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Dvadsať zástupcov trenčianskych základných škôl sa zúčastnilo prvého zasadnutia detského 
parlamentu v novom školskom roku v stredu 12. októbra. Na zasadnutí sa zúčastnil primátor 
Branislav Celler a jeho zástupca Tomáš Vaňo.
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Primátor Celler sa zúčastnil zasadnutia Primátor Celler sa zúčastnil zasadnutia 
detského parlamentudetského parlamentu

 Branislav Celler povzbudil 
detský parlament na riešenie 
spoločných problémov a pre-
zentáciu názorov. „Postupne 
budeme riešiť témy školských 
a mimoškolských aktivít, čin-
nosť krúžkov, besiedky a stret-
nutia s osobnosťami mesta. 
Túto činnosť treba prezentovať 
na stránkach mestských no-
vín. Preto chceme poznať vaše 
predstavy o témach, plánoch 
návštevách podujatí na území 
mesta i mimo neho,“ povedal 
na úvod B. Celler. 
 Členovia parlamentu pred-
stavili svoje školy a aktivity.  Pr-
výkrát sa činnosti parlamentu 
zúčastňuje Cirkevná škola sv. 
Andreja-Svorada a Benedikta 
a Detský domov Na dolinách 
v Zlatovciach.
 Za predsedníčku si zvolili 
Zuzku Betákovú zo Základnej 
školy na Veľkomoravskej uli-
ci, podpredsedníčkou sa stala 
Marcela Kadlecajová (ZŠ na 
Novomeského ulici).
 (la)

 Konferencia Vyhodnotenie 
projektu Využitie interaktívnych 
tabúľ vo vyučovacích predme-
toch – funkčná gramotnosť 
pedagogických zamestnancov 
v in formačných technológiách, 
vyhodnotenie projektu FIT sa 
konala 11. novembra na vý-
stavisku Expo Center. Cieľom 
projektu je zvýšenie kľúčových 
kompetencií a kvalifikačnej 
spôsobilosti pedagogických 
zamestnancov v oblasti aktív-
neho využívania interaktívnych 
tabúľ vo vyučovacom procese. 
Absolventi bezplatného vzde-
lávania získajú osvedčenie FIT 
o funkčnej gramotnosti učiteľa 
v informačných technológiách.  
Súčasťou konferencie bola pre-
zentácia Ľuboslava Dinaja Inte-
raktívna tabuľa vo vyučovacom 
procese. Interaktívne tabule 
dostali základné školy na území 
mesta a ich cieľom je zefektív-
niť vyučovací proces. „Je to 21. 

storočie v školstve, klasická 
tabuľa doplnená elektronikou, 
ktorá vyhodnocuje polohu pier-
ka a počítač podľa toho graficky 
znázorňuje požadované úkony,“ 
vysvetlil Ľuboslav Dinaj. Učite-
ľom slúžia na prezentáciu ich 
hodín, ale zošity a učebnice zo-
stávajú v platnosti. Na tabuli sa 
môžu vyučovať všetky predmety 
od geometrie po hudobnú vý-
chovu. Dinaj potom predviedol, 

čo dokáže učiteľ pri prezentácii 
svojho predmetu na tabuli.
 O využití tabule v praxi potom 
rozprávali učitelia, ktorí s týmto 
moderným prostriedkom vyučo-
vania už majú osobné skúse-
nosti. Súčasťou programu je 
knižnica s 8000 údajmi, v praxi 
si potom knižnicu môže doplniť 
každý učiteľ pracujúci s tabu-
ľou. (la)
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Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
 Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka je v súčasnosti 
v procese komplexnej akreditá-
cie. O situácii na univerzite in-
formovali funkcionári školy na 
tlačovej besede v stredu 12. no-
vembra. „Akreditačný spis sme 
odovzdali a predložili v ňom 12 
fungujúcich bakalárskych štu-
dijných programov a dva nové. 
Inžinierskych a magisterských 
programov máme 8, z toho je 
jeden nový, a máme aj 4 dok-
torandské študijné programy. 
Požiadali sme aj o inauguračné 
a habilitačné práva v jednej ob-
lasti vedy,“ priblížila akreditačný 

proces prorektorka univerzity 
pre stratégiu a rozvoj Katarína 
Zgodavová. Akreditačná komisia 
sa vyjadrí k spisu do 9 mesiacov 
a univerzita má potom jeden rok 
na odstránenie nedostatkov zis-
tených akreditačnou komisiou.
 Univerzita má starosti s uby-
tovaním študentov, v Trenčíne 
žiadajú ubytovanie 550 študenti 
a internáty majú možnosť ubyto-
vať 350 z nich. „V Trenčíne stú-
pajú ceny za ubytovanie, treba 
to riešiť v spolupráci s mestom 
aj Trenčianskym samosprávnym 
krajom. Máme investičný zámer 
na vybudovanie nového študent-

Informácie o TnUAD podávali zľava K. Zgodavová, E.  >
Grmanová, M. Mečár a kvestor M. Haščic

ského domova pre 500 ubyto-
vaných v hodnote 250 miliónov 
korún,“ povedala prorektorka 
pre výchovu a vzdelávanie Eva 
Grmanová. Univerzitu navšte-
vuje 7862 študentov, z toho je 
4107 na dennom štúdiu.
 „V minulom roku univerzita 
prečerpala na mzdách 15,7 mi-
lióna korún, preto musíme prijať 
racionalizačné opatrenia. Jed-
ným z nich je obmedzenie prijí-
mania externistov na niektorých 
fakultách. Treba stabilizovať 
pedagogický zbor, zvýšiť jeho 

vzdelanostnú úroveň a omladiť 
ho. Vysporiadanie dlhov sa na-
vyše nesmie realizovať z dotač-
ných prostriedkov. Analyzujeme 
činnosť školy štyri roky dozadu 
a čo je neefektívne, musíme 
zrušiť,“ vysvetlil situáciu rektor 
Miloš Mečár. Podľa jeho slov 
je čas neúprosný a konať treba 
rýchlo, aj za cenu tvrdých a ne-
populárnych opatrení. Posled-
nou možnosťou prijatia nápravy 
je nútená správa fakúlt, ktoré 
nedokážu tieto opatrenia reali-
zovať.  (la) 

Projekt na pomoc obetiam násilia v KC Aktivity

 Na získanie finančných 
prostriedkov KC Aktivity uspo-
riadalo v dňoch 20. – 23. ok-
tóbra burzu použitých vecí, kto-
rá vyniesla sumu 10798 korún, 
rovnakú sumu dodala Nadácia 
SPP, informovala Světluše Raj-
nincová z KC Aktivity.  
 Zámerom projektu je získať 
finančné prostriedky na vyho-
tovenie a distribúciu informač-
ného letáka a plagátov obsa-
hujúcich dôležité informácie 
pomáhajúce obetiam násilia 
zorientovať sa a vyhľadať čo naj-
skôr a najefektívnejšie odbornú 
pomoc. Tieto prostriedky po-
môžu aj trenčianskemu občian-
skemu združeniu Pomoc obe-
tiam násilia informovať širokú 
verejnosť  mesta a jeho okolia 
o činnosti a službách poradne.
 Informačné letáky budú 

distribuované na verejných 
priestranstvách, v kinách, kul-
túrnych strediskách, obchod-
no-zábavných centrách, po-
radniach, okrskoch mestskej 
a krajskej polície, v nemocnici, 
zdravotných strediskách, stred-
ných a vysokých školách. Ďal-
šie plagáty budú umiestnené 
v linkách MHD a SAD a na prí-
stupných vývesných plochách.
Veci, ktoré sa počas trvania 
burzy nepredali, venovali orga-
nizátori 32. skautskému zboru 
v Trenčíne, ktorý ich odovzdá 
vedeniu rómskeho skautingu 
na Slovensku.
 Na záver sa S. Rajnincová 
poďakovala všetkým ľuďom 
dobrej vôle, ktorí sa zapojili do 
tohto projektu darovaním oša-
tenia a iných vecí, alebo ich kú-
pou.  (la)

Kultúrne centrum aktivity sa v spolupráci s Nadáciou SPP zapojilo 
do projektu Pridáme sa, zameraného na pomoc obetiam násilia.

Trenčín druhýkrát privítal poľnohospodárov
 Výstavisko EXPO CENTER 
v Trenčíne pripravilo v dňoch 5. 
až 7. novembra druhý ročník špe-
cializovanej výstavy poľnohospo-
dárskej techniky AGRO-TECH, 
ktorá sa koná v dvojročnom cyk-
le spolu s brnianskou výstavou 
TECHAGRO. Na celkovej ploche 
3 300 metrov štvorcových sa 
predstavilo 33 vystavovateľov zo 
Slovenska a Českej republiky.
 Poľnohospodárstvo je po 
priemysle druhé najvýznamnej-
šie výrobné odvetvie, ktorého 
úroveň závisí nielen od miest-
nych prírodných podmienok, ale 
ovplyvňujú ho viaceré iné činite-
le, ako napríklad vzdialenosť od 
trhu, mechanizácia a automa-
tizácia výroby. K rastúcej dyna-
mike rozvoja poľnohospodárstva 
má za cieľ prispieť aj špecializo-
vaná výstava AGRO-TECH, ktorú 
od roku 2006 organizuje EXPO 
CENTER Trenčín v úzkej koo-
perácii so Združením výrobcov 
a predajcov pôdohospodárskej 
techniky v SR AGRION – odbor-
ným garantom výstavy, Technic-
kou fakultou Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre 
– odborným garantom sprievod-
ného programu výstavy a Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR, 
ktoré prevzalo záštitu nad týmto 
podujatím. Aj vďaka ich cenným 
radám sa prvý ročník výstavy 
stretol s priaznivou odozvou tak 
vystavovateľov – firiem obcho-
dujúcich s poľnohospodárskou 
technikou, ako aj návštevníkov. 

K vytvoreniu optimálnych pod-
mienok pre rokovania výlučne 
odborníkov z tejto branže prispel 
aj fakt, že počas konania sa AG-
RO-TECH v areáli trenčianskeho 
výstaviska neprebieha žiaden 
iný veľtrh či výstava. Takže každý 
návštevník, ktorý zavítal do are-
álu prišiel s jediným zámerom – 
byť účastníkom odbornej výstavy 
poľnohospodárskej techniky. 
 Základom úspešnosti každé-
ho špecializovaného podujatia 
je jeho odborná úroveň. Garan-
ciou odbornosti výstavy AGRO-
TECH bol kvalitný sprievodný 
program, ktorý pripravilo výsta-
visko  v spolupráci s Minister-
stvom pôdohospodárstva SR, 
Združením výrobcov a predaj-
cov pôdohospodárskej techniky 
v SR AGRION a Technickou fa-
kultou Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre. Tento 
rok mala odborná verejnosť je-
dinečnú možnosť zúčastniť sa 
dvojdňového seminára Aktuálne 
informácie o doterajšom a vý-
hľadovom čerpaní Eurofondov 
za účasti vrcholných predstavi-
teľov Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR a Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry. Konali sa 
aj semináre „Možnosti využitia 
biomasy na energetické účely“, 
„Technika a technológie pre 
efektívnejšiu výrobu rastlinných 
produktov“ a „Technika a tech-
nológie pre efektívnejšiu výrobu 
produktov živočíšnej výroby“.
 (la)
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Centrum seniorov 
v Pošte pre Teba

 A je tu opäť jeseň. Krásna, 
farebná a tento rok mimoriad-
ne štedrá na teplé slnečné dni, 
ktoré pre mnohých z nás zna-
menajú pohodu a bezstarostné 
ničnerobenie. A cítia to tak aj 
tí, o ktorých hovoríme, že preží-
vajú svoju jeseň života? 
 To sme sa prišli presvedčiť 
presne v takýto krásny deň, 
ktorým bol 4. november do 
Domova dôchodcov na Liptov-
skej ulici v Trenčíne na sídlisku 
JUH.
 Žiaci Základnej školy na ulici 
L. Novomeského svojím progra-
mom vrátili starších spoluobča-

nov do mladých bezstarostných 
rokov. V pestrom vystúpení 
sa striedali tance rôznych štý-
lov (folklórne, moderné, ale aj 
brušný tanec). Nechýbal spev, 
cvičenie na fit loptách, hra na 
husliach, či prezentácia kara-
te. Svoje umenie ukázali i deti 
z DFS Brezinka, ktorý pracuje 
pri tejto škole. Dojímavé bolo 
spoločné nôtenie ľudových 
piesní za doprovodu harmoni-
ky. Deti so starčekami a sta-
renkami založili tradíciu, kde 
starší odovzdávajú skúsenosti 
mladším a mladší starším zas 
veselosť a hravosť. (mh)

V sobotu 15. novembra 2008 sme sa vybrali s členmi nášho 
Centra seniorov mesta Trenčín na Sihoti autobusom na výlet 
do Bratislavy do Slovenskej televízie na výrobu našimi seniormi 
obľúbenej relácie „Pošta pre Teba“. Nakrúcali sa dva diely, teda 
príbehy do dvoch sobotňajších vysielaní.

 Bolo to aj trochu výnimoč-
né, lebo prvý príbeh bol dve-
stým v poradí od začiatku 
vysielania relácie pred piatimi 
rokmi. Katka Brychtová rozkro-
jila tortu a všetci sme si z nej 
dali, a veru nám aj chutila.
 Keďže relácia a jej tvorco-
via sa tešia veľkému záujmu 
a vysokej sledovanosti, vysie-

lací čas sa zvýšil o 20 minút, 
teda relácia trvala 80 minút. 
Nakrúcali sme 8 príbehov, ku 
koncu sme boli aj vyčerpaní 
zo svetiel reflektorov a množ-
stva rôznych emocií, ktoré 
sme prežívali s účinkujúcimi. 
Ale ani únava nám nevadila, 
lebo človek sa každý deň na 
natáčanie svojej obľúbenej re-

 Počas dvoch dní sa predsta-
vil rekordný počet 250 párov, 
preto sme vybrali výsledky Tren-
čanov v najvyšších kategóriách 
dospelých a juniorov.
 Medzi 34 pármi dospelých 
v štandardných tancoch si zlato 
odniesli Róbert Pavlík so Simo-
nou Brecíkovou. V juniorskej 
kategórii obsadil Pavol Múd-
ry s Adrianou Beňovičovou 6. 

miesto v konkurencii 23 párov.
V latinskoamerických tancoch 
si medzi dospelými vybojovali 
bronz Martin Sivák a Martina 
Maňáková, tancovalo 23 párov. 
O jeden pár viac sa zišlo v ju-
niorskej súťaži, kde sa Pavol 
Múdry s Adrianou Beňovičovou 
dostali na siedmu priečku.
 (la)

Považský Pohár 2008
Žiaci potešili kultúrnym 
programom seniorov

Súťaž v tanečnom športe Považský Pohár 2008 pripravil Taneč-
ný klub Dukla Trenčín v Trenčianskych Stankovciach 8. a 9. 
novembra. Výsledky sa započítavali do Slovenského pohára, 
bodovacej súťaže slovenského rebríčka najlepších párov na 
Slovensku.

lácie nedostane. Seniori boli 
vdační, z tváre im žiarili pozi-
tívne prežité chvíle a odchá-
dzali sme večer spät domov 

s peknými spomienkami. 
 Za Centrum seniorov mes-
ta Trenčín Roberto Michelle 
Leca
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dia a dopravy MsÚ o rokovanie 
so správcom tejto komunikácie 
Trenčianskym samosprávnym 
krajom.
 Cesta okolo bývalého druž-
stva smerom ku kyselke je 
v zlom stave, navyše chýba aj 
osvetlenie. V tejto časti pribudli 
nové domy, preto občania žiada-
jú vybudovať osvetlenie, nesvie-
ti ani osvetlenie v parku. V zlom 
stave je aj cesta na Záblatskej 
ulici. Chýba aj označenie ces-
ty na Trenčiansku univerzitu 
a návštevníci blúdia po Záblatí. 
Počas sobôt cestu okolo univer-
zity zablokujú vozidlá externých 
študentov.
 Kritika na vedenie mesta sa 
zniesla kvôli situácii v doprave 
v Zámostí. Dlhé kolóny vozidiel 
spôsobujú časové straty, záťaž 
na životné prostredie a riziko, 
že sanitky alebo hasiči neprí-
du včas na zásah v tejto časti 
mesta. Poslanec Ladislav Pav-
lík vysvetlil, že s touto situáciou 
nemá mesto ani primátor nič 
spoločné, lebo príprava stavby 
zo strany mesta je ukončená. 

Na rade je Ministerstvo dopravy 
a spojov SR, ktoré musí najskôr 
vypísať súťaž na dodávateľa 
stavby, preto sa nezačalo sta-
vať v ohlásenom termíne v ok-
tóbri 2008. Na zložitú dopravnú 
situáciu pri podjazde pri Old 
Herolde upozorňujú vodiči po-
čas vegetačného obdobia. Krí-
ky bránia výhľadu do križovatky 
a komplikujú situáciu vozidlám 
odbočujúcim od podjazdu na 
Ulicu Ľ. Stárka.
 Obyvateľom sa zdá vysoká 
cena za dodávanú pitnú vodu. 
Poslanec Pavlík vysvetlil, že 
cenu navrhne dodávateľ Úradu 
pre reguláciu cien, kde zdôvod-
ní jej výšku podľa nákladov na 
výrobu, údržbu siete vodovo-
dov, atď. Spoločnosť nemôže 
stanoviť cenu vody svojvoľne.
 (la)
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Zasadnutie Výboru mest-
skej časti SEVER sa usku-
toční  vo štvrtok 20. 11. 
o 14.30 hod., v Kultúrnom 
stredisku Kubrica.

Doprava najviac komplikuje život 
obyvateľom Záblatia
Októbrové stretnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Západ sa 
uskutočnilo v Záblatí. Obyvatelia tejto mestskej časti sa potre-
bujú dostať pri obrábaní svojich pozemkov s malotraktormi cez 
Bratislavskú cestu, to podľa vyhlášky nemôžu a chýbam im preto 
obslužná komunikácia vedľa hlavnej cesty smerom na Kostolnú.

 Upozornili aj na zväčšujúcu 
sa čiernu skládku na Hlavnej 
ulici smerom na Vinohrady. 
Chýba aj prístrešok na novej 
autobusovej zastávke pri želez-
ničnej stanici Zlatovce.
 Výhrady sú aj k autobusovej 
linke č. 3, ktorá sa končí pri 
kultúrnom dome a starší ľudia 
na ulicu Rybáre musia ísť peši, 
hoci je tam otoč pre autobusy. 
Trojka tak stojí v Záblatí iba na 
jednej zastávke. Podobne aj 

obyvatelia z Bratislavskej ulice 
musia chodiť na autobus do Zá-
blatia, hoci pri Zajacovi a pri au-
toservise kedysi autobus stál. 
Navrhli zastavovanie autobusu 
na týchto zastávkach aspoň na 
znamenie. Pri ceste peši kriti-
zujú skutočnosť, že na tomto 
úseku nie je prechod pre chod-
cov cez frekventovanú cestu, 
navyše chodník je v zlom stave.  
Poslanec Vladimír Poruban po-
žiadal Útvar životného prostre-

Bál stríg s tancami celého sveta pre deti

 Takéto krásne a veselé stri-
gy a ježibaby sa stretli na bále 
v stolnotenisovej sále na Tren-
čianskej univerzite AD v stredu 
22. októbra. Na tento strigôň-
ský bál nás pozvala (hlavná 
striga) Katarína Vidal, učiteľka 
kolektívnych a párových tancov 
sveta pre deti i dospelých. 
 Do sály vyzdobenej tekvica-
mi, listami, pavučinami a na-
kreslenými obrázkami stríg, si 
prišli zatancovať deti s  rodičmi 
a starými rodičmi, na veselé  
piesne z domova i zo sveta. 
Malé strigy a ježibabky leteli 
svetom a s tanečnými krokmi 
sa zastavili v Anglicku, v Írsku, 
vo Francúzsku, ba preleteli až 
k Indiánom. Veselú atmosféru 
striedali „strašidelné“ texty 

hlavnej strigy. Za rytmu hud-
by sme si na záver „polietali“ 
i po Slovensku na pripravených 
lietajúcich metlách a naháňali 
ježibabu Katarínu, ktorá deti 
odmenila čerstvým jablkovým 
muštom a sladkými neotráve-
nými jabĺčkami. Veru, chutili 
veľkým i malým. 
 Odchádzali sme s úsmevom 
na perách a s pocitom pekne 
stráveného popoludnia.
 Ak ste nestihli bál stríg ne-
vadí, môžete sa pridať i počas 
roka. Deti spolu tancujú každú 
stredu od 16.45 do 17.45 hod. 
na Trenčianskej univerzite AD 
na Študentskej ulici.
 Veselý kolektív detí spolu 
s ich učiteľkou sa vám určite 
poteší. (jl)

Úzke uličky Záblatia bez chodníkov robia  >
vrásky na čelách obyvateľov.

Park pri Kultúrnom dome v Zlatovciach vyčistili začiat- >
kom novembra v rámci revitalizácie pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov Trenčín. (la)
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Klienti bánk prejdú na euro bez starostí
Zavedenie eura nebude znamenať pre klientov bánk významnú zmenu. Banky prevedú všetky korunové
produkty na eurové automaticky a bez poplatkov. Klienti nemusia z tohto dôvodu podpisovať žiadne
dodatočné zmluvy. O ďalšie užitočné informácie o prechode na spoločnú európsku menu sme poprosi-
li Máriu Mokrú, riaditeľku Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Trenčíne.

Čo poradíte občanom, aby
čo najjednoduchšie prešli
na euro?
Prebytočnú hotovosť v sloven-
ských korunách je najvýhod-
nejšie vložiť do banky. Banka
bez poplatku prevedie koruny
na účte na prelome rokov
2008 a 2009 na eurá podľa
konverzného kurzu 1 euro =
30,1260 Sk. Hneď od začiatku
januára 2009 si budú môcť
potom pohodlne vyberať eurá z
bankomatu alebo platiť kartou
za nákupy tovaru či služieb.

Pociťujú banky v tomto období väčší prílev peňazí
od klientov?
Áno, klienti každý deň prinášajú do bánk milióny korún. Platí to
vo všetkých regiónoch Slovenska. Aj v trenčianskom regióne
prúdia do Slovenskej sporiteľne každý týždeň desiatky
miliónov korún.

Prečo je pre klientov výhodné vložiť peniaze do banky?
Má to veľa výhod. Peniaze v banke začnú okamžite zarábať.
Navyše, úroky vyplatíme klientom okamžite pri založení vkladu
a v eurách. Výhodné je tiež to, že všetky korunové úspory sa
v banke zamenia na eurá, takže začiatkom roka 2009 nebude
potrebné prísť z toho dôvodu do banky. Klienti určite ocenia aj
to, že ich vklady sú v banke v úplnom bezpečí, keďže
sú chránené Fondom ochrany vkladov.

Prezentácia ponuky cestovného ruchu v našom kraji na internete
 Pracovné stretnutie zástup-
cov rôznych oblastí cestovného 
ruchu z Trenčianskeho kraja zor-
ganizovala Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch (SACR) v spo-
lupráci s Útvarom marketingu 
MsÚ v Trenčíne vo štvrok 6. no-
vembra. Zástupcovia okresných 
miest a regionálnych združení 
cestovného ruchu, prevádz-
kovatelia turisticko-informač-
ných kancelárií a poskytovate-
lia služieb cestovného ruchu 
z Trenčianskeho kraja získali 
prehľad o možnostiach prezen-
tácie svojej ponuky a služieb 
prostredníctvom národného in-
formačného systému cestovné-
ho ruchu SR (NUTIS) a webovej 
stránky www.slovakia.travel, 
ktorej regionálnu redakciu za-
bezpečuje Kultúrno-informač-
né centrum Trenčín. V úvode 
regionálny zástupca SACR pri 
Trenčianskom samosprávnom 
kraji Peter Pastier predstavil 
fungovanie národného portá-
lu slovakia.travel na národnej 
úrovni a následne vystúpila re-

gionálna redaktorka pre NUTIS 
za trenčiansky región Jarmila 
Lackovičová z Kultúrno-infor-
mačného centra Trenčín, ktorá 
sa vo svojej prezentácii venova-
la formálnej a obsahovej tvorbe 
článkov pre národný portál. Ve-
dúca Útvaru marketingu MsÚ 
v Trenčíne Renáta Kaščáková 
predstavila aj ďalšie možnosti 
vzájomnej spolupráce a dôleži-
tosť systematického budovania 
regionálneho záberu trenčian-
skeho Kultúrno-informačného 
centra a zrekapitulovala dote-
rajšie aktivity systému NUTIS 
a jeho prínosy. 
 Na stretnutí vystúpili aj 
Peter Brecík s prezentáciou 
o možnostiach využitia vodných 
tokov pre cestovný ruch a ve-
dúca odboru medzinárodných 
vzťahov a cestovného ruchu 
TSK Sylvia Maliariková, ktorá 
sa vo svojom príspevku veno-
vala prínosom systému NUTIS 
a regionálnej spolupráce pre 
rozvoj CR v našom kraji. Zaují-
mavým spestrením bola aj pre-

zentácia Marcely Štefánikovej 
zo Spojenej školy v Trenčíne, 
ktorá predstavila študentský 
projekt „Junior Achievement“ 
v rámci programu „Podnikanie 
v cestovnom ruchu“.
 Všetci zúčastnení zhodnotili 
toto stretnutie pozitívne, a pre-
to sa jeho organizátori zaviazali 
pokračovať v podobných aktivi-
tách aj v budúcnosti. Cieľom je 
vytvoriť fungujúcu sieť vzájom-
ne prepojených informácií s čo 
najväčším počtom subjektov 

cestovného ruchu, ktoré by 
prostredníctvom národných, re-
gionálnych i mestských webo-
vých stránok mohli využívať nie-
len turisti a návštevníci nášho 
mesta a kraja, ale aj široká do-
máca verejnosť. Viac informácií 
o regionálnom portáli cestovné-
ho ruchu www.slovakia.travel 
a možnostiach prezentácie 
služieb a produktov cestovné-
ho ruchu prostredníctvom tohto 
portálu získate na adrese: 
kic@trencin.sk.  (jl)



Číslo 23/ročník X

 Centrum pedagogicko – 
psychologického poradenstva 
v Trenčíne, Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Trenčíne,  
Akadémia vzdelávania v Trenčí-
ne usporiadali v Trenčíne burzu 
informácií Kam po skončení ZŠ. 
Na hracej ploche Športovej haly 

na Sihoti v Trenčíne sa prezen-
tovalo 36 stredných odborných 
škôl, gymnázií a spojených škôl 
Trenčianskeho kraja, ale aj 
stredné školy Českej republiky 
zo Zlínskeho kraja a poskytli 
tak základné informácie o pod-
mienkach štúdia. 

ZO ŽIVOTA ŠKÔL6 / INfO 

Burza informácií Kam po skončení základnej školy
Burza informácií nazvaná Kam po skončení ZŠ sa uskutočnila 
v stredu 12. novembra v športovej hale. Predstavilo sa na nej 
36 stredných odborných škôl, gymnázií a spojených škôl Tren-
čianskeho kraja, prišli aj zástupcovia stredných škôl z Českej 
republiky zo Zlínskeho kraja. Mladým záujemcom z deviatych 
ročníkov základných škôl poskytli základné informácie o pod-
mienkach štúdia.

Pri stánku Strednej odbornej zdravotníckej školy v Tren- >
číne sa pristavovali najmä dievčatáŠkóti na piaristickom gymnáziu

 Gajdy, kilt, Lochneská prí-
šera čo majú spoločné? Správ-
ne, Škótsko. Avšak študentom 
Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého sa najskôr vynorí 
v spomienkach udalosť, keď ich 
školu navštívili dvaja rýdzi Škóti 
– otec William a John.
 Plní očakávaní sme sa na-
tlačili do videoučebne a na-
päto sme čakali. Otec William 
znenazdajky vytiahol pred nami 
kúsok papiera, vážne pozrel na 
naše tváre a lámavou slovenči-
nou nás pozdravil po slovensky: 
„Dobrý deň!“ V tom okamihu sa 
napätie nás študentov uvoľni-
lo a za búrlivého potlesku už 
odzneli vety – „Ako sa máte? 
Dúfam, že dobre.“ Po krátkej 
skúške slovenského jazyka so 
škótskym prízvukom nasledo-
vala obojstranná konverzácia 
v anglickom jazyku. Tí odvážnej-

ší sa aj čo-to popýtali. Okrem 
toho sme mali príležitosť si 
vypočuť nefalšovanú hru na ne-
falšovaných škótskych gajdách. 
Niečo sme sa dozvedeli o škót-
skych oslavách Nového roka. 
Témou rozhovoru bolo aj špor-
tovanie slovenských športovcov 
v domovine našich dvoch hostí. 
Prišlo aj na nekonečný názoro-
vý boj na existenciu „Lochness 
Monster“. Našinec by sám ťaž-
ko zistil fakt, že existuje každo-
ročný a zatiaľ neúspešný hon 
do hlbín jazera s cieľom navští-
viť „Lochnesku“ v jej tajomnej 
obývačke. Vyučovacia hodina 
zameraná na nadobudnutie vše-
obecnejšieho prehľadu o Škót-
sku za prítomnosti dvoch veľmi 
milých zahraničných cestovate-
ľov ubehla veľmi rýchlo. Bolo to 
pre nás veľmi zaujímavé.
 Študenti PGJB

 Školy ponúkli aj ukážky mi-
moškolskej činnosti, a tak mla-
dí zaujemcovia videli v progra-
me karatistov, tanečníkov, 
muzikantov, upútali aj študent-
ky Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne s vlastnými modelmi 
šiat. 
 Jednotlivé školy sa pred-
stavili tlačenými materiálmi, 
videoprojekciou, zdatnejší sa 
mohli na školu pozrieť bližšie 
prostredníctvom pripravených 
počítačov. Výhodou burzy bola 
možnosť porovnávať ponuky 
škôl na jednom mieste, budúci 
študenti si mohli niektoré čin-
nosti dokonca vyskúšať v praxi.
 Námestník generálneho 
riaditeľa pre Sekciu služieb za-
mestnanosti Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny Ján 
Gramata ocenil stabilitu tren-

čianskeho regiónu z hľadiska za-
mestnanosti napriek rizikovosti 
zamerania na textilný a odevný 
priemysel. V školstve je podľa 
jeho vyjadrenia na ústupe tra-
dičné strojárstvo, ktoré bolo 
kedysi doménou Považia. Školy 
výlučne s týmto zameraním sa 
podľa neho vytrácajú a študijné 
programy sú nahradzované rôz-
nymi inými odbormi. Je to v roz-
pore s požiadavkou trhu práce, 
keď je na Slovensku nahláse-
ných 15000 voľných pracov-
ných miest z odboru strojárstva 
a elektroniky. 
 Podujatie s podporou Mesta 
Trenčín pripravili Centrum pe-
dagogicko – psychologického 
poradenstva v Trenčíne, Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne a trenčianska Akadé-
mia vzdelávania. (la)

 Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, m. r. o., 
Trenčín, Soblahovská 65, 
912 50 Trenčín oznamuje 
obyvateľom mesta Trenčín, 
že má voľné miesta na pre-
nájom nebytových priestorov 
na parkovanie osobných 
motorových vozidiel na 
sídlisku JUH v Trenčíne, Ul. 
gen. Svobodu v objektoch 

CO krytov o rozlohe cca 16 
m2/box.
 Cena za 1 parkovacie 
miesto je stanovená VZN 
Trenčín č. 14/2007 vo 
výške 1 000 Sk mesačne 
(k cene bude pripočítaná 
DPH a el. energia). Infor-
mácie: 032/6505 127, 
p. Balajová.

Voľné parkovacie miesta
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Lampióny chytili deti za srdce

Výroba vlastných lampiónov a lampiónový sprievod boli lákavou 
akciou Materského centra Srdiečko. V Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského si  mohli deti a rodičia 5. a 11. novembra pripraviť 
vlastný lampión a v utorok 11. novembra ho mohli vyskúšať 
v praxi počas lampiónového sprievodu.

 V podvečer sa pred Srdieč-
kom zišlo viac detí ako obvykle. 
Žiarili im oči i prinesené lampi-
óny z rôznych materiálov a tva-
rov. Niektorí rodičia vymysleli 
elektrické svetielka, ale väčšina 
sa spoľahla na klasické sviečky 
a kahančeky. Vo výbornej atmo-
sfére vyrazili deti sprevádzané 
rodičmi na prechádzku centrom 
mesta. Mnohí Trenčania boli 

prekvapení svetelnou riavou 
valiacou sa mestom. Deťom 
sa ich úloha svetlonosov veľmi 
páčila a niektoré nemali vôľu 
po skončení sprievodu odísť 
domov. Mnohé neodradil ani 
zhasnutý lampión a behali by 
s ním aj bez svetla. Nakoniec 
sa všetci dohodli, že sa s lam-
piónmi stretnú opäť o rok.
 (la)

Papučková noc v knižnici v Opatovej
Trinásť smelých prvákov a dvaja druháci zo Základnej školy na 
Potočnej ulici v Opatovej sa zišli v piatok 7. novembra pod-
večer v miestnej pobočke Verejnej knižnice Michala Rešetku 
(VKMR).

 Prešli najskôr uličkou odvahy 
osvetlenou kahancami, v kniž-
nici ich privítal ujo Peter, pre-
zuli sa do papučiek a kresbou 
sa zvečnili na papučkové tablo. 
Čakalo ich hľadanie zapečenej 
papuče v koláči papučovníku, 
každý si našiel svoje miesto 
na spanie a všetci sa prezliekli 
do pyžamy. Aby vydržali so si-
lami počas ťažkej noci, starali 
sa o nich kuchári Ondrej a Šte-
fan. Zvedavá na to, či zvládnu 
všetky úlohy, bola aj teta Maja 
s vnučkou s VKMR.
 Medzi deti prišla bývalá uči-
teľka školy Zita Dobiašová a po-
rozprávala im vlastnú rozprávku 
O obrovi Machnáčovi a úlohou 

detí bolo potom obra nakresliť.  
Po pyžamovej módnej prehliad-
ke išli pred polnocou hľadať 
poklad po sviečkovej cestičke, 
stretli strážcu pokladu a našli 
tortu so zlatými dukátmi. Deti 
strážcovi zaspievali a zatanco-
vali, teta Anička im porozpráva-
la rozprávky na dobrú noc a ulo-
žili sa k zaslúženému nočnému 
odpočinku.
 „Cieľom tejto peknej akcie 
bolo získať nových čitateľov pre 
knižnicu z radov našich žiakov, 
aby si uvedomili, že čítanie je 
hra a dokáže ich zabaviť aj pou-
čiť,“ priblížila myšlienku poduja-
tia riaditeľka školy teta Zdenka.
 (la)

Štyri kľúče k pokladu hľadali deti na Bezručovej ulici
Základná škola na Bezručovej ulici sa nehrá, že je modernou 
školou. Ona naozaj moderná je. Riaditeľ školy Ivan Pavlík si mys-
lí, že je to preto, lebo škola je plná šikovných žiakov a hlavne 
má množstvo vynikajúcich a zapálených pedagógov. Tí neustále 
hľadajú možnosti a spôsob, ako školu urobiť atraktívnou a zau-
jímavou. Okrem vzdelávacích aktivít nemalé úsilie venujú aj mi-
moškolským, voľnočasovým aktivitám. Týmto budujú v žiakoch 
pocit spolupatričnosti ku škole a mestu Trenčín. Najlepšia škola 
je predsa taká, do ktorej chodia žiaci radi. Jedna taká priam 
dobrodružná aktivita sa konala v noci zo 7. na 8. novembra.  

