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Skalka je stále objavom
V sobotu 20. júla sa v areáli starobylého benediktínskeho
kláštora na Veľkej Skalke konala slávnostná vernisáž. 
Ukončila šiesty ročník medzinárodného výtvarno-lite-
rárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA.

 Diela predstavilo 19 výtvar-
níkov z Čiech, Maďarska, Poľ-
ska, Španielska a Slovenska. 
„Na Skalke som doteraz nikdy 
nebola, preto som využila príle-
žitosť tvoriť priamo tu a načer-
pať atmosféru úžasného duchov-
ného miesta,“ povedala Petra “
Baroňová z Uherského Hradiš-
ťa. „Parlamenty a zákony sa me-
nia každý deň, ale tu človek môže 
zažiť hodnoty, ktoré sa nemenia 
celú večnosť,“ vyznal sa zo svo-“
jich pocitov básnik Juraj Kuniak. 
Novinkou tohto ročníka bola 
hudobno-literárna sekcia. Ako 
hosť do nej svojimi piesňami 

prispela aj mladučká speváč-
ka Simona Martausová. „Toto 
miesto je niečo neskutočné, nád-
herné, duchovno-umelecké,“ po-“
vedala. Básnik Daniel Hevier
pridal svoje vyznanie – „Je to 
pre mňa zmysluplné stretnutie,
lebo sa tu stretáva mágia alebo
charizma tohto priestoru s cha-
rizmou ľudí, ktorí sem prídu a to
je vždy úžasné.“ Účastníci ver-“
nisáže si okrem zážitkov domov
odnášali aj reprezentatívny ka-
talóg a kultúrno-historickú prí-
lohu OKNO, ktoré vydalo mesto
Trenčín. Príloha je venovaná ob-
nove kláštorného objektu. Začali

ju dobrovoľníci. K nim sa prida-
li odborníci a inštitúcie. „Každý 
rok sa na Skalke niečo spraví,“
hovorí zostavovateľ prílohy Igor
Zmeták. „Najnovšie je to scho-
disko, ktoré Nadácia VUB v rea-
lizácii neinvestičného fondu Be-
ňadik sprístupnila.“ Umelecké “
diela vytvorené počas sympózia

budú od 19. 8. vystavené v tren-
čianