské spomienkové podujatie, ktoré 
sa koná 9. septembra 2022 - na Deň 
obetí holokaustu a rasového násilia. 
Sila celého projektu spočíva okrem sa-
motného odkazu nezabudnúť aj v tom, 
že sa koná súbežne vo viac ako 60–tich 
mestách a obciach. V rovnakom čase sa 
rozozvučia kostolné zvony a po minúte 
ticha zaznejú mená zavraždených Ži-
dov a Židoviek a ich záchrancov. 
Súčasťou podujatí bude tento rok číta-
nie listov arcibiskupa Katolíckej cirkvi 
na Slovensku Stanislava Zvolenského, 
preživšej útrapy prenasledovania a 
ukrývania sa pani Mosnákovej a rabína 
Kapustina, ktorý prečíta Kadiš. Viac in-
formácií na www.galerianatehelnej.sk.

PRECHÁDZKY 
MESTOM

SO SPRIEVODCOM
Ako sa chodilo do školy

SOBOTA • 3. 9. 2022 • 16.00 
stretnutie pri KIC – Mierové námestie 
Povinnú školskú dochádzku na našom území zaviedla panovníčka Mária Terézia. V 
triviálnych školách sa deti učili najmä čítať, písať a počítať. Neskôr pribúdali ďalšie 
predmety a školská dochádzka sa predlžovala. 
Kedy sa školy stali koedukačnými a čo to znamenalo? 
Akým témam sa venoval predmet prírodospyt?
Čo museli urobiť učitelia po vzniku 1.ČSR? 

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

september 2022

Zuzana 
Smatanová
sobota 10. 9. o 20.30

Koncert je súčasťou 
mestského festivalu 
ľudovej kultúry a zábavy 
Pri trenčianskej 
bráne 2022.
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pondelok, utorok, štvrtok | 
Tanečná škola Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca Barbory Kuzl pre deti a mládež od 5 
rokov do 18 rokov. Info : 0908 731 125.
pondelok, streda | 16.15 – 18.00 
| Neonity Dance
KC AKTIVITY | Tanečná skupina moderné-
ho tanca pre deti od  3 – 14 rokov. Info: 
0915 101 051, www.neonity.sk.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 
– 20 rokov. Info: 0903 793 557.
utorok | 16.15 - 17.15 | Keramické 
patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov. Zapatláme sa 
od hliny a vytvoríme svoje prvé keramické 
misky, ozdoby, darčeky či dekorácie. Info 
a  prihlasovanie: keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131.
pondelok - piatok | 14.00 - 18.00 
| Voľná hra s kockami LEGO
KREATIVO | Bližšie Informácie na tel.č. 
0918 883 505, kreativotrencin@gmail.com. 
Vopred potrebná rezervácia.
streda | 17.00 - 19.00 | Keramika 
pre začiatočníkov
KC AKTIVITY | Prihlasovanie a  info: 
keramika@kcaktivity.sk 0908 211 131.
1. – 30. 9. | Skauting na Juhu
KC AKTIVITY | Nábor nových detí – Schôdz-
ky detí a  mládeže 32. skautského zboru 
Ale Vivo. Info a prihlasovanie: Naty Hollá: 
0910425234 32, zbor.alevivo@gmail.com.
3. 9. | 10.00 | Tvorivé dotyky 
s remeslom - Šperkárska 
dielnička
GMAB | Tvorivé stretnutie pre deti s lektor-
kou Veronikou Weberovou.
5. 9. – 30. 6. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program pre 
deti vo veku 1,5 – 6 rokov s  množstvom 
tancov a  zábavy na  každej lekcií, pútavá 
hravá forma výuky s  lákavými rekvizita-
mi, systematické tanečné napredovanie, 
rešpektujúci prístup lektoriek, nesúťaživá 
forma, pripravené čisté prostredie s  pria-
mym vstupom na WC z tanečnej sály, bez-
platné parkovanie v  garáži. Rozvrh kur-
zov alebo jednorazových vstupov nájdete 
na www.tancujucetigriky.sk.
5. – 9. 9. | DNI OTVORENÝCH 
DVERÍ
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | Príďte si pre-
zrieť priestory centra a  vybrať vhod-
ný krúžok pre Vaše dieťa. Všetky infor-
mácie a  prihlášky nájdete na  stránke 
www.cvctn.edupage.org alebo na tel. čís-
lach 0911 886 007, 032 743 3502.
8. 9. | 14.00 – 17.00 | 
KRÚŽKOVICA CVČ
OC JUŽANKA | Vaše dieťa sa zabaví na tvo-
rivých dielničkách a  vy si môžete nakúpiť 
alebo sa porozprávať s  vedúcimi krúžkov. 
Radi Vám poradíme a  spolu vyberieme 
najvhodnejší pre Vaše dieťa.
24. 9. | CYKLO DIVOčiny
BREZINA | III. kolo detských cyklopre-
tekov zo série „CYKLO DIVOčiny“. Stret-
neme sa na  Brezine (pri Hoteli Veve-
rica) a  pretekať sa bude v  disciplíne 
Vertikal (časovka do  vrchu). Pred pre-
tekmi je potrebné sa zaregistrovať. Re-
gistračný formulár a  propozície nájdete 
na  stránke: www.divozdruzenie.sk alebo 

na www.facebook.com/divozdruzenie. Re-
gistrácia bude prístupná od 12. 9. do 21.9. 
do 19.00 hod., alebo do naplnenia kapaci-
ty. Registračný poplatok 3 € sa platí v ho-
tovosti na mieste.
24. 9. | 9.00 – 15.00 | Plastikové 
modely
POSÁDKOVÝ KLUB - MIESTNOSŤ Č. 301 | Ve-
rejná súťaž v  plastikovom modelárstve 
spojená s modelárskou výstavou.
25. 9. | 15.00 – 16.00 | a | 17.00 
– 18.00 | Detský divadelný klub: 
Kedy stromy spievajú

KLUB LÚČ | Deti a  rodičia sa môžu tešiť 
na Divadlo na hojdačke a ich nové predsta-
venie. “Keď pomôžeme jednému stromu, 
akoby sme zachránili celý les”.
30. 9. | Noc v KreaTivO
KREATIVO | Bližšie informácie na tel. č. 
0918 883 505,  kreativotrencin@gmail.com. 
Vopred potrebná rezervácia.

 � SENIORI
13. 9. | 13.30 – 16.00 | Akadémia 
tretieho veku v Trenčíne XXXVI. 
ročník
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Slávnostné za-
hájenie nového školského roka. Program 
seminára: Báseň. Slávnostné zahájenie 
XXXVI. ročníka ATV – RNDr. Janka Gugová, 
predsedníčka Rady ATV. Privítanie, pred-
stavenie hostí. Zhodnotenie XXXV. ročníka 
ATV – Anna Pinďáková, 1. podpredsed-
níčka Rady ATV. Príhovory hostí. Kultúrny 
program. Záver. 

 � PREDNÁŠKY
8. 9. | 16.00 – 17.00 | Čo je 
hraničná porucha osobnosti?
VKMR | Pravidelná diskusia s  odborníkmi 
na  podporu duševného zdravia, tento raz 
na  tému: „Liečba a  psychoterapia hranič-
nej poruchy osobnosti“. Diskutuje: PhDr. T. 
Divéky, PhD.
10. 9. | 9.00 – 17.00 | Očista 
a harmonizácia sleziny 
a žalúdka
TRENČÍN | Intenzívny jednodňový se-
minár zameraný na  očistu podľa ročné-
ho biorytmu. Viac informácií a  rezervá-
cia miesta: zuzana.kozacek@gmail.com, 
0907493654.
22. 9. | 16.30 – 18.00 | Martina 
Monošová: Kráľovná jeho srdca
VKMR| Beseda a prezentácia najnovšej kni-
hy Martiny Monošovej. 
22. 9. | 18.00 – 20.00 | 7 krokový 
návod pre zvýšenie energie
NEW YOU ŠTÚDIUM | Cítite sa často pod 
tlakom? Ste vyčerpaní? Táto prednáš-
ka je zážitková a vedomosti z nej vyživia 
Vaše telo aj dušu. Treba sa prihlásiť tele-
fonicky, alebo mailom: 0905 393  872. 
bealiptakova@gmail.com.
24. 9. | 10.00 – 17.00 | Seminár 
Flankírovky
SOKOLOVŇA | Celodenný seminár Flan-
kírovky - Kozáckeho šabľového tanca. 

Stretnutie bude prispôsobené začiatoční-
kom aj pokroč ilým. Je vhodný pre mužov aj 
pre ženy. Príspevok na seminár: 60 €. Regis-
trácia a info: janka.sujanova1@gmail.com 
alebo 0948 977 232.

 � KURZY
streda | 14.15 - 19.00 | Anglický 
jazyk
KC AKTIVITY | Pre žiakov od  6 – 18 ro-
kov. Info a  prihlasovanie: 0908  677  103, 
lucia.plevova44@gmail.com.
pondelok | 17.00 | Francúzsky 
jazyk
KC AKTIVITY | Pre začiatočníkov, pokroči-
lých a  príprava na  skúšky DELF. Možnosť 
prihlásenia aj počas kurzu. Info a prihlaso-
vanie: elena.smejkalova@gmail.com.
utorok | 18.00 – 20.00 | Klub 
točenia na kruhu
KC AKTIVITY | 
štvrtok | 18.00 – 20.00 | Klub 
keramiky
KC AKTIVITY | Pre dospelých a mládež od 13 
rokov. Počas 4 stretnutí prejdete procesom 
tvorby keramických výrobkov. Prihlaso-
vanie a  info: keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131.
24. 9. | 9.00 – 16.00 | 
Rezbárstvo – Vruborez
KD ZLATOVCE | Kurz je vhodný pre dospe-
lých – začiatočníkov. Vruborez sa považuje 
za  základnú rezbársku techniku, ktorá ťa 
naučí práci s drevom a základným rezbár-
skym náradím – nožíkom. Viac informácií 
a  prihlasovanie: www.nebojsaremesla.sk 
alebo 0918 789 933. 
1. 10. | 9.00 – 13.00 | Výroba z 
kože – Razenie vzorov

KD ZLATOVCE | Kurz je vhodný pre dospe-
lých – začiatočníkov. Chceli by ste si skú-
siť vyrobiť opasok, náramok, či kapsu? 
Ako si vybrať správnu časť kože, ako ju 
opracovať, ozdobiť a  správne ošetriť sa 
dozviete na kurze. Viac informácií a prihla-
sovanie: www.nebojsaremesla.sk alebo 
0918 789 933.

 � ŠPORT
pondelok | 18.15 – 19.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-
tice. Info a prihlasovanie: 0905 705 431.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, for-
movanie postavy, spaľovanie kalórií, 
zlepšenie kondície. Info a  prihlasovanie 
0917 483 921, www.ivkafitaktivity.sk.
štvrtok | 18.15 – 20.00 | 
Capoeira
KC AKTIVITY | Brazílske bojové umenie spo-
jené s akrobaciou, hudbou a tancom. Info 
a prihlasovanie: 0903 860 349.
utorok | 18.30 – 19.20 | Chi Kung 
vo večernej rose
PÓDIUM NA  HRÁDZI PRI GOLFOVOM IHRIS-
KU TRENČÍN | Využite príležitosť a poď-
te si rozprúdiť životnú energiu v prírode. 

Prihlasovanie 1 deň vopred, kontakt: 0905 
393 872. Mail: info@beataliptakova.sk.
streda | 18.30 – 19.20 | Chi Kung 
meditácia v pohybe
ŠTÚDIO NEW YOU | Beáta Liptáková, MBA 
– mentorka pre duševnú pohodu, pre Vás 
pripravila blahodárne lekcie pre znovu-
zrodenie tela a duše. Pre viac informácií 
kontaktujte: 0905 393 872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.
utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok | 
19.15 – 20.15 | Pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na  hl-
boký svalový systém, podporu krížovej 
chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie.Pri-
hlasovanie: www.pilatestn.mypage.cz, 
0905 705 431.
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
LIONFITNESS | Dynamický tréning na profi 
trampolínkach. Info: 0917 483 921. Rezer-
vačný systém www.ivkafitaktivity.sk.
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.
pondelok | 19.15 – 20.15 | streda 
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 
– 20.00 |Cvičenie pre ženy 
s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zame-
rané na  posilňovacie cviky v  intervalo-
vom cvičení s  fázami odpočinku. Info: 
0903 793 557.
pondelok, streda | 17.45 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info: 
0903 949 966, zumba-trencin.sk.
pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45 
| Strong
KS OPATOVÁ | Info: 0903  949  966, Face-
book: ZUMBA Peťa Trenčín
1. – 30. 9. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Joga v štúdiu Váš guru zdra-
via – v pondelok od 17.30 do 19.00. Joga 
pre seniorov Denné centrum Sihoť – v stre-
du od 14.00 do 15.00. Ranná joga na Ostro-
ve – vo štvrtok od 08.00 do 09.00. Ashtan-
ga yoga v Yoga Shala – v piatok od 17.00 
do  18.00. Joga v  štúdiu Váš guru zdravia 
– v  sobotu od  08.00 do  09.00 hod. Info: 
https://www.majdapekna.sk/Aktualne
Mobil: 0908 455 859.
1. – 30. 9. | Kurzy Nordic 
Walking
RÔZNE MIESTA | Nordic walking alebo tzv. 
severská chôdza je v súčasnosti pova-
žovaná za najzdravšiu športovú aktivitu 
vôbec. Je to vlastne prirodzená chôdza 
s aktívnym zapojením špeciálnych nor-
dic-walkingových palíc. Viac informácii 
na 0907 336 466 alebo na www.nwtn.sk. 
8. 9. | 17.00 | IV. Sokolský 
športový memoriál
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Športový memori-
ál pri príležitosti 142. výročia narodenia 
gen.  M. R. Štefánika. Disciplíny: zábav-
né športové disciplíny pre deti: zručnos-
ti a  manipulácia so športovým náčiním, 
cvičenia zamerané na  športovú kondíciu, 
cvičenia zamerané na výdrž na balančných 
podložkách, cvičenia s  posilňovacími gu-
mami, cyklistika, Nordic Walking.
10. 9. | 3x3 Basketbalová liga 
v Trenčíne
MLÁDEŽNÍCKA UL. | Štyri turnaje 3x3 bas-
ketbalovej ligy v Trenčíne sú určené prio-
ritne pre mládež v  štyroch kategóriách: 

2 | KAM
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U12 MIX, U15 MIX, U18 CHLAPCI a  MUŽI 
OPEN. Počet družstiev je obmedzený, av-
šak počty sa môžu zmeniť podľa prihlásení 
v  jednotlivých kategóriách. Umiestnenie 
z  jednotlivých turnajov bude bodované 
podľa umiestnenia družstva z jednotlivých 
turnajov. Najlepšie družstvá sa zúčastnia 
finálového turnaja, ktorý sa bude konať 
10. septembra na  3x3 ihrisku pri starom 
železničnom moste (Mládežnícka ul.)
Začiatok turnaja: 8.30 hod. kategória 
U12MIX
Začiatok turnaja: 10.00 hod. pre U15MIX
Začiatok turnaja: 13.00 hod. pre U18 
Chlapci
Začiatok turnaja: 15.20 hod. pre MUŽOV
Začiatky turnajov sa môžu zmeniť podľa 
počtu prihlásených družstiev.

 � FESTIVALY
3. 9. | PRIESTOR
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Deň plný kultúry, 
umenia a  priateľských stretnutí. Hudob-
ný program: Riava, Hańba! (PL), Zlokot, 
MeowLau x Val, sanel808. Sprievodný 
program: Altánok: Gábor Szűcs - video-
projekcia. Slow. zóna: diskusia a  tera-
pia chôdzou so psychológmi zo Ksebe.sk; 
swap kníh s  VKMR; swap rastlín s  Plant 
Swap Trenčín; workshop kvetinová ško-
la; kurz dýchania s Tomášom Chorvátom; 
iHRYsko, cykloporadňa, Trenčín 2026 info 
bod, Slam poetry. Garáž: For maat: Camera 
Obscura, Výtvarný workshop, Audiovizuál-
ny workshop. 
3. 9. – 4. 9. | Yogacamp 2022
OSTROV V TRENČÍNE | Festival o zdraví, joge 
a  radosti. Tešiť sa môžete na  rôzne štý-
ly jogy, workshopy, prednášky, Qi gong, 
Kung fu, koncerty, meditácie, mantrova-
nie, čajovňu, masáže a muzikoterapiu.
Viac informácií na www.yogacamp.sk.
8. 9. – 10. 9. | Festival textilnej 
tvorby OD VLÁKNA K ODEVU
GMAB, TSK | Mesto Trenčín je spájané 
s  prívlastkami – mesto textilu, odevnej 
tvorby a módy. V jeho histórii má nezastu-
piteľné miesto tkáčsky a  odevný priemy-
sel, tradícia výstav a veľtrhov, ale aj vzde-
lávania v oblasti módneho návrhárstva.
Súčasťou festivalu budú viaceré aktivity: 
odborné semináre, tvorivé dielne zame-
rané na textilné techniky (tkanie na kros-
nách, tkanie na  ráme, plstenie, textilné 
netkané tapisérie, textilné koláže, paličko-
vaná čipka a  iné); výstava fotografií a  ľu-
dového odevu a módna prehliadka spoje-
ná s kultúrnym programom. 
Festival je určený širokej verejnosti a  zá-
ujemcom o  textilnú tvorbu naprieč všet-
kými vekovými skupinami. Počet účast-
níkov tvorivých dielní je obmedzený. 
Preto využite možnosť vopred sa prihlá-
siť na  kontakt: janka.masarova@tnos.sk, 
0901 918 803. Vstup na podujatie je voľný. 

 � TANEC
23. 9. | 21.00 | Electro Party 
Night
3PLEX CLUB TRENČÍN | Zahrajú DJ Johnny de 
city spolu s DJ-om Tommym. 
24. 9. | 21.00 | Twenty Five Party 
– Eusebio
3PLEX CLUB TRENČÍN | DJ Pepe zahrá v so-
botu 24. 9. v 3Plexe! Spolu so špeciálnym 
hosťom Eeusebiom si pre Teba pripravili 
skvelú párty, ktorá v Tebe naštartuje par-
ketového leva!

 � INÉ...
5. 9. | 10.00 – 18.00 | Spolu 
za zdravý a krásny úsmev
MIEROVÉ NÁMESTIE | Najvačšia preventívna 
akcia v oblasti ústneho zdravia. Neváhajte 
a príďte sa naučiť správnej starostlivosti o 
ústnu dutinu od študentov zubného lekár-
stva z celého Slovenska. Môžete sa tešiť na 
veľkolepý 10. ročník!
8. 9. | 16.30 | Zápis do DFS 
Kubranček
KC KUBRÁ | Pozývame všetky deti na zápis 
do DFS Kubranček.
10. 9. | 14.00 – 19.00 | Swap 
rastlín
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA – ALTÁNOK | Swap 
rastlín na ktorom sa môžete potešiť z no-
vých kvetov a svojimi kvetmi zase potešiť 
ďalších milovníkov rastlín.
15. 9. | 17.00 | Generácia Nula
GMAB | Súčasná poetická tvorba trochu 
inak v podaní ženského tria Krajka a hostí, 
spojená s uvedením do života CD Generá-
cia Nula. Web: www.tnos.sk.
17. 9. – 18. 9. | FORMAAT
DETSKÉ MESTEČKO - TRENČÍN ZLATOVCE | 
Workshop, ktorého cieľom je zvýšiť po-
vedomie o  dôležitej lokálnej architektú-
re a  vnímanie jej kultúrnej, ale aj sociál-
nej hodnoty. Účastníci workshopu získajú 
hravou edukatívnou formou faktografické 
informácie o kvalitách slovenskej architek-
túry 20. storočia a potrebe jej ochrany. 
Workshop je určený účastníkom od 15 ro-
kov a netreba naň žiadne predošlé skúse-
nosti. Na kurze kresby a maľby sa účastníci 
naučia zvládnuť kompozičný rámec, správ-
ne meranie, prenášanie mierok, perspektí-
vu, prácu so svetlom a tieňom až po finál-
nu kresbu/ maľbu. 
Kurz fotografie architektúry naučí, ako 
vybrať kompozíciu, prácu s  clonou, ča-
som, ostrosťou záberu, ako správne zvo-
liť objektív vo vzťahu k  priestoru až 
po postprodukčnú korektúru snímok. Ma-
ximálny počet účastníkov je 30. Prihalso-
vanie na  info@formaat.sk. Viac informácií 
na  facebooku Formaatoz alebo na  webe 
www.formaat.sk.
17. 9. | 10.00 – 12.00 | Trabant 
na hrad

TRENČIANSKY HRAD | Všetci tí, ktorí sa 
chcú vrátiť do  čias svojej mladosti, ale-
bo mladosti svojich rodičov, si môžu prísť 
pozrieť trabanty na Trenčiansky hrad. Tie-
to legendárne vozidlá budú vystavené 
pod hradbami južného opevnenia, odkiaľ 
sa potom presunú do  historického centra 
mesta, kde zotrvajú do cca 13.30 hod.
18. 9. | 14.00 – 18.00 | Kultúrne 
leto na SEVERE 2022
NÁMESTIE ROZKVET NA SIHOTI | Bohatý kul-
túrny program, nafukovacie atrakcie pre 
deti, varenie guláša...
25. 9. | 8.00 – 10.00 | Burza 
prechodného a zimného 
detského oblečenia
KC KUBRÁ | Burza prechodného a  zim-
ného detského oblečenia /do  15 rokov /, 
tehotenského oblečenia, hračiek, kníh, 

CD, detských potrieb, topánok, kočíkov, 
bicyklov. Info: kckubra2@gmail.com, 
0907 516 720. 
1. 10. | 10.00 – 17.00 | Remeslá 
nás spájajú
ČEREŠŇOVY SAD – BREZINA | Podujatie 
v  rámci projektu TreBuChET. Po  celý deň 
budete mať možnosť zdarma ochutnať re-
gionálne produkty od remeselníkov a ovo-
cinárov z okolia Trenčína a Bučovíc, vidieť 
a vyskúšať si tradičné remeslá našich pred-
kov. V Čerešňovom sade bude pre deti pri-
pravená Cesta rozprávkovým lesom s  roz-
právkovými postavami, maľovanie na tvár 
a ďalšie prekvapenia. 
V Južnom opevnení vás na historickom re-
meselnom trhu zabaví hradný šaško Fjo-
dor, Najvyšší remeselníci, rytieri na  ko-
ňoch – nekoňoch a dobové tance.

 � ZÁPASY
4. 9. | 8.00 – 20.00 | BK AS 
Trenčín – TURNAJ U23 ŽENY
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, U23 – ženy.
10. 9. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – Dubnica nad Váhom
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga muži.

11. 9. | 17.00 | ŠA Trenčín 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga ženy.
17. 9. | 9.00 | ŠK 1. FBC TRENČÍN 
– Dubnica nad Váhom
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Dorastenci.
17. 9. | 14.00 | ŠK 1. FBC TRENČÍN 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Dorastenci.
18. 9. | 9.30 | HK AS Trenčín 
– MALACKY
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.
18. 9. | 9.30 | HK AS Trenčín 
– MALACKY
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší dorast.
18. 9. | 11.30 | HK AS Trenčín 
– MALACKY
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší dorast.
18. 9. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – Capitol Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga muži.
24. 9. | 18.00 | ŠA Trenčín 
– Nesvady
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga ženy.

KONTAKTY

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná ul. 9, www.cvctn.edupage.org,  
032/743 35 02

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

KIC Kultúrno-informačné centrum
Mierové námestie 9, www.visit.trencin.sk, 
032/650 47 09

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk,  
www.kcaktivity.com

KD ZLATOVCE Hlavná 10, 0904 920306

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

KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532, 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,  
www.kreativotn.sk

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

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

ŠTÚDIO NEW YOU
Bezručova 64, 0905 393 872,  
info@beataliptakova.sk.

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

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

SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2, sokoltrencin@gmail.com,  
www.sokoltrencin.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

3plex Club
Palackého 103/33, events@3plexclub.sk, 
www.3plexclub.sk
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Bubnový

w
orkshop – objav v sebe rytm

us s Bubnovou školou Rytm
ika

16.00  
Robin

H
ood – veselé rodinné predstavenie o hrdinovi, ktorý zlo trestal lukom

 a šípom

Rodinná zóna v Á
triu pod vežou v nedeľu 11. 9.

11.00  
A

jty
siH

viezda – � lm
ový w

orkshop, viac na FB Kultúrno-kreatívne centrum
 H

viezda 
15.00 – 17.00  M

odrotlačová
dielnička – originálna výroba m

odrotlače s dielňou Trnka
16.00   

Show
D

rsňoshow
 – bláznivá žonglérska šou pre všetkých odvážnych