 V tento večer 70 detí z 2. až 
4. ročníka zažilo zážitkové uče-
nie v praxi. Mohli stráviť celú 
noc v škole a hrať hru, ktorú 
vymysleli pedagogickí zamest-
nanci školy s názvom „Štyri kľú-
če k pokladu“. Na organizácii 
hry sa podieľali aj zamestnanci 
Školského klubu detí pri ZŠ na 

Bezručovej ul. Vypomôcť prišli 
aj štyria žiaci ôsmeho roční-
ka a rovnaký počet študentov 
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 
(bývalí žiaci tejto ZŠ).
 Celý večer sa skladal zo 
štyroch častí: Niečo pre špor-
tového ducha – športový turnaj 
v nafukovacom futbale. Hrali 

družstvá žiakov, učitelia s par-
tiou ôsmakov (8. A) a pomáhač-
mi z gymnázia. Všetci účastníci 
dostali drobné odmeny. Nasle-
dovala druhá úloha – Niečo pre 
telo – kŕmenie divej zveri. Gu-
láš, čaj a jablko pre všetkých, 
nabrať sily a poďme do úlohy č. 
3.
 Volala sa Niečo pre rozum – 
Štyri kľúče k pokladu. Družstvá 
čakalo päť náročných úloh. Mu-
seli nájsť indície na horúcich 
kameňoch, prekonať tunel stra-
chu, poraziť mocného strážcu 
brány, byť šikovnejší ako strážca 
kľúčov a dokázať múdrosť v há-
daní hádaniek starej Vedmy. Po 
splnení ktorejkoľvek úlohy druž-
stvo dostalo kľúč. Ak družstvo 
získalo 4 kľúče malo možnosť 
odomknúť bránu a vydať sa 
hľadať poklad, ktorý bol ukrytý 
na školskom dvore. Všetkým 

družstvám sa po-
darilo splniť úlohy 
a nájsť poklad. Ten 
deťom naozaj chutil.
 Štvrtá úloha bola najťažšia, 
pretože každý účastník bojoval 
sám proti sebe, lebo úlohou 
bolo prekonať vlastný strach. 
Čakala ich hrôzostrašná ces-
ta temnou, nočnou školou, 
množstvo strašidiel, zvukov 
a prekvapení. Napodiv všetci 
dokázali poraziť vlastný strach  
a úspešne dorazili do cieľa. 
Všetci pochopili, že strach 
je normálny pocit, dôležité je 
vedieť ho ovládnuť a dokázať 
správne reagovať, nedať sa 
ním zviazať.
 Na záver všetci účastníci 
dostali zaslúžený certifikát na 
vlastné meno, ktorý potvrdzo-
val ich odvahu, nebojácnosť 
a šikovnosť. (la)

o-
y 
en



UTOROK                                                                  25. 11. ‘08

9.00 –12.00  

Piesne o láske 

/ Chansons d’amour, 2007 – 100 min. /

Premietanie pre školy

16.30 

Muž, ktorý luže 
/ Homme qui ment, 1968 – 95 min. /

Dráma. Boris prichádza do dediny a predstiera, 

že je priateľ nezvestného partizána. Ale v priebehu 

rozhovorov s troma enigmatickými ženami, ktoré 

dobre partizána poznali, sa ukáže, že si jeho príbehy 

protirečia… 

Film získal na festivale v  Berlíne Strieborného medveďa. 

19.00 

Stalo sa to neďaleko od vás 
/ C’est arrivé près de chez vous, 1992 – 95 min. / +16 !

Dramatická komédia. Dvaja študenti dokumentárneho 

fi lmu, André a Rémy, našli ideálny námet pre svoj fi lm. 

Volá sa Ben. Je prefíkaný, sofi stikovaný, inteligentný, 

sympatický a… je masový vrah. Ako fi lmujú Benovu 

každodennú rutinu, stanú sa jeho komplicmi a obetujú 

svoju objektivitu a morálku, len aby dokončili svoj fi lm. 

Kultový francúzsky fi lm získal niekoľko významných 

ocenení (Cena kritiky Cannes 1992, Toronto, Sitges...) 

STREDA                                                                  26. 11. ‘08

9.00 – 12.00  

Françoise Saganová 
/ Sagan, 2008 – 117 min. / 

Premietanie pre školy 

16.30   

Eden a potom 
/ Eden et après, 1969 –  95 min./ Dramaticko-fantastická 

komédia. Skupina študentov si pri rozhovore v kaviarni 

vymyslí násilný a erotický paralelný svet. Pridá sa k nim 

cudzinec a rozpráva im fascinujúce príbehy z Afriky. 

Jedno z dievčat, Violette, akceptuje nočnú schôdzku 

s týmto šarmantným neznámym. Na schôdzke však 

nájde jeho mŕtvolu a Violette sa ponorí do snenia, ktoré 

ju prenesie až do Tunisu. 

19.00 

Kam som dal hlavu 
/ Où avais-je la tête, 2007 –  85 min. /  Romantická 

komédia. Paul-Vincent sa vzdal žien a vzťahov s nimi 

v akejkoľvek podobe: sú príliš komplikované, príliš 

ubližujú a hlavne príliš nekontrolovateľné… 

Preorientoval všetku svoju energiu na svoju prácu. 

Služobná cesta mu však náhodne privedie do cesty 

Agnes, mladú ženu plnú života. Agnes priťahuje tento 

muž, ktorý sa zdá byť odolávajúci jej šarmu…

ŠTVRTOK                                                               27. 11. ‘08

9.00 – 12.00  

Jedného dňa pochopíš 
/ Plus tard, tu comprendras, 2008 – 88 min. /

Premietanie pre školy 

16.30  

Vlani v Marienbade 
/ L’année dernière à Marienbad, 1961 –  94 min. /

Počas stretnutia vo veľkom luxusnom hoteli sa muž 

pokúša presvedčiť ženu, že prežili spolu vlani 

v Marienbade ľúbostný príbeh…

Film režiséra Alaina Resnaisa a scenáristu Alaina Robbe 

Grilleta získal Zlatého leva na MFF v Benátkach 1961.

19.00 

Eldorado / 2007 –  85 min. /

Dramatická komédia. Yvan, obchodník so zberateľskými 

autami, cholerický štyridsiatnik, pristihne mladíka 

Elieho pri lúpeži. A niekde tu sa začína zvláštna cesta 

dvoch niktošov krížom cez nádhernu a zároveň úplne 

neuveriteľnú krajinu…

Film získal dve ceny na tohtoročnom festivale v Cannes 

a je nominovaný na Oscara 2009. 

PONDELOK                                                           24. 11. ‘08

16.30 

U / 2005 – 75 min. / 

Animovaný fi lm. Jednorožec zvaný U príde na pomoc 

Mone, malému dievčatku, ktoré sužuje krutosť jej 

adoptívnych rodičov. Čas plynie a z Mony vyrastie 

pekná zasnená tínedžerka, zaujatá svojím vzhľadom. 

Jedného dňa zavíta do tohto vymysleného sveta rodina 

hlučných a pobláznených hudobníkov a s nimi aj 

očarujúci Kulka…

19.00  

Françoise Saganová 
/ Sagan, 2008 – 117 min. / 

Biografi cká dráma. Françoise Saganová má len 18 rokov, 

keď píše svoj prvý román, Dobrý deň smútok, ktorého 

famózny úspech stačí, aby sa zrodil mýtus: Saganka 

založený na výtržníckych škandáloch a nehanebných 

láskach. Skrýva sa za ním žena, ktorú nazývame 

antikomformistkou – slobodná písať, milovať a ničiť 

samú seba…  
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15.00 

U / 2005 – 75 min. / 

Animovaný fi lm . Jednorožec zvaný U príde na pomoc 

Mone, malému dievčatku, ktoré sužuje krutosť jej 

adoptívnych rodičov. Čas plynie a z Mony vyrastie 

pekná zasnená tínedžerka, zaujatá svojím vzhľadom. 

Jedného dňa zavíta do tohto vymysleného sveta rodina 

hlučných a pobláznených hudobníkov a s nimi aj 

očarujúci Kulka…

  

16.30  

7 rokov / 7 ans, 2006 – 86 min. / 

Maïté je vydatá za Vincenta, ktorého práve odsúdili 

na 7 rokov väzenia. Ich jediným miestom na dôverný 

rozhovor je miestnosť pre návštevy. Jedného dňa ju 

pri východe z väzenia zastaví mladý neznámy muž 

Jean. Stane sa jej milencom. Maïté však zistí, že Jean je 

dozorcom vo väznici a Vincent je jeho chránenec… 

Film získal špeciálnu cenu poroty na MFF v Seattli pre 

hlavnú predstaviteľku Valérie Donzelli. 

19.00 

Piesne o láske 

/ Chansons d’amour, 2007 – 100 min. / 

Dramatický muzikál. Vo víre súčasného a veľmi 

vierohodne pôsobiaceho Paríža a cez srdcia viacerých 

protagonistov spoznáva postava rozpačitého Ismaela, 

čo sú to skutočné city. Témy manželského trojuholníka, 

smútku a homosexuality sú umocnené citlivou 

hudbou skladateľa Alexa Beaupaina. 

Film získal ceny César, Etoile d´Or, Festival Torino. 

15.30 
MOARCH MIŠKO EVENO 

– OBRAZY ZO SLOVÁCKA

Vernisáž výstavy zaujímavého 

Francúza žijúceho 
v Uherskom Hradišti. 

Výstava potrvá do 7. 12. 2008

- > Mestská galéria
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FESTIVALOVÝ STAN

informácie o festivale, 

umelecký happening, detský 

workshop, pouliční zabávači 

z Cran-Gevrier „Compagnie 

l´araignée au plafond“ (Pavúci 

z plafóna), haarmonikár   

- po celý deň

- > pod mestskou vežou

15.30 

PREDSTAVENIE NADROZMERNÉHO 

PATCHWORKU − Dielo dvojice 

francúzskych výtvarníkov 

z alternatívneho umeleckého 

zoskupenia Group Alpha, 

Cran-Gevrier (FR), ktoré u nás zošili 

z prinesených kúskov jeansoviny 

bude nainštalované na balkóne 

mestskej veže

- > Mestská veža-balkón

                                                 25. 11

jeansov

na balkóne 

ón

FESTIVALOVÝ 

STAN
- po celý deň

- > pod mestskou vežou

PIATOK                                                                   21. 11. ‘08

19.00 

Jedného dňa pochopíš 
/ Plus tard, tu comprendras, 2008 – 88 min. /

Paríž v roku 1987. V televízii vysielajú v priamom 

prenose súdny proces s veliteľom Gestapa Klausom 

Barbiem, známym ako „lyonský mäsiar“. Syn (Hippolyte 

Girardot) sa snaží presvedčiť svoju židovskú matku 

(Jeanne Moreau), aby mu vyrozprávala svoje spomienky 

z čias vojny…

Film bude uvedený v rámci Slávnostného otvorenia 

festivalu vo Divadeľnej sále KaMC OS SR (Dom armády). 

