jún 2017
Pódium pred Domom armády
13.00 – 18.00

DETSKÝ JARMOK – stánky s hračkami
a všakovakými dobrotami

9. 6. | 21.00 | Breaking soundz –
DIVADLO
 13.00
LATOVČEK – detské tance v podaní folklórneho súboru z Dolnej Súče

Official Trident festival warm
| Studňa
2., 3.13.45
6. | 19.00
lásky skupínup
vystúpenia
detských tanečných
ZUŠ K. Pádivého, CENTRA

KLUB SLIMÁČIK,
LÚČ |
VOĽNÉHO ČASU, BAMBULA,
KORZO
|
|
15.30 HANDS UP CREW – akrobatická
show
basketbalového
a futbalového
10. 6. 21.00 Modré
hory (SK)
freestylu plná skvelých kúskov

+ Ceschi (USA)

16.00 škriatkovské princezné FÓNKA KLUB
A TÓNKA
LÚČ | Z GRAMOFÓNIE
– pesničková objaviteľská cesta na Časostroji – gramostroji

11. 6. | 18.00 | Zuzana
17.00 tanečné vystúpenia detí CAMPANILLAS, TANEČNÝ KLUB
Zahradníková – organ,
DUKLA, DŽAMÁL, AMEERAH,
DŽAMÁL
JUNIOR
Rastislav
Adamko
– husle
EVANJELICKÝ KOSTOL |

Pozýva Klub priate-

SPRIEVODNÝ
ľov vážnejPROGRAM
hudby.

13.00 – 18.00
|

TRENČIANSKY HRAD
slovenského
• Hands Premiéra
UP Crew – workshop
pre deti – akrobati s loptou vás naučia robiť s ňou čarovné kúsky

rodinka – stretnete
troškuZUŠ
veľkú K.
a smiešnu
na prechádzke
na veľkej trojkolke
a v obrovskom kočíku
• Veľká
muzikálu.
Účinkujú:
študenti
Pádi-rodinku13.
| Kar
6. | 20.00
+ Koncert
• Vozidláorchester
hasičov, záchranárov,
pohotovostnej jednotky, vozidlo dopravnej polície,
vého, Komorný
mestapolicajtov
Trenčín,– výstrojalkoholu,
nácvik prvej pomoci, použitie testerovfekete
nepriestrelných
viest
seretlek
Erbetes
Quartet,aktivity
Musica
Poetica.
prípa• Adrenalínové
– vyskúšate
si ramboVpavúčiu
stenu, lanovku, streľbu a iné|akčné aktivity (átrium pod mestskou vežou)
KLUB LÚČ Divadlo objektov a koncert
domácich zvierat, vozenie na koni
de búrky bude predstavenie v• MiniZOO
Piano clube.
Anny
• Tvorivé dielničky so Šašom Jašom, rybačka s vodníkomna
a inémotívy
zábavné hry
a súťažeKareniny.
pre deti za sladkú odmenu,
Vstup voľný.
skákací hrad, vodné bubliny, maľovanie na tvár

3. 6. | 20.00 | Dogma
divadlo:
Partneri
podujatia:
Blázon
TR

E NČ ÍN

21. 6. | 21.00 |
KLUB LÚČ |

Nuly (CZ)

22. 6. | 16.00 | Koncert
žiakov hudobných kurzov
a Fistulatoris Consort / Ad
Fontes Musicae

8. 6. | 20.00 | Lokál – vernisáž &
happening

28. 6. | 19.00 | Progres
a Kysucká Vrchárska
Heligónka

E

M

|

ST

IA

Inscenácia podľa predlohy francúzskeho autora Patricka Grégoire „Le Imbecile“. Monodráma
o chlapcovi, ktorý žije vo svojom vnútornom svete a neuvedomuje si, čo presne
sa okolo neho odohráva. Pútavý príbeh
o osude človeka, ktorý sa považuje za Ježiša.
PK DIVADELNÁ SCÉNA

SK

Á POL

ÍC

PK DIVADELNÁ SCÉNA | Príbeh vzniku ume-

leckého diela až po jeho slávnostné odhalenie. Autori: Juraj Benko, Kamil Bystrický, Andrej Danóczi, Vlado Durajka, Matúš
Homola, Martina Kedrová, Ivan Kubica,
Tomáš Plánka, Pavol Prekop a neznámi
autori.
17. 6. | 19.00 |
Nikdy

Navždy alebo

CENTRUM SENIOROV |

24. 6. | 19.00 | Uafa cup
KLUB LÚČ |

HINO HVIEZDA | Koncert.

 PRE DETI
denne | 9.00 – 13.00, 14.00 –
19.00 | Brick by Brick – zábava
s Legom

| Kreatívno-vzdelávacie centrum. Lego kurzy pre deti od 4 do 11 r., ale
aj voľné hodiny na hru s kockami Lego pre
deti s rodičmi i bez rodičov. Viac na fcb kreativosro alebo www.kreativotn.sk.

KREATIVO

pondelok | 10.00 | Cvičenie detí
s rodičmi

HOSS SPORT CENTER | Vhodné pre všetky už

behajúce deti.
Komédia z pera dvorného
režiséra divadla Gunagu, Karola Vosátka
prichádza v lokálnej premiére aj do Trenčína. Účinkujú: Marcel Nemec, Elena Podzámska a milenka Zuzana Vačková.
KINO HVIEZDA |

 KONCERTY
2. 6. | 21.00 | Rida radar

KLUB LÚČ | Mladý chalan z Bratislavy, ktorý

sa svojpomocne vypracoval na vyhľadávanú hviezdu klubov a festivalov Slovenska
aj Česka, známy aj ako najväčší „ganjaman“ na Slovensku.

pondelok, streda, piatok |
Tanečná škola Aura dance

Moderný tanec (5 – 15 r.).
Info: 0908 731 125.
KC AKTIVITY |

pondelok | 16.00 – 17.00 | piatok
| 18.00 – 19.00 | Skauting
na Juhu

utorok | 15.00 – 16.30 | Klub
keramikárov

KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. Info:

0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk.

| Tanečná škola moderného
tanca SZUŠ. Info: 0903 793 557.

KC AKTIVITY

utorok | 17.00 | Hráme sa
a športujeme

5. ZŠ | Rodičia s deťmi v telocvični.

streda | 9.30 – 10.30 |
Riekankovo

KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-

nej hre učia aj riekanky.

streda | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo

piatok | 16.00, 17.15 | 4 šikovné
pršteky

Sprevádzaná prehliadka mestom
na tému „Trenčianske mosty“. Mosty
v Trenčíne patria neodmysliteľne ku
každodennému životu, pretože zabezpečujú dôležité prepojenie pravého
a ľavého brehu Váhu. Pôvodne bol prechod možný cez brody a prievozy, neskôr cez drevený most, ktorý viackrát
zmenil svoju polohu aj podobu. Dokedy sa na cestnom moste platilo mýto?
Koľko trvala stavba súčasného funkčného železničného mosta?

rokov a 3 – 4 roky. Informácie a prihlášky:
www.tancujucetigriky.sk a 0903783724.

3. 6. | 8.00 – 12.00 |
Farmársky jarmok

Pre najmenšie deti v sprievode rodiča. Info: 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk.
KC AKTIVITY

|

streda, piatok | 16.00 – 18.00 |
Tanečná škola Goonies

KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3

r. Info: 0915 101 051.

OC MAX | Tvorivý klub pre deti vo veku 5-6

KIC |

nedeľa | 16.00 | Angličtina pre
deti s Helen Doron
OC MAX |

1. – 31. 6. | Tancujúce tigríky

| Tanečno-animačný kurz pre
deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Informácie:
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724.

OC MAX

1., 15., 29. 6. | 9.30 – 11.30 |
Galerkovo

| Tvorivé dielničky pre malé deti
od 18 mesiacov do 5 r.

GMAB

2. 6. | 13.00 | Deň detí na Sihoti
AREÁL 7. ZŠ |

11. 6. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
výtvorky

GMAB | Tvoríme rôzne dekorácie. Pre rodi-

ny s deťmi od 6 r.

12. 6. | 10.00 | Hľadáme
stratenú rozprávku

Deti a rodičia spoločne čítajú v knižnici na Hasičskej, v pobočke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke
Kubrá.
VEREJNÁ KNIŽNICA

|

15., 22., 29. 5. | 10.00 | Cvičenie
detí s rodičmi

pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
Ekonóm

ce deti.

KC AKTIVITY | Info: 0911 603 068.

3. 6. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom

utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 |
Korzo dance

| Schôdzky detí a mládeže
32. skautského zboru. Info R. Kopecká
0908 683 393, romcako@gmail.com.

KC AKTIVITY

 NEDAJTE SI UJSŤ

KRYOWELL | Vhodné pre všetky už behajú-

7. 6. | 10.30 | Celé Slovensko
číta deťom

VKMR KC KUBRA | Tretí týždeň čítania deťom

HVIEZDOVA UL. (oproti synagóge)

Druhý zo série farmárskych jarmokov
ponúkne farmárske produkty a výrobky
z blízkych regiónov (mäsové výrobky, syry
zo salaša), sezónnu zeleninu a kvety, pekárenské výrobky, domáce koláčiky, raw
torty, tekvicové jadierka, mak, strukoviny, konopné oleje a ďalšie slovenské produkty. Nebudú chýbať rôzne špeciality –
panini, kanapky, fresh a smoothie nápoje
a fruit čokoládový bar. Hudobný pozdrav
z kraja Juraja Jánošíka prinesie Ľudová
hudba Terchová.
|

2 | KAM

kam v trenčíne

 NEDAJTE SI UJSŤ
3. 6. | 13.00 – 18.00 | Deň detí

číslo 6 | ročník XIX

v SR pod záštitou prezidenta Andreja Kisku za účasti významných osobností z regiónu. Počet miest je obmedzený, účasť
treba vopred nahlásiť: 032/743 73 68,
kubra@vkmr.sk.
9. 6. | 8.30, 9.30, 10.30 | Celé
Slovensko číta deťom

| Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť:
032/746 0715, deti@vkmr.sk.

VKMR HASIČSKÁ

Popoludnie
plné hier a šantenia. DETSKÝ JARMOK
– stánky s hračkami a všakovakými
dobrotami. Program: 13.00 detský
folklórny súbor LATOVČEK, 13.45 vystúpenia detských tanečných skupín
ZUŠ K. Pádivého, CENTRA VOĽNÉHO
ČASU, BAMBULA, SLIMÁČIK, KORZO,
15.30 akrobatická show basketbalového a futbalového freestylu plná skvelých kúskov HANDS UP CREW, 16.00
škriatkovské princezné FÓNKA A TÓNKA Z GRAMOFÓNIE – pesničková objaviteľská cesta na Časostroji – gramostroji, 17.00 tanečné vystúpenia detí
CAMPANILLAS, TANEČNÝ KLUB DUKLA,
DŽAMÁL, AMEERAH, DŽAMÁL JUNIOR.
Sprievodný program: workshop pre deti
HANDS UP CREW – akrobati s loptou vás
naučia robiť s ňou čarovné kúsky, Veľká
rodinka – veľká a smiešna rodinka na prechádzke na veľkej trojkolke a v obrovskom
kočíku, vozidlá hasičov, záchranárov, policajtov – výstroj pohotovostnej jednotky,
vozidlo dopravnej polície, nácvik prvej
pomoci, použitie testerov alkoholu, nepriestrelných viest, adrenalínové aktivity
– rambo pavúčia stena, lanovka, streľba
a iné akčné aktivity (átrium pod Mestskou vežou), miniZOO domácich zvierat,
tvorivé dielničky so Šašom Jašom, rybačka s vodníkom a iné zábavné hry a súťaže
pre deti za sladkú odmenu, skákací hrad,
vodné bubliny, maľovanie na tvár.
HVIEZDOSLAVOVA UL.

|

19. – 24. 6. | Ora et Ars
– Skalka

do 2. 7.|

za sebou s využitím fitness náčinia, sú zamerané na precvičenie všetkých partií tela.

GALÉRIA VÁŽKA|Autorská výstava obrazov

utorok | 18.15 – 19.45 | Tai – chi

MESTSKÁ VEŽA |

Juraj Oravec:
Pravdepodobné náhody

POSÁDKOVÝ KLUB

nici, počas ktorej bude deťom predstavená osobnosť prvého predsedu SNR J. M.
Hurbana formou divadelného predstavenia a interaktívnej besedy. Počet miest
obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť:
032/746 0715, deti@vkmr.sk.

POSÁDKOVÝ KLUB

VKMR HASIČSKÁ | Zážitková hodinka v kniž-

11. 6. | 16.00 |

Polepetko

Marionetové predstavenie Divadla pod hríbikom v rozprávkovej záhrade centra. Slovné prekrúcačky
a milé popletené zážitky nakoniec prinesú hlavnému hrdinovi nielen vysnívané
šťastie, ale aj srdce princeznej.
CENTRUM PRE RODINU |

|

Filatelistická výstava

do 22. 6. | Autorská výstava –
Matejček – Strohner
|

fotografov.

Výstava členov Klubu

7. 6. – 9. 8. | Náš svet 6

POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava výtvarných prác

žiakov Súkromnej ZUŠ, Novomeského 11.
22. 6. – 2. 8. | Svet očami detí

Absolventská výstava
Súkromnej ZUŠ Trenčín, Gagarinova 7.
POSÁDKOVÝ KLUB

|

1. 6. – 23. 7. | Ján Mathé 1922 –
2012, Sochy a kresby

GMAB | Výstava k nedožitým 95. narodeni-

16. 6. – 2. 7. | Colors

nám jedného z najvýznamnejších slovenských sochárov.

ťaže pre deti a mládež.

1. 6. – 23. 7. | Re-kreácia
v Trenčíne

GMAB | 2. ročník regionálnej výtvarnej sú-

24. 6. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé
dielničky
OC LAUGARICIO |

24. 6. | 15.00 – 18.00 | 12.
trenčianske vodnícke
stretnutie „Vodník párty“

Vystavujú absolventi a študenti
Fakulty umení TU v Košiciach. Najmladšia
generácia umelcov si svojou ambicióznou
a kreatívnou tvorbou získava čoraz vyššie
renomé.
GMAB

|

1. – 30. 6. | Po stopách
dobrodružstva

Výstavka kníh pre deti
z edície Stopy v priestoroch detského oddelenia.
VKMR HASIČSKÁ

|

1. – 30. 6. | Jún v znamení
olympizmu

| Tematická výstavka pri
príležitosti Medzinárodného olympijského dňa (23. 6.) s podtitulom „Citius, Altius,
Fortius“ (rýchlejšie, vyššie, silnejšie).

VKMR JASELSKÁ

Na „vodníckom námestí“ sa stretnú deti a rodičia v maskách
vodníkov, víl či vodných živočíchov a budú
súťažiť, aby získali vodnícky preukaz.
ŠTÚROVO NÁMESTIE

|

Aktivity pripravili festival s témou „Otvorený ateliér“.
30. 6. | 14.00 – 18.00 |
prázdniny

Hurá

Rozlúčka so školským rokom plná zábavy, súťažných hier a tvorivých dielničiek pre deti a ich rodičov.
OC LAUGARICIO |

 VÝSTAVY
do 31. 8. | Valaská kolonizácia...
samostatne a pritom spoločne

| Kultúrne vplyvy valaskej kolonizácie v oblasti severozápadného Slovenska a na Morave.

TRENČIANSKY HRAD

do 4. 6. | 21. Výtvarné spektrum
trenčianskeho kraja

Výtvarné diela
z krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
ART CENTRUM SYNAGÓGA

|

do 30. 6. | Spomienka
na maliara s perníkovým
srdcom

KIC | Obrazy a kresby Josefa Jelínka.

| Učíme sa ovládať jemnou
silou svaly a pohyb tela, čím zlepšujeme svoju pohybovú inteligenciu. Info:
0911 029 030.

KC AKTIVITY

pondelok | 19.45 – 20.45 | streda
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 –
20.00 | Cvičenie pre ženy

| Zamerané na posilňovacie
cviky v intervalovom cvičení s fázami odpočinku. Vysoký energetický výdaj, zlepšenie ohybnosti a schopnosti koordinácie,
spevnené partie bokov, brucha, stehenných a sedacích svalov.

KC AKTIVITY

utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
mamičky
KC STRED | Od 6 týždňov po pôrode.

utorok | 16.45 – 17.45 |
Zdravotný pilates

| Vhodný pre začiatočníkov
a ľudí s bolesťami chrbta.

KC AKTIVITY

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok |
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates
pokročilí
KC AKTIVITY |

utorok, štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Capoeira

LAUGARICIO COMBAT CLUB | Tréningy brazíl-

skeho bojového umenia.

utorok | 19.00 – 20.15 | Joga

 PRE SENIOROV
streda 7., 21. 6. | 15.00 – 17.00 |
Klub JDS č. 30

Stretnutie členov klubu dôchodcov. Vedie Zdenka Buryová.
KC AKTIVITY |

7. 6. | 13.30 | Akadémia tretieho
veku

Záverečný seminár v školskom
roku 2016/2017 a slávnostné ukončenie XXX.
ročníka ATV. Odovzdanie osvedčení o ukončení, odovzdanie ocenení, uvedenie do života Informačnej ročenky XXX. ročníka ATV.
KC STRED

|

15. 6. | 15.00 | Juniáles

Spoločenské stretnutie
seniorov pripravuje Klub vojenských veteránov.
POSÁDKOVÝ KLUB |

13., 27. 6. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
pre seniorov
GMAB | Tvorivé

dielne nielen pre seniorov
na rôzne témy a techniky, prepojené s vys
tavenými dielami. Každý nepárny utorok
od 9.00 do 11.30 hod.

 CVIČENIE

do 30. 6. | Martin Derner

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
systém

sobiaceho na katedre grafiky Akadémie
umení v Banskej Bystrici.

tice. Kontakt: Marcela Holodová na tel. č.
0905 705 431.

BUDOVA NOE | Diela súčasného umelca pô-

KC AKTIVITY | Cviky sa cvičia v jednom kruhu

1. – 30. 6. | Nežná krása kvetov
– Kristína Bečárová

Klubu filatelistov.

KINO HVIEZDA | Trakt o.z. v spolupráci s KC

privíta opäť Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Na 10. jubilejnom
ročníku sa zúčastní 11 výtvarníkov zo
Slovenska, Čiech, Poľska a 5 literátov
zo Slovenska. Nedajte si ujsť príležitosť
navštíviť najstaršie pútnické miesto
na Slovensku v čase, kedy ho obsadia
umelci, aby tam vytvorili a prezentovali svoje diela. Súčasťou sympózia je
i kultúrno-historický seminár OKNO
do histórie (nielen) Skalky pri Trenčíne, ktorý sa uskutoční už 6. 6. od 9.30
v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja. Slávnostné otvorenie sympózia bude 19. 6. o 15.30
v Kláštore na Veľkej Skalke. Vernisáž
diel vytvorených na sympóziu bude 22.
7. 2017 o 15.00 v areáli kláštora počas
tradičnej púte na Skalku.

pondelok | 18.15 – 19.30 |
Kruhový tréning

13. 6. | 10.00 | Hurban mojimi
očami

27. 6. | Festival detí

SKALKA Areál Malej a Veľkej Skalky |

do 2. 7. | Ján Hubinský:
Narrenturn – výtvarné diela

KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb-

KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov.

streda | 17.00 | Cvičenie pre
tehotné – profylaxia

KC STRED | Vedie pôrodná asistentka.

streda | 18.00 – 19.00 |
Bodywork

KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-

robiku spojená s posilňovaním a strečingom.
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty
a bodywork

KC AKTIVITY | Cvičenie, pri ktorom sa pracu-

je hlavne s váhou vlastného tela.

streda | 18.15 – 19.15 | Zumba
KC

AKTIVITY

na 0903 949 966.

|

Prihlasovanie

štvrtok | 18.30 – 20.00 |
Cvičenie na chrbticu

KC AKTIVITY | Posilnenie a regenerácia sva-

lového jadra tela, svaly okolo chrbtice,
svaly, šľachy a kĺby celého tela. Vedie Ján
Pevný. Info: 0911 029 030.

30. máj 2017
štvrtok | 19.00 – 20.00 |
Cvičenie pilates začiatočníci
a mierne pokročilí

6. 6. | 16.00 | Zdravotná
problematika včelstiev

a prihlasovanie: 0905 705 431.

6. 6. | 17.30 | Ženské kruhy –
Tvoje telo, Tvoj chrám

KC AKTIVITY | Vedie Marcela Holodová. Info

1. – 30. 6. | Centrum pohybu
a tanca

Deti: tanečný klub
Bambula – nábor nových členov od 1 do 5
r, cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 mesiacov. Novinka: Balet s profesionálnou
lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy
– skupinové cvičenia step, Tabata, body
work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.
MS ŠPORTOVÁ HALA

|

 PREDNÁŠKY

| Zabezpečenie vzoriek
do súťaže o najlepší med, medovinu, peľ.

POSÁDKOVÝ KLUB

| Stretnutie s Monikou Tomanovovou. Počet miest je obmedzený. Viac informácií a prihláška:
www.smart-people.sk/kurzy/.

PENZIÓN KEROLA

7. 6. | 17.00 | Fotostredisko

Stretnutie neprofesionálnych fotografov. Téma: Romantika.
TSK

|

7. 6. | 17.30 | Sedíš v správnom
vlaku – Ing. Karel Spilko

prava na dojčenie.

Kto naozaj sme? Prečo
zažívame večnú nespokojnosť, nepokoj
a problémy? Kto sa nám prihovára cez náš
vnútorný hlas? Počet miest je obmedzený.
Prihláška: www.smart-people.sk/kurzy.

piatok | 10.00 | Podporná
skupina nosenia detí

10. 6. | 10.00 | Cesta čistého
vedomia

utorok | 10.00 | Podporná
skupina mamičiek v dojčení

KC STRED | Vhodné aj pre tehotné ako prí-

MC SRDIEČKO |

1. 6. | 16.00 | Gejza Sádecký:
Bratia z Trenčianskeho hradu

VKMR HASIČSKÁ | Beseda Literárneho klubu

Omega s prozaikom o jeho najnovšej knihe
povestí, odohrávajúcich sa v rôznych dobách našej histórie na hradoch a zámkoch
na Považí či Orave. V rámci cyklu „Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja“.
2. 6. | 15.00 | AMFO
Trenčianskeho kraja

TSK | Odborný seminár k 21. ročníku výsta-

vy amatérskej fotografie.

5. 6. | 16.00 | Seminár na tému
Anthropoid – 75. výročie
atentátu na Heydricha

PENZIÓN KEROLA

|

Celodenný prednáškový seminár, prednáša Ján Pevný. Informácie
0911 029 030.
KC AKTIVITY |

12. 6. | 16.00 | Beseda
k aktuálnym otázkam
záhradkárov
POSÁDKOVÝ KLUB |

cia záhradkárov.

Pripravuje: KVV – sek-

14. 6. | 10.00 | Bezplienková
komunikačná metóda –
alebo prirodzená hygiena
novorodencov
MC SRDIEČKO |

14. 6. | 16.30 | Silvester Lavrík:
Nedeľné šachy s Tisom

VKMR HASIČSKÁ | Beseda s prozaikom, dra-

matikom, režisérom, prekladateľom, pedagógom a viacnásobným finalistom Ceny
Anasoft Litera spojená s prezentáciou jeho
historického románu Nedeľné šachy s Tisom.
15. 6. | 16.00 | Československé
légie v Rusku 1916 – 1922

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numizPOSÁDKOVÝ KLUB |

ských výsadkárov.

Pripravuje Klub vojen-

5. 6. | 19.00 | Večer najlepších
svetových reklám

KLUB LÚČ | Viac ako 150 reklám, ktoré po-

važuje za výnimočné šéfredaktor portálu Kinema.sk. Najoceňovanejšie svetové
kreatívy, zakázané koncepty, komparatívne provokácie, najlepšie virálne a gerilové
videá, najvtipnejšie reklamné kampane
a aktuálne reklamné novinky.
5. 6. | 19.00 | Večerné
zamyslenia

Diskusia s rektorom kostola piaristov Petrom Franekom na aktuálne problémy veriaceho človeka. Otázky môžete posielať
na diskusia@cprtrencin.sk.
REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA |

6. 6. | 9.30 – 12.30 | Kultúrnohistorický seminár Okno
do histórie (nielen) Skalky pri
Trenčíne

TSK | Dejiny Skalky v stredoveku, kláštorný

život, porovnanie východného a západného pustovníctva, vzťah kresťanstva a prírody, kresťanská ikonografia. Podujatie
pre odborné publikum, pedagógov, študentov i pre širokú verejnosť so záujmom
o históriu.

KAM | 3

kam v trenčíne

matikov a DVaT.

15. 6. | 16.00 | Čo viete
o psychických poruchách

VKMR HASIČSKÁ | Pravidelná diskusia s od-

borníkmi na podporu duševného zdravia.
Na tému Kedy hovoríme o psychickej poruche a aké psychické poruchy poznáme,
diskutuje Doc. MUDr. J. Hašto, PhD. Organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi –
umenie žiť.
15. 6. | 17.30 | Slovenská
moderna – Miloš Alexander
Bazovský
GMAB

|

vstupné.

Cyklus prednášok. Dobrovoľné

16. 6. | 20.00 | Načo divadlo

KLUB LÚČ | Cyklus prednášok o divadle, kto-

rému nie je ľahostajné spoločenské dianie.
Prednáša Ján Šimko – divadelný režisér
a vedec. Súčasťou prednášky bude aj scénické čítanie úryvku textu Petra Handkeho: Nadávky publiku.
20. 6. | 9.00 | Opát Štefan zo
Skalky

VKMR HASIČSKÁ | Uvedenie novej trenčian-

skej legendy a knižky za účasti autorov
Vlada Kulíška (text) a Jozefa Vydrnáka (ilustrácie). Moderuje Eva Mišovičová. Súčasťou podujatia bude tlačová beseda k pripravovanému multižánrovému nočnému
open-air podujatiu v uliciach Trenčína.

21. 6. | 17.30 | Povedz mi, čo
čítaš... tentokrát Martin
Ševela

VKMR HASIČSKÁ | Nová talkšou trenčianskej

herečky Zuzany Mišákovej v knižnici nielen
o literatúre. Aktuálny hosť: úspešný futbalový tréner Martin Ševela, dvojnásobný
slovenský majster s klubom AS Trenčín.

 NEDAJTE SI UJSŤ
30. 6. a 1. 7. | 21.00 |
O opátovi Štefanovi

 KURZY
pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Akordeón
KC SIHOŤ |

pondelok – piatok | 13.00 –
18.00 | Klavír
KC SIHOŤ |

pondelok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk pokročilí

| Info a prihlášky: smejkal@
mail.t-com.sk.

KC AKTIVITY

utorok | 10.00 | Mami spricht
Deutsch

| Mamičky sa rozprávajú
po nemecky a deti sa pri nich hrajú.

MC SRDIEČKO

utorok | 17.30 – 19.00 |
Francúzsky jazyk mierne
pokročilí

KC AKTIVITY | Info a prihlášky na: smejkal@

OSTROV | Nočná artistická show. Štvrté

pokračovanie open air podujatia Príbehy
z Trenčína, teraz o neobyčajnom dôverníkovi Matúša Čáka. Uvidíte vzdušných
a pozemných akrobatov, artistov na vode,
premietanie na vodnú stenu, jazdcov
na koňoch, svetelné a ohňové divadlo.

 KINO

mail.t-com.sk.

CINEMAX

utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
ateliér pre dospelých

od 1. 6. | Záhradníctvo:
Rodinný priateľ

| 6. a 13. 6. Ručne robený papier, 20. a 27. 6. Lúka plná kvetov
– obraz maľovaný prstami. Prihlásenie
na 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk

OC LAUGARICIO

utorok | 18.00 – 20.00 | Klub
keramikárov dospelí

KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne. Viac

na info@kcaktivity.sk.

utorok | 18.00 – 19.00 | Tanec
pre radosť

| Kolektívne a párové tance
sveta. Pridať sa dá kedykoľvek. Kontakt:
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.

SOKOLOVŇA

Prvá časť českej filmovej trilógie sa
odohráva v 40. rokoch počas nemeckej
okupácie. Tri mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová, Klára Melíšková)
a ich dve deti čakajú na návrat svojich
väznených mužov a otcov. Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť naplnená. Je o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch a návratoch, o rodine,
rodičoch a deťoch. Rodinný portrét videný pohľadom žien, ktoré dal dohromady osud.
od 1. 6. | Wonder woman

streda – piatok | 12.00 – 18.00 |
Gitara
KC SIHOŤ |

streda – piatok | 12.00 – 18.00 |
Flauta
KC SIHOŤ |

štvrtok | 10.00 | Mommie‘s
English Club

MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an-

glicky a deti sa pri nich hrajú.

7. 6. | 17.30 – 19.30 | Klub
Patchwork Trenčín

KC AKTIVITY | Vedie Hanka Nekorancová.

9. – 10. 6. | Hormonálna jogová
terapia

| Ako prirodzenou cestou reaktivovať hormonálnu produkciu vlastných žliaz. Na kurze sa naučíte dýchacie techniky, vizualizácie
a zostavu a dostanete materiály k samostatnému cvičeniu doma. Prihláška:
www.smart-people.sk/kurzy.

PENZIÓN KEROLA

11. 6. | 10.00 | Kurz numerológie

| Vedie Miroslav Vicena.
Prihláška: www.smart-people.sk/kurzy.

PENZIÓN KEROLA

13., 27. 6. | 16.00 – 18.30 |
Večerný ateliér pre dospelých

| Tvorivý ateliér pre dospelých
na témy a techniky prepojené s vystavenými dielami.

GMAB

Americký akčný sci-fi film. Skôr, ako sa
stala Wonder Woman, podstúpila princezná Amazoniek Diana tréning, ktorý
z nej spravil neporaziteľnú bojovníčku.
Vyrastala v chránenom ostrovnom raji
až do doby, keď na ich ostrove havaroval americký pilot a začal rozprávať
o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. Diana opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť hrozbu.
od 8. 6. | Múmia

Americký horor. Múmia verzus Tom
Cruise. Štúdio Universal pripravilo
svojim fanúšikom impozantný filmový zápas, v ktorom sa stretnú dve legendy. Tento súboj bude mať podobu
výpravného akčného dobrodružstva,
ktoré má byť prvým dielom veľkolepej
série, ktorá nás zavedie do sveta bohov
a monštier.

4 | KAM

kam v trenčíne

 KINO
od 15. 6. | Heydrich: Muž so
železným srdcom

20. 6. | 17.30 | Ženské kruhy –
Prírodná domáca kozmetika –
ako na to?

Stretnutie s Monikou Tomanovovou. Zážitkový workshop
na tému Tvoríme si krásu – výroba domácej prírodnej kozmetiky. Prihláška
na www.smart-people.sk/kurzy.
PENZIÓN KEROLA

|

číslo 6 | ročník XIX
Divadelné predstavenie Posledné dni Ježiša Krista.
10. 6. | 9.00 – 14.00 | Kukanova
desina

POSÁDKOVÝ KLUB |

PENZIÓN KEROLA

Francúzsky vojnový film zachytáva skutočný príbeh zrodu Hitlerovho
monštra a druhého najvyššieho predstaviteľa nacistických ozbrojených zložiek Waffen-SS, Reinharda Heydricha.
od 15. 6. | Na plný plyn

Francúzsky akčný thriller rozpráva príbeh dvoch bratov (Scott Eastwood
a Freddie Thorp), ktorí na objednávku
kradnú najdrahšie luxusné autá. Kvôli
novej objednávke – miliónovému Bugatti z roku 1937 – musia vycestovať
až do Francúzska. Ich plán však nevyjde a oni sa dostanú do rúk majiteľa
auta, miestneho zločineckého bossa.
od 15. 6. | Cars 3

Pokračovanie úspešnej animovanej komédie.
od 22. 6. | Divoká babská
jazda

Americká komédia. Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek.
Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu stretáva, aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty
sa však rýchlo zvrtne, keď nešťastnou
náhodou zabijú striptéra, ktorý ich
mal v tento výnimočný večer zabávať.
Ako si s týmto fatálnym omylom poradí dámska zostava na čele so Scarlett
Johansson.
od 29. 6. | Ja, zloduch 3

Pokračovanie úspešnej animovanej komédie.

 ŠPORT

10. – 12. 7. | 9.00 – 13.00 | Rýmuj
ako Petiar
VOICES | V

trojdennej hudobno-textárskej
dielni sa s Petrom Lachkým môžete naučiť písať básničky tak, aby z nich boli pekné a chytľavé pesničky. Na záver najlepšie texty navlečieme do vhodnej muziky
a spolu si ich zahráme a zaspievame. Doobedňajšia tvorivá dielňa je pre všetkých
od 15 rokov. Viac informácií a prihlasovanie na www.voices.sk/podujatia.
VOICES | Ako písať tak, aby nás ľudia čítali?

V pisateľsko-blogerskej dielni si s Mirkou
Gúčikovou namixujeme správnu kombináciu príbehu, emócií a faktov. Naučíme sa
zaujať nadpisom, správne uvádzať zdroje,
používať synonymá a vyjadrovať pocity.
Doobedňajšia tvorivá dielňa je pre všetkých od 15 rokov. Viac informácií a prihlasovanie na www.voices.sk/podujatia.

 INÉ
1. 6. | 10.00 | Otvorenie letnej
čitárne

Knihy, noviny a časopisy
dostupné vonku, bezplatne a pre všetkých
každý pondelok a štvrtok až do septembra.
VKMR JASELSKÁ |

3., 24. 6. | 7.00 – 12.00 | Burza
starožitností a Gazdovské trhy

ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. 9.30 ŠK 1.

FBC TRENČÍN – FBC MÚTNE, 17.00 ŠK 1.
FBC TRENČÍN – ZÁHORSKÁ BYSTRICA
10. 6. | 8.00 – 20.00 |
Majstrovstvá Slovenska –
dorast – florbal

EXPO CENTER |

KOŠICE – ŠK 1. FBC TRENČÍN, 14.00 –
16.30 zápasy o 5. – 8. miesto, 17.00 –
19.30 semifinále 1, semifinále 2

8. 6. | 14.00 | Spomienkové
stretnutie k 99. výročiu vzbury
v Kragujevaci

11. 6. | 9.00 – 15.00 |
Majstrovstvá Slovenska –
dorast – florbal

9. 6. | 19.00 | Noc kostolov

| Pripravuje Klub vojenskej
histórie protifašistického odboja.

KASÁRNE SNP

Veľká hala. 9.00 –
13.00 zápasy o umiestnenie na 7.,
5. a 3. mieste, 13.30 finálový zápas
o majstra SR
ŠPORTOVÁ HALA

|

27. 6. | 8.00 – 18.00 |
Slovenská volejbalová
federácia

ŠPORTOVÁ HALA | Veľká aj malá hala.
MINI COOLVOLLEY – finálový turnaj
o majstra SR. Žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ
(minivolejbal trojíc).

22. 6. | 19.00 | Leto v galérii
MESTO TRENČÍN | Pivný pochod opäť v mes-

GMAB | Otvorenie letnej sezóny na nádvo-

te! 10. júna 2017 sa koná už 26.ročník turisticko-pivného pochodu. Začíname ako
obvykle za krytou plavárňou medzi 9.00
a 14.00. Po skončení pochodu vás čaká poriadna zábava. Ide sa za každého počasia,
aj keby bolo pekne.

rí, sprístupnenie exteriérovej sochárskej
expozície, módna prehliadka, prezentácia
lokálnych dizajnérov.

17. 6. | 14.00 – 21.00 | Víno pod
hradom

KIC

1. 7. | 16.00 | Prechádzky
mestom so sprievodcom: Park
a Sihoť

| Pokračovanie pravidelného cyklu
sprevádzaných prechádzok mestom, v júli
na tému „Park a Sihoť“.

4. 7. | Edmania

17. – 19. 7. | 9.00 – 13.00 | Písanie
s Mirkou

9. 6. | 8.00 – 20.00 |
Majstrovstvá Slovenska –
dorast – florbal

ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala. 12.30 ATU

Nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm,
filozof a teológ je mimoriadne úspešným
autorom duchovnej literatúry a hlavným
ekonómom opátstva Münsterschwarzach.
Napísal okolo dvesto kníh.
KOSTOL NA MALEJ SKALKE |

18. 6. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
stretnutie zberateľov pivných
kuriozít

24. 6. – 25. 6. | 10.00 – 17.00 |
Kurz grafológie – akreditované
štúdium

| Využitie grafológie
a psychológie v pracovnom i osobnom
živote, možnosť pracovať s vlastným rukopisom, použitie získaných poznatkov
v oblasti školstva, personalistiky, zdravotníctva, práva, kriminalistiky, koučingu. Prihláška na www.smart-people.sk/kurzy/.

18. 6. | 7.30 | Svätá omša
s Anselmom Grunom

19.00 Tajomstvá stredovekej kláštornej kuchyne, 20.00
Duchovné pásmo slova a piesní, 21.00
KLÁŠTOR NA VEĽKEJ SKALKE |

| 2. ročník festivalu
vína. 26 slovenských vinárov a viac ako
300 druhov vína zo Slovenska i celého sveta. Predpredaj vstupeniek v KIC.

HISTORICKÉ CENTRUM

EXPO CENTER | Tanečný festival, ktorý začal

písať svoju históriu v roku 2015. Na jeho
open air edícii sa predstaví svetový DJ
a producent Armin van Buuren!
KONTAKTY
CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3
CENTRUM PRE RODINU
Farská 12
OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
www.cine-max.sk
CVČ
Východná, 032/743 35 02
GALÉRIA VÁŽKA
Mierové námestie 19, 0915 382 532
Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
ILYO TAEKWONDO TRENČÍN
Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRÁ
Kubranská 94
KC STRED
28. októbra, 032/652 21 36
KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
KD OPATOVÁ
Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712
KINO HVIEZDA
Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ
Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
KREATIVO
Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
LAUGARICIO COMBAT CLUB
Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
MASARYČKY BUSINESS CENTER
Legionárska 7158/5
MC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mládežnícka ul., 032/7436336
OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426
PIANO KLUB
Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
SAVANA CAFÉ
Rastislavova 1
SOKOLOVŇA
Mládežnícka, 0910 196 456
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE
www.anidestudio.sk.
TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO
Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice JaselVKMR
ská a Hasičská 1
VOICES
Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