Vstup prednostne na pozvánky, inak vstup pre verejnosť 

zdarma až do zaplnenia kapacity sály!

ho 

šili

16.30VERNISÁŽ DVOCH VÝSTAV 

Ľahký ako motýľ 

a Fotografi e - Spolupráca 

umelcov z partnerských 

miest Trenčín a Cran-Gevrier 

- > Interiér mestskej veže 

15.30 

PREDSTAVENIE NADROZMERN

TCHWORKU − Dielo dvojice

arníkov 

NÉHO 

e 

16.30VERNISĽahký ak
a Fotogra

umelcov z p
miest Trenčí

- > Interiér me

18.30

NA VEČNÚ SLÁVU 

FRANCÚZSKA 

Predstavenie výstavy 

známok 

- > Foyer na prízemí 

KaMC  OS SR 

18.00

KONCERT PRIATEĽOV

Spoločný koncert speváckeho 

zboru PGJB s učiteľmi 

a žiakmi hudobných škôl 

v Trenčíne a Cran-Gevrier

- > Refektár piaristov, 

 Mierové nám.

SOBOTA                                                                  22. 11. ‘08

16.30 

Tabarly / 2008   – 90 min. /

Dokumentárny fi lm režiséra Pierra Marcela prináša 

svedectvo o výnimočnom námorníkovi a človeku 

s mimoriadnym citom. Film umožňuje prežiť preteky 

na šírom mori, tiché a triumfálne príchody do cieľa 

námorníka či celej posádky, počas tridsaťpäť rokov 

vlády lodí Pen Duick vo všetkých moriach sveta... 

19.00 

Eldorado / 2007 – 85 min. /

Dramatická komédia. Yvan, obchodník so zberateľskými 

autami, cholerický štyridsiatnik, pristihne mladíka 

Elieho pri lúpeži. A niekde tu sa začína zvláštna cesta 

dvoch niktošov krížom cez nádhernu a zároveň  úplne 

neuveriteľnú krajinu…

Film získal dve ceny na tohtoročnom festivale v Cannes 

a je nominovaný na Oscara 2009. 

  26. 11. ‘08

á

ŠTVRTOK           

9.00 – 12.00  

J d éh dň

a homose

skladateľ

al ceny Cé

19.00

VEČER S PRIATEĽMI FESTIVA-

LU FRANCÚZSKYCH FILMOV

Posedenie pri jazzovej hudbe 

Účinkuje Aurelius Quintet 

Trenčín / Vstup prednostne 

na pozvánky - inak vstup pre 

verejnosť voľný až do vyčerpania 

kapacity sály. - > Steps Pub

19.00 

Piesne
/ Chanso

Dramatic

vvierohod

protagon

čo sú to s

smútku a

o 

smútku a

hudbou s

Film získa

MI FESTIVA-

FILMOV

FESTIVALOVÝ 

STAN
- dopoludnia pre deti

- > pod mestskou vežou

EDA                         . ‘08 STRE                                        

11999

VVVEEEČČEČER S PRIATE

LLUUU FFRANCÚZSKY

PPoPossedenie pri ja

ÚÚčÚčinkuje Aureli

TTrenčín / Vstup p

na pozvánky - in

verejnosť voľný

kapacity sály. -

119199.0.0000
S PRIATEĽM

16.30
FESTIVALOVÁ LITERÁRNA 
KAVIAREŇ - Pásmo 
francúzskej poézie a piesní 

Vstup prednostne na pozvánky, 

inak vstup pre verejnosť 
voľný až do vyčerpania 

kapacity sály.- > Kaviareň Savana,
Jilemnického ul.

NOVÉ FILMY

A ZAUJÍMAVÉ 

SPRIEVODNÉ 

PODUJATIA

Všetky projekcie okrem úvodného fi lmu 

budú premietané v ArtKine Metro, 

vstupné 40,- Sk. Predpredaj sa začína 

vždy hodinu pred každým predstavením. 

Časy hromadných študentských predstavení 

si záujemcovia z jednotlivých škôl dohodnú 

individuálne v ArtKine Metro.

Mediálni partneri:Organizátori:
partnerské mestá Trenčín a Cran-Gevrier

Spolupráca: Podujatie podporili:

V

s

k

s

K

o

Spoluprác
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Festival HoryZonty si získal starých aj mladých divákov
Tretí ročník festivalu horolezeckých a outdoorových filmov sa 
konal v dňoch 6. – 8. novembra v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl SR. Počas troch dní sa predstavilo 13 
režisérov a ukázali divákom miesta, kde sa bežný človek ľahko 
nedostane.

 Z doterajších ročníkov Festi-
valu dobrodružných filmov Ho-
ryZonty je príznačné, že v Tren-
číne získal pevnú pôdu pod 
nohami, že sa tu udomácnil. 
Organizátori podujatia vedomí 
si tejto skutočnosti pripravili 
pre priaznivcov horského filmu 
a outdoorových športov niekoľ-
ko noviniek. 
 Slávnostné otvorenie sa 
uskutočnilo vo štvrtok 6. no-
vembra vo večerných hodinách, 
keď horolezec a moderátor 
v jednej osobe Jaroslav Dutka 
privítal všetkých prítomných di-
vákov a hostí. „Verím, že tohto-
ročný festival bude úspešný, že 
odborná a laická porota ocení 
najlepšie filmy a že všetkých 
poteší aj sprievodný program 
ako lezenie na cvičnej stene, 
súťaž v nosení pivných sudov, 
sekanie ľadových sôch či výsta-
va fotografií,“ povedal pri otvo-
rení predseda TSK Pavol Sed-
láček. Pred prvou prestávkou 
programu, v ktorom si mohli 
diváci pozrieť prvý blok filmov, 
v ktorom vynikol Barabášov 
film o slovenskej horolezeckej 
legende Juzekovi Psotkovi, ria-
diteľka festivalu Mária Dutková 
odovzdala autorom najlepších 
fotografií v troch sekciách súťa-
že HoryZonty ocenenia.

Súťažili filmári aj  
fotografi
 V sekcii krajina – príroda 1. 
miesto získala Barbora Preko-
pová za snímku „Ufo“, 2. a 3. 
miesto získal Peter Ondrejo-
vič za snímky „Ajhľa, človek“ 
a „Pozri, ja už letím“. V sekcii 
šport zvíťazil Pavel Andrássy 
za snímku „Jordanselvi“, 2. 
miesto získala Michaela Dutko-
vá za snímku „Nesadať“, tretí 
bol Edo Homola so snímkou 
„Delfinárium“. V sekcii ľudia 
a emócie sa najvyššie umiest-
nil Michal Štefkovič za snímku 
„V krajine Dagonov“, 2. miesto 
získala Nora Saparová za sním-

ku „Streets in London“, na 
bronzovom stupienku skončila 
Barbora Prekopová za sním-
ku „Portrét horského vodcu“. 
Cenu Grand Prix získal Ivan Bu-
lík za snímku „V kmeni Bume“.
 Prvý večer festivalového dňa 
zakončil horolezec Ivan Gálfy 
rozprávaním o svojich horole-
zeckých výpravách do Hindu-
kušu a Himalájí, ktoré dopĺňal 
bohatou skladbou farebných 
fotografií z týchto ciest. 
 Na festivale sa o cenu di-
vákov a poroty uchádzalo 13 
amatérskych filmov. Najväčší 
úspech zaznamenal film pod 
názvom „Air Free“ od režisérky 
Ctibory Bley. Na druhom mies-
te skončil film „Rovníkové ho-
rizonty“ od režiséra Jána Kos-
tolanského a na treťom mieste 
skončil film Jakuba Freya „Tan-
dem“. K sprievodným poduja-
tiam patrila i autorská výstava 
fotografií Aleny Žákovskej a Mi-
lana Daněka O afrických Pyg-
mejoch a výstava vodáckych 
fotografií pod názvom Tanec se 
Šivou. 
 V posledný deň festivalu 
sa jeho predpoludnie a skoré 
popoludnie pretavilo do špor-
tových súťaží a umenia. Na 
cvičnej stene pri železničnom 
moste sa uskutočnili boulde-
ringové preteky za účasti 19 
mužov a 10 žien. Náročnú trať 
postavili Peter Kmoško a Ju-
raj Osvald. V kategórii mužov 
sa stretla silná konkurencia 
a v pretekoch úlohu favorita po-
tvrdil Jakub Kostka z Liptovské-
ho Mikuláša. Na druhom mies-
te sa umiestnil Juraj Repáň zo 
Žiliny a na treťom mieste skon-
čil Dávid Šatánek z Liptovské-
ho Mikuláša. V kategórii žien 
najlepšie zabojovala Romana 
Šlosárová z Bratislavy a na 
druhom a treťom mieste sa 
umiestnili Alexandra Tvrdoňová 
a Ivana Mináriková z Trenčína.
 Sošky mrázika, snehuliaka, 
sviečky či sochy boli námetmi 

v súťaži sekania sôch do ľadu 
pre deviatich „sochárov“. Sú-
ťažiaci mali k dispozícii malé 
ľadové kvádre. Prvé miesto od-
borná porota prisúdila Jurajovi 
Holmanovi za stvárnenie soš-
ky „Boh bolenia hlavy“, druhé 
miesto získala za sošku „Ryba“ 
Zuzana Kuchtová a na treťom 
mieste skončili Terézia a Šárka 
Šickové za sošku „Sviečka“.

Nosenie suda po  
farských schodoch
 Najviac priaznivcov si získa-
la súťaž v nosení pivného suda 
po farských schodoch, ktorej 
sa zúčastnilo šesťdesiatdva 
odvážlivcov, z ktorých bolo tri-
dsaťjeden detí a štyri ženy. 
Ako prvá sa na štart postavila 
Nikolka Krausková z Trenčian-
skej Turnej v kategórii detí so 
4 kg džúsov v batohu. Najlepší 
čas v kategórii mužov získal 
Ondrej Širka z Trenčína za 48 
sek. Na druhom mieste skon-
čil Peter Kováč za 51,43 sek. 
a na treťom mieste Michal Ja-
kubec za 52,61 sek. V kate-
górii žien najlepší čas 59 sek. 
dosiahla mimo súťaže Marka 
Dutková. V súťaži zvíťazila Ka-
rin Križičková (1:08,05 min.) 
pred Renátou Kaščákovou 
(1:18,28 min.) a Máriou Oláho-
vou (1:44,86 min.). Posledná 
pretekárka pútala pozornosť 
divákov bosými nohami na tra-
ti, keďže sa rozhodla súťažiť 

na poslednú chvíľu. V súťaží 
detí bol záťažou batoh s džús-
mi s váhou 4 kg, resp. 1,5 kg. 
Víťazom sa stal Michal Haščič 
s časom 31,56 s. pred Timeou 
Pilipovou 37,13 s. a Michalom 
Vitálošom 39,06 s. Najmlad-
ším účastníkom súťaže bol iba 
dvojročný Ondrejko Lesaj, ktorý 
so svojimi rodičmi a starou ma-
mou Janou zdolal trať za štyri 
minúty.
 Pozornosť širokého spektra 
návštevníkov podujatia pútali 
i festivaloví hostia. Už v prvý 
deň pritiahol hlavne starších 
občanov už spomenutý nestor 
slovenského horolezectva Ivan 
Gálfy. O zážitky trenčianskych 
horolezcov z expedície v pakis-
tanskom Karakorame Gabriela 
Čmárika a Viliama Šujana pre-
javila záujem mladá generá-
cia a o zážitky vodákov Honzu 
Láska a Petra Kašpara z ich 
expedícií na dve zdrojnice indic-
kej posvätnej rieky Gangy mali 
záujem návštevníci až z Brati-
slavy. Najnovší film najlepšieho 
slovenského dokumentaristu, 
trenčianskeho rodáka Pavla 
Barabáša Carstensz – Siedma 
hora, zachytávajúci výstup slo-
vensko-českej expedície na naj-
vyššiu horu Austrálie a Oceánie 
Carstenszovu pyramídu, bol po-
sledným dokumentom úspeš-
ného tretieho ročníka festivalu 
HoryZonty.
  (jč)

Na festivale sa stretli rôzne generácie horolezcov – Ivan  >
Gálfy (vľavo) a Jaroslav Dutka.
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 V auguste sa stretli na fut-
balovom štadióne deti z Demy 
s futbalistami a klaunami. Foto-
graf Radovan Stoklasa zvládol 
svoju úlohu napriek nezvyčajné-
mu futbalovému tímu na výbornú 
a dodnes si na tento deň rád 
spomína. „Deti boli najskôr pre-
kvapené nezvyklým prostredím, 
potom zvedavé a nakoniec sa vži-
li do svojej úlohy, prekvapila ma 
aj výborná reakcia futbalistov AS. 
Všetci sa vžili do deja scénok na 
jednotlivé mesiace a celý proces 
fotografovania tak zjednodušili. 

Zostali mi milé spomienky a ve-
rím, že si niečo podobné s nimi 
ešte zopakujem,“ tešil sa v spo-
ločnosti malej Mišky z DEMY 
Stoklasa.
 „Fond dr. Klaun Trenčianskej 
nadácie nám pripravil niekoľko 
vystúpení klaunov a vždy to bol 
pre nás sviatok. Neočakávané 
reakcie detí a ich úžasná spolu-
práca s klaunami sú dôkazom, 
že myšlienka sa ujala a klauni 
prinášajú našim klientom radosť. 
Samotné fotografovanie nám 
utkvelo v pamäti, lebo deti boli 

v novom, nezvyklom prostredí 
a atmosféra bola úžasná. Teší 
ma aj výsledný efekt tejto spo-
lupráce. Navyše futbalisti nám 
pomáhali pri prekonávaní bariér, 
s ktorými sa každodenne stre-
távame, aj preto si na to radi 
spomíname. Kalendár nám bude 
pripomínať tento deň po celý rok 
2009,“ povedal nadšený riaditeľ 
DSS DEMY Tibor Gavenda.
 Malá Miška videla na pre-
zentácii kalendár prvýkrát a už 
si ho nedala zobrať z ruky. Jej 
radosť zaujala zakladateľa Fon-
du dr. Klaun Jacquesa van der 
Lindena. „Futbalisti spravili dôle-
žitý krok v podpore nášho fondu 

a verím, že ich budú nasledovať 
aj ďalšie kluby,“ povedal spokoj-
ný holandský podnikateľ.
 Generálny manažér AS Tren-
čín Róbert Rybníček odovzdal 
správkyni Trenčianskej nadácie 
Alene Karasovej symbolický šek 
na 40000 korún. Sumu venovali 
futbalisti, realizačný tím a ma-
nažment klubu.
 Mím Vlado Kulíšek, kapitán 
mužstva Lubor Knapp a Miška 
potom posypali kalendár červený-
mi klaunovskými nosmi a poslali 
ho symbolicky ľuďom dobrej vôle. 
Výťažok z predaja kalendára ve-
nuje AS Trenčín Fondu dr. Klaun 
Trenčianskej nadácie. (la)
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Červené nosy sa sypali na klaunovský kalendár
V októbri sa stretli futbalisti AS Trenčín, klienti Domova sociál-
nych služieb DEMY a zástupcovia Fondu dr. Klaun Trenčianskej 
nadácie, aby verejnosti spoločne predstavili kalendár na rok 
2009, ktorý vznikol po ich vzájomnej spolupráci.

Radovan Stoklasa s Miškou obdivujú kalendár >

Jubilant Korený pripravil 
výstavy k jubileu ČSR
Filokartistická výstava Cesty gen. M. R. Štefánika po svete na 
pohľadniciach a filatelistická výstava Život so známkami lákali 
záujemcov do Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 
SR (KaMCOS) od konca októbra do polovice novembra.

 Myšlienka pripraviť výstavy 
k 90. výročiu vzniku Českoslo-
venskej republiky vznikla v Klube 
filatelistov 5219 pri KaMCOS. 
Klub poveril realizáciou výsta-
vy Jozefa Koreného, ktorý sa 
jej prípravou zaoberal celý rok. 
„Materiály dlhodobo zbierame, 
bolo treba dotiahnuť myšlienku 
a realizáciu výstavy, lebo takú 
sme ešte nerobili. Exponáty sa 
umiestňovali na listy, museli sa 
otextovať a vznikla unikátna vý-
stava približujúca putovanie Šte-
fánika od jeho narodenia v Ko-
šariskách až po tragickú smrť 

v Ivánke,“ povedal o príprave 
výstavy jej kurátor Jozef Korený.
 Ďalšiu časť výstavy tvorí vý-
ber z kurátorovej zbierky, ktorý 
sa v týchto dňoch dožil sedem-
desiatky. Predstavil v nej aj nové 
exponáty približujúce históriu 
poštového styku na našom úze-
mí. Zaujímavosťou boli aj expo-
náty ukazujúce podiel klubu na 
propagácii mesta participáciou 
na jeho podujatiach formou prí-
ležitostných pečiatok a prítlače. 
Obsiahnuté obdobie od pred-
známkového obdobia pošty až 
po súčasnosť.

 Výstavu obohatil Klub numiz-
matikov pri KaMCOS medailami, 
plaketami a vyznamenaniami 
viažúcimi sa k osobe Štefánika 
a k 90. výročiu ČSR. K výstave 
bol vydaný lístok poľnej pošty 
a príležitostná pečiatka. Jej sú-
časťou bola aj hlava Štefánika 
z pôvodného súsošia v parku, 

ktoré strhli v roku 1953.
 Jozef Korený (1938) sa venu-
je filatelii od roku 1947, keď za-
čal zbierať známky ako školák. 
Na vyššej úrovni s predstavou 
o tom, čomu sa bude venovať, 
sa jeho zberateľská činnosť roz-
vinula v roku 1960 a svojej záľu-
be je verný dodnes. (la)
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GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO

Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk

26. 9. – 30. 11.  Trenčín 2008

Výber zo súčasného slovenského umenia.

MATERSKÉ CENTRUM SRDIEČKO

Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32,
www.mcsrdiecko.sk

25. 11. (10.30)  Mami, spricht Deutsch 

Mamičky sa rozprávajú po nemecky, vedie 

mama Nicole FUCHS.

26. 11. (17.00)  Cvičenie detí s rodičmi

V telocvični v Sokolovni s tetou Žofkou 

Hrančovou.

20. 11. (10.00)  Z rozprávočky do 

pesničky trénujeme jazýčky 

Predpoludnie s tetou Miriam. Hudobno – 

pohybové stretnutia pre deti od 2 rokov 

a ich rodičov. V MC Srdiečko, vedie Miriam 

Mičudová.

27. 11. (13.00–15.00)  Psychologické 

poradenstvo 

Vedie Janka Lesajová. 

2., 9., 16. 12. (17.00)  Cvičenie detí 

s rodičmi

Cvičíme s Adamkom a tetou Štefkou v telo-

cvični ZŠ Novomeského – Juh

16. 12. (10.00)  Podporná skupina 

mamičiek v dojčení v MC

Vedie laktačná poradkyňa Milka 

Hromníková

2., 9. 12. (10.30)  Mami spricht Deutsch 

V MC. Mamičky sa rozprávajú po nemecky, 

vedie mama Nicole Fuchs

3., 17. 12. (9.30)  Galerkovo

Hravé tvorivé predpoludnie pre deti do 6 

rokov a ich rodičov v Galérii M. A. Bazov-

ského vedie Monika Drocárová

3., 10., 17. 12. (17.00)  Cvičenie pre 

tehotné

Vedie pôrodná asistentka Zuzka Duncová 

v KC Dlhé Hony

3., 10., 17. 12. (17.00)  Cvičenie detí 

s rodičmi

S tetou Žofkou v telocvični v Sokolovni

4., 11., 18. 12. (10.00)  Z rozprávočky 

do pesničky trénujeme jazýčky

Predpoludnie s tetou Mirkou.Hudobno po-

hybové stretnutia pre detiod 2 rokov a ich 

rodičov. V MC vedie Mirka Mičudová.

4. 12. (17.00)  Do materského centra 

príde Mikuláš aj teta Anička

MC Srdiečko je otvorené: pondelok 
15.00 – 19.00 h

utorok – piatok 10.00 – 19.00 h

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
Oddelenie pre deti a mládež, Hasičská 1

25. 11: (10.00)  Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára. 
Vyhlásenie výsledkov XVI. ročníka celoslo-
venskej literárnej súťaže Jozefa Branecké-
ho súťaže

VEREJNÁ KNIŽNICA M. REŠETKU
pobočka Juh

25. 11. (8.30)  Pyžamkáči
Beseda s autorkou knihy Margitou 
Ivaničkovou
Vyučovacie hodiny informatickej výchovy 
pre žiakov ZŠ a SŠ v knižnici – ponuka pre 
pedagógov.
Kontakty na jednotlivé pracoviská: 
www.vkmr.sk

JUH – KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

26. 11. (16.00)  Tvorenie s potešením 
s tetou Aničkou
Práca s látkami, papierom a výroba 
ozdôb.
30. 11. (14.30)  Príďte medzi nás 
pravidelné stretnutie celiatikov.

KULTÚRNE CENTRUM – DLHÉ HONY
Ul. 28. októbra 2/1168, 032/652 21 36

Kurzová činnosť:
GITARA – lektor: Dušan Dobiáš
KLAVÍR – lektor: Natália Říhová

Klubová činnosť:
Denne (14.00 – 18.00)  Klub dôchodcov
Pondelok (8.30 – 11.30)  Združenie 
kresťanských seniorov
Utorok (8.30 – 11.30)  Jednota 
dôchodcov
Nedeľa (8.30 – 12.00)  Klub filatelistov

Pohybové aktivity:
Pondelok (17.00 – 18.30)  Cvičenie Tai 
chi 
Začiatočníci.
Pondelok (18.30 – 20.00)  Cvičenie Tai 
chi 
Pokročilí.
Utorok (15.30 – 19.00)  Detský folklórny 
súbor Radosť
Sobota (8.30 – 12.00)  Detský folklórny 
súbor Radosť
Streda (17.00 – 18.30)  Cvičenie pre 
tehotné ženy
Streda (19.00 – 20.00)  Cvičenie Pilates
Štvrtok (17.30 – 18.45)  Joga
Štvrtok (19.00 – 20.00)  Aerobik 
s Mirkou

Mierové nám., 032/743 44 15, www.lampart.sk

21. 11. (19.00)  Svätá 
hora 
(Projekt 100) La montaña 
sagrada / The Holy Moun-
tain, Mexiko/USA, 1973, 
réžia: Alejandro Jodorowsky  
Zástupca hnijúcej európskej 
spoločnosti, dieťa kokako-
lovej kultúry, alebo latinskoamerický 
desperado? Alejandro Jodorowsky sa 
vydáva na cestu na Posvätnú horu 
a počas svojej cesty borí všetky tabu. 
Zároveň máme dočinenia s posvätným 
iniciačným dielom, ktoré je reakciou 
na autorovu teóriu o zmene ľudstva 
prostredníctvom filmov. Tie môžu byť 
účinnejšie než LSD, osvietia divákov 
a potom nastane nový veľký tresk. 

22. – 26. 11.  FESTIVAL 
FRANCÚZSKYCH FILMOV 
viac na  www.lampart.sk
28. – 30. 11. (19.00)  Ty, ktorý žiješ 
/ Du levande, Dánsko / Fran./ Jap./ 
Nem. / Nór. / Švéd., 2007, réžia: Roy 
Andersson
Podobne ako preslávené Piesne 
z druhého poschodia sa aj ďalší film 
tohto režiséra zaoberá množstvom 
osudov rôznych postáv a postavičiek, 
ktoré na prvý pohľad navzájom nesúvi-
sia. Fragmentárny, dekonštruovaný dej 
a otvorená dramaturgia rozprávania je 
proti všetkým tradičným pravidlám vý-
stavby filmového príbehu. Andersson 
i v najnovšom filme ostáva verný svoj-
mu typickému autorskému rukopisu: 
dekompozícia, ironický suchý humor, 
statické, výtvarne pôsobivé zábery, mi-
nimum dialógov, dôraz na (ne)herecký 
prejav. Andersson zasadzuje banalitu 
do štylizovaného prostredia – každá 
postava, ktorá sa objaví na plátne, je 
automaticky zaujímavá, je vystavená 
ako v nejakej bláznivej ľudskej galérii. 
Tragikomický výskum medziľudských 
vzťahov je podmienený Anderssonovým 
intenzívnym (a ironickým) záujmom 
o súčasného človeka, ktorého však 
(v mene výskumu) dostáva do stále 
trápnejších a komickejších situácií. Ty, 
ktorý žiješ je zatiaľ najzábavnejším fil-
mom Roya Anderssona. 

Aktivity pre deti sú zeleným písmom
KIC – Kultúrno-informačné centrum 
mesta Trenčín, Sládkovičova ulica, 
tel.: 16 186.

ARTKINO METRO
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Piatok (16.30 – 19.00)  Tanečná škola 
Paškovci

Prednášky, besedy, iné:
24. 11. (9.00)  Blažej Beták: 
Veršované povesti z okolia Trenčína
28. 11. (15.00)  Katarínska zábava pre 
seniorov
29. 11. (19.00)  Spoločenský večer pre 
osamelých

KULTÚRNE CENTRUM – SIHOŤ
M. Turkovej 22, 032/743 45 35, 
0904 339 401, www.kcsihot.sk

Ponúka v školskom roku 2008/09 
kurzy:
hudobné – akordeón, flauta, gitara, kla-
vír (spinet), spev, historický tanec
jazykové – pre deti i dospelých: angličtina, 
nemčina, taliančina, poľština, ruština
kurz intenzívneho kreslenia – 4-dňový
kurz cvičenia pamäti – intenzívny, 
4-dňový
praktické – strihy, šitie, ručné práce, stu-
dená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa
odborné – gramotnosť na PC, účtovníc-
tvo (jednoduché, podvojné), strojopis
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: 
Súbory starej hudby hľadajú muzikantov 
– husle, violončelo, spev a iné.

29. 11.  Zájazd do Nového 
Targu (Poľsko)
1. – 2. 12. (9.00 – 18.00)  Sekáč
Predaj z druhej ruky.
4. 12. (9.00)  Alternatívna medicína
Osobné konzultácie J. Sitár.
4. 12. (16.00)  Mikuláš v Adamovských 
Kochanovciach
Program pre Domov sociálnych služieb 
v Trenčíne.

Prihlášky a info: 032/743 45 35, 
0904 339 401 

KULTÚRNE CENTRUM – KUBRA
Kubranská ul. 94, 032/743 54 71, 
0907 516 720

V školskom roku ponúkame tieto 
krúžky:
Keramický – pre deti i dospelých. 
Tkáčsky – pre deti i dospelých. 
Bábkarský
Šachový

Pohybové aktivity:
Cvičenie kalanetiky, aerobic, joga

Záujmové aktivity:
Detský foklórny súbor Kubranček
Folklórna skupina Kubra

Detská dychová hudba

Praktické aktivity:
Kurz studenej kuchyne
Kurz vegetariánskej kuchyne
Každý utorok a štvrtok v popoludňajších 
hodinách detský kútik pre najmenších.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská ul. 3, 032/74 337 63, 
0948 807 18, otvorené denne 
9.00 – 18.00 h

Každý pondelok (14.30, 16.00)  Joga
Každú stredu (16.00)  Angličtina
Každý piatok (9.00)  Kondično-
rehabilitačné cvičenie 
Pondelok – piatok   Kurz práce s PC
Dohodou s vyučujúcim.
Kurz klavíra – dohodou s vyučujúcim.
Denne (9.00 – 18.00)  Právne 
poradenstvo 
Biliard 
Šachy (klubové stretnutie každý štvrtok 
o 15.00). 
Karty 
Čitáreň a knižnica 
PC a internet
Masáže – podľa objednávok.
Telocvičňa so stacionárnymi bicyklami
Športový areál – loptové hry, petang, 
park oddychu.

Organizujeme prednášky, zájazdy, turistické 
výlety, besedy so známymi osobnosťami, 
kultúrne programy a iné zaujímavé podujatia.

RODINNÉ CENTRUM JUŽANČEK
24., 25. 11. (9.00, 9.15, 10.15, 11.00, 
11.15 a 16.45 hod.)  Tancujúce tigríky
Rodinné centrum Južanček v spolupráci 
s maminou Peťou pripravili vo svojich 
priestoroch malé tanečné kurzy pre deti 
od jedného do troch rokov.
21., 25., 27., 28. 11.   Hopsajúce 
žabky 
Cvičenie detí s rodičmi na fitlopte, 
vopred sa prihlásiť.

PROGRAMY TELEVÍZIE TRENČÍN

MOZAIKA
21. 11.  Monika Vrzgulová, riaditeľka 
Dokumentačného strediska holokaustu
28. 11.  Hvezdár Marián Štefeček

STUDŇA
21. 11.  Všade dobre, doma naj! 
Martin Nikodým
28. 11.   Všade dobre, doma naj! 
Roman Pomajbo

HODINA H
20. 11.  Nové možnosti štúdia...
27. 11.  Doktor Ryba - Liečba psoriázy   

KAMC OS SR

25. 11. (19.00)  VTÁK OHNIVÁK
Slovenské divadlo tanca J. Ďurovčíka.

PREDNÁŠKY, BESEDY
20. 11. (16.00)  Numizmatická zbierka, 
reštaurovanie, čistenie a ukladanie 
mincí a medailí 
Pprednáša Ing. Ján Dibala, pripravuje 
Klub numizmatikov 
27. 11. (16.00)  Záverečná beseda 
s členmi klubu k uskutočneným 
akciám v priebehu roka
Premietanie video a fotodokumentácie
Pripravuje Klub letcov a parašutistov.

SÚŤAŽE 
29. 11. (10.30)  Majstrovský zápas 
EXTRALIGY v šachu
Trenčín A – Slovan Bratislava A
Pripravuje: Šachový klub.

KONCERTY 
26. 11. (17.00)  Hrajú nám pre radosť
Koncert detí Základnej umeleckej školy. 
Trenčín pripravujú: KaMC a ZUŠ Trenčín.

VÝSTAVY
Míľniky a méty športovcov Dukly
Úspechy športovcov Dukly zachytené ob-
jektívom fotoaparátu počas štyridsaťroč-
nej existencie armádneho športu
18. 11. – 9. 12.   MÉTA 2008
45. ročník výstavy členov fotoskupiny 
pri TNOS v Trenčíne. Pripravuje KaMC 
a Trenčianske osvetové stredisko.
20. 11. (16.00)  Rozpad Rakúsko-
uhorskej monarchie
V archívnej pozostalosti provinciála a rek-
tora piaristov, spisovateľa a historika Jo-
zefa Braneckého. Prednáška Márie Ďur-
čovej zo Štátneho archívu Trenčín. 

TRENČIANSKA UNIVERZITA
Stolnotenisová sála

Každú stredu (18.00 – 19.30)  TANCE 
SVETA
Pre dospelých a študentov (kolektívne 
a párové tance: Slovensko, Balkán, Fran-
cúzsko, Izrael, Anglicko... Valčík, polka, 
čardáš, mazurka).
Kontakt: 0910 196 456
Každú stredu (16.45 – 17.45)  TANCE 
PRE DETI
Pre deti od 5 do 10 rokov. Tance z domo-
va i zo sveta. Kontakt: 0910 196 456
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Mesiac úcty k starším
 Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším sa uskutočnili spo-
mienkové stretnutia vo všet-
kých kluboch dôchodcov na 
území mesta Trenčín. Na jedno 
z nich, ktoré pripravil Klub dô-
chodcov na Ul. 28. októbra pre 
svojich členov dňa 16. októbra 
2008 sme prijali pozvanie. 
 Už pred začiatkom stretnu-
tia v sále panovala nezvyčajne 
uvoľnená nálada prítomných 
členov, spôsobená očakáva-
ným programom slávnosti. 
V úvode podujatia privítala čle-
nov klubu jeho podpredsedníč-
ka Ema Horňáčková a nasledo-
val kultúrny program, v ktorom 
s prednesom výberu poézie 
vystúpili členovia klubu Ivo Ve-

liký a Ján Horňáček. Na ich vy-
stúpenie nadviazali so svojím 
programom deti z Materskej 
školy na Legionárskej ulici, 
vyplnený riekankami a pesnič-
kami. Záver kultúrneho progra-
mu patril žiakovi 5. ročníka 
Základnej umeleckej školy K. 
Pádivého v Trenčíne Jakubovi 
Farkašovi, ktorý potešil srdcia 
seniorov hrou na harmonike. 
Tí ho ocenili dlhotrvajúcim 
potleskom. K prítomným se-
niorom sa prihovoril poslanec 
mestského zastupiteľstva Ján 
Krátky a obdaroval členov klu-
bu kvetmi. Po oficiálnej časti 
si členovia posedeli pri kávičke 
a občerstvení. (jč)

Trenčianski seniori sa stretli vo štvrtok 23. októbra v Kultúr-
nom a metodickom centre Ozbrojených síl SR v rámci Mesiaca 
úcty k starším s primátorom Trenčína Branislavom Cellerom. 
Popoludnie pripravili Klub vojenských veteránov, Jednota dô-
chodcov Slovenska a Mesto Trenčín. V programe účinkovali 
folklórny súbor Senior klub Družba z Trenčína a dychová hudba 
Sedmikráska z Dolnej Súče. Na záver si dobre naladení seniori 
zatancovali a tešili sa na stretnutie o rok. (la) 

Poďakovanie Mestu Trenčín
 V meste Trenčín je nemá-
lo občianskych spoločenstiev 
a združení, ktoré aktívne vypĺ-
ňajú voľné chvíle svojich členov. 
Jedným z nich je Klub Združe-
nia kresťanských seniorov Slo-
venska v Trenčíne, ktorý svo-
jím zameraním a programom 
sa snaží viac ako desať rokov 
poskytovať široké spektrum 
zaujímavých aktivít. O tom, ako 
sa podarilo plniť naplánovaný 
obsah aktivít združenia v roku 
2008 našu redakciu informoval 
jeho predseda Vojtech Filin. 
 „Naši členovia sa pravidelne 
stretávajú v pondelok dopolud-
nia a sú pre nich pripravené 
prednášky so zaujímavým pev-
ným obsahom. Z nich možno 
spomenúť napríklad riešenie 
zdravotných problémov v se-
niorskom veku, ako ošetrovať 
ležiaceho pacienta v domác-
nosti, pohybová aktivita v se-
niorskom veku, činnosť mest-
skej polície, ľudové liečiteľstvo 
na Slovensku, ekumenizmus 
v praxi, zoznamovanie sa so 
zážitkami členov z návštevy 
pútnických miest doma a v za-
hraničí, história cirkevných 
sviatkov a podobne. No to nie 
je všetko. Kým pondelky sú za-
merané na osvieženie ducha 
a mysle našich seniorov, tak 
ďalší deň v týždni, najčastejšie 
streda, smerujú i na rozvoj ich 
telesných aktivít. Keďže naši 
seniori dychtia za poznávaním 
zaujímavých miest Slovenska, 
tak najviac je turistických akti-
vít. Navštívili sme skoro všetky 

zaujímavé miesta trenčianske-
ho regiónu, napríklad Trenčian-
ske Teplice, Antonstal, Krásnu 
dolinu v Mníchovej Lehote, 
Hornú Súču, ktoré spájame 
so zbieraním liečivých byliniek, 
hríbov a opekaním. No vďaka 
finančnému grantu Mesta Tren-
čín naši členovia rozšírili svoje 
poznávanie i za hranice mesta 
Trenčín, keď sme navštívili 11. 
júna obec Vlkolínec, zapísanú 
do zoznamu Svetového prírod-
ného a kultúrneho dedičstva 
UNESCO, mesto Ružomberok 
s blízkou obcou Černová, kde 
v roku 1907 pri obrane národ-
ných práv Slovákov proti maďa-
rizačnému útlaku bolo zastre-
lených jej 13 občanov. Druhý 
zájazd uskutočnený 22. októb-
ra sme nasmerovali do oblasti 
Tekova a Hontu. V Leviciach 
sme si pozreli centrum mesta 
s jeho kultúrnymi pamiatkami, 
nový kostol v sídlisku Rybníky, 
Kalváriu a hrad. Zlatým klincom 
zájazdu bola prehliadka skal-
ných obydlí v obci Brhlovce, 
ktoré ešte aj dnes používajú. 
Pri spiatočnej ceste sme sa 
zastavili vo vinohradníckej obci 
Čajkov, kde dodnes jej obča-
nia nosia kroj v každodennom 
živote.”
 V závere nášho stretnutia 
Vojtech Filin vyjadril poďako-
vanie za všetkých členov klu-
bu Mestu Trenčín za podporu, 
aby seniori mohli poznať krásy 
nášho Slovenska.
 Za rozhovor sa 
 poďakoval J. Čery

Spomienka na „dušičky“: „Ešte to tu trochu poupratujeme a ko-
nečne môžeme zapáliť sviečky.“ (la)
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OSEMSMEROVK A

„Suseda, po smrti sa dáte pochovať alebo spáliť?“ 
„Neviem, ale asi počúvnem svojho manžela.“
„A čo vám radí?“ 
„(TAJNIČKA – 18 písmen).“

Milí čitatelia!
 Za správne riešenie tajničky krížovky z č. 22/2008 „Staré 
drevo dobre horí.“ bola vyžrebovaná Beata Filipová, Soblahov-
ská 43, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia Tren-
čín a okolie. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku 
osemsmerovky z Infa č. 23/2008 zasielajte na adresu našej 
redakcie do 28. novembra 2008.

AKTOVKA, APETÍT, AORIT, DLANE, FÓBIA, HONOSNÁ VILA, 
HORSKÁ STAVBA, HRSTE, KALINA, KLOAKA, KOSÁK, KOSEC, 
KRÁDEŽ, KURACINA, LABILITA, LANÁRI, LOKÁLNA TRAŤ, 
MODELÁRI, MORIAK, NAPLNENIA KVÓT, ODZNAK, OHRADA, 
OTRAVNÉ LÁTKY, PÁRIK, POPOLUŠKA, REBRÁ, SLNKO, 
SOPKA, SRNEC, STOPY, STRÁŇ, ŠKOLNÍK, TOKÁŇ, TOVAR, 
TRILOK KATA, TÚŽBA DÁNA, VEĽKÁ KLIETKA, VÝKLENKY, 
ZNÁMY HUSLISTA, ZNENIA, ZOOTECHNIK. (pál)
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OZNAMY
Vyhlásenie grantového kola  

 V súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčín 
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vy-
hlasujeme grantové kolo z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity 
v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti v roku 2009.
 Upozorňujeme žiadateľov, že len kompletne a čitateľne vypl-
nená žiadosť s povinnými prílohami na každý projekt zvlášť bude 
predložená na rokovanie grantovej komisie.
 Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich 
používania a zúčtovania, ako aj tlačivá žiadostí spolu s infor-
máciami o ich vyplnení sú k dispozícii na Útvare kultúry MsÚ 
v Trenčíne, tel. 032/7435 193 alebo na webovej stránke 
www.trencin.sk (Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004). 
Žiadosti sa odovzdávajú v podateľni Mestského úradu Trenčín, 
Mierové nám. 2, v pracovné dni v čase od 8.00 – 16.00, alebo 
zasielajú poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke). 
Uzávierka prijímania žiadostí je 15. decembra 2008.

Krytá plaváreň 
 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín upo-
zorňuje ctených návštevníkov Krytej plavárne na Mládežníckej 
ul. č. 4, Trenčín, že od 1. 1. 2009 prevádzkovanie krytej pla-
várne na základe schváleného uznesenia č. 262 zo zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 26. 6. 2008 
preberá nová obchodná spoločnosť IB správcovská, s. r. o., Ul. 
gen. Svobodu 1, Trenčín. 
 Z vyššie uvedeného dôvodu všetky permanentky platia do 31. 
12. 2008. Po 1. januári 2009 permanentky vystavené MHSL, 
m. r. o., Trenčín nebudú akceptované novým prevádzkovateľom.

Vianočné trhy 
 Mesto Trenčín a MHSL, m. r. o., Trenčín oznamujú záujemcom, 
že v dňoch od 10. 12. 2008 do 22. 12. 2008 sa budú konať tra-
dičné Trenčianske vianočné trhy s predajom spotrebného tovaru 
a textilu na Rozmarínovej ulici v priestore pred Gymnáziom Ľ. Štúra 
(vedľa autobusových zastávok). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 
25. 11. 2008 na tel.: 0902 911 141, 032/650 42 27 – Ing. Kop-
tíková, MsÚ Trenčín, alebo tel.: 0902 911 047, 032/650 51 60 
– Ing. Dobiaš, MHSL, m. r. o., Trenčín.

Chcete sa stať 
profesionálnym rodičom?
Chcete svojím individuálnym 
prístupom pomôcť deťom 
z detských domovov?

Neviete, čo je  
to profesionálne 
rodičovstvo...?!
 Je to špeciálna forma sta-
rostlivosti o dieťa s nariadenou 
ústavnou starostlivosťou, ktorú 
vykonáva profesionálny rodič 
ako svoje povolanie. Profesi-
onálny rodič sa stáva zamest-
nancom detského domova, 
pracuje a vychováva vo svojom 
vlastnom rodinnom prostredí.
 Profesionálny rodič deťom 
pomáha len na určité obdobie. 
Jeho individuálny prístup k die-
ťaťu je predprípravou dieťaťa 
pre návrat do biologickej rodiny, 
alebo dovtedy, pokiaľ sa dieťa-
ťu nenájde náhradná rodina.
 Jeden profesionálny rodič 
môže zabezpečiť starostlivosť 
jednému až 3 deťom, manže-
lia najviac 6 deťom z detského 
domova.
 A čo musíte spraviť preto, 
aby ste sa stal profesionálnym 
rodičom? Stačí vám absolvovať 
prípravu, ktorá je v rozsahu 40 
hodín, prípadne 60 hodín, pod-
ľa vášho ukončeného vzdelania. 
Stačí zaslať: Žiadosť o vykoná-

vanie profesionálnej náhradnej 
starostlivosti.

A kam žiadosť  
zaslať? Môžete si 
vybrať...
1. Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, oddelenie sociál-
noprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately, M. R. Štefánika 20, 
911 01 TRENČÍN (tel. kontakt: 
032/244 06 00, 032/244 
06 01, 0907 936 838, 
0907 433 772)
2. Občianske združenie Ná-
vrat, Predmestská ul. 24, 
01 001 ŽILINA (tel. kontakt: 
041/723 42 73)
3. Úsmev ako dar, Bakalárska 
2, 971 01 PRIEVIDZA (tel. kon-
takt: 0905 670 616)
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Beh okolo Opatovej bol 
sviatkom pre deti
 Krásne jesenné počasie 
vytiahlo v stredu 5. novembra 
opatovské deti z materskej 
a základnej školy na futbalo-
vé ihrisko v Opatovej, kde sa 
uskutočnili tradičné preteky na-
zvané Beh okolo Opatovej.
 „Na ihrisku na deti čakali 

ujo Boris, ujo Tony, teta Alen-
ka a teta Katka, ktorí pripravi-
li našim ratolestiam bežecké 
dráhy, štartové čísla, odmeny 
a medaily. Deti súťažili podľa 
vekových kategórií, zvlášť diev-
čatá a zvlášť chlapci. Pretekali 
sa s plným nasadením a špor-

Výsledky:
1. kategória 
dievčatá: V. Vančová (1. miesto), V. Novotná (2.), N. Daneková (3.)
chlapci: Š. Ukuš (1.), F. Ďuriš (2.), L. Matejka(3.)
2. kategória 
dievčatá: K. Melišová (jediná štartujúca v tejto kategórii)
chlapci: Š. Opatovský (1.), J. Škunda (2.), S. Vanek (3.)
3. kategória 
dievčatá: E. Novotná (1.), N. Novotná (2.), S. Struhárová (3.)
chlapci: P. Krajčík (1.), D. Gavenda (2.), P. Čáka (3.)
4. kategória 
dievčatá: L. Matejková (1.), B. Ševcová (2.), T. Šedivá (3.)
 

Napätie pred štartom vystriedala vzápätí radosť  >
z pohybu.

Ingrid Suchánková pozlátená na 
turnaji v Poreči
 V sobotu 8. novembra sa 
v športovej hale v meste Poreč 
v Chorvátsku uskutočnil pre-
stížny európsky turnaj už 10. 
ročník Euro Cup Istre 2008 za 
účasti viac ako 600 pretekárov 
z 12 krajín Európy. Slovensko 
a mesto Trenčín reprezentovala 
Ingrid Suchánková, ktorá v ka-
tegórii kata získala prvé miesto, 
teda zlatú medailu v konkuren-
cii 26 pretekárok. Jej víťazstvo 
potvrdila suverenita v každom 
kole, keď vyhrala nad svojimi 
súperkami bez akýchkoľvek 

problémov. V kategórii kumite 
v silnej konkurencii sa Ingrid 
umiestnila na druhom mieste, 
keď vo finále s domácou prete-
kárkou mala za súperov aj do-
mácich rozhodcov. 
 Ingrida Suchánková je v to-
horočnej sezóne vo výbornej 
forme, keď už od septembra 
2008 získala 9 medailí v kata 
i v kumite, z toho 7 medailí 
z európskych turnajov. Treba 
jej poďakovať za perfektnú re-
prezentáciu a držíme jej palce 
do ďalších turnajov. (bz)

Medaily z Európskeho pohára v karate

 Koncom októbra sa usku-
točnil v prímorskom letovisku 
Split v Chorvátsku medziná-
rodný Európsky turnaj Croatia 
Open 2008. Súťaže sa zúčast-
nilo 12 reprezentácií z Európy. 
Slovensko a mesto Trenčín na 
tejto súťaži zastupoval karate 
klub Európa Trenčín pod vede-
ním Branislava Zubričaňáka. 
Karate klub Európa získal na 
turnaji dve medaily – jednu zla-
tú a jednu striebornú. V súťaži 
kata v kategórii kata kadetky 
obsadila v silnej konkurencii 
1. miesto Ingrid Suchánková. 
V kategórii kumite kadetky do 

53 kg po tvrdých bojoch so sú-
perkami, ale aj s domácimi roz-
hodcami vo finálovom zápase 
proti „ich“ Chorvátke obsadila 
Ingrid Suchánková 2. miesto. 
Týmto sa chceme Ingrid poďa-
kovať za perfektnú reprezentá-
ciu Slovenska i mesta Trenčín 
na prestížnom turnaji. Ingrid už 
od začiatku sezóny potvrdila, 
že patrí k špičke slovenského 
karate čo dokazujú jej výsledky 
za prvé dva mesiace od začiat-
ku sezóny 2008/2009, kedy 
už získala 7 medailí a z toho 
5 medailí v zahraničí na európ-
skych turnajoch. (bz)

tový deň bol pre ne sviatkom,“ 
zhodnotila podujatie riaditeľka 
Základnej školy na Potočnej uli-
ci Zdenka Hricková. 
 Po športových výkonoch sa 

deti občerstvili malou desiatou, 
zahrali sa, zaspievali si a odišli 
do svojich škôl. Odmenou pre 
dospelých boli usmiate a rozra-
dostené očká detí. (la)
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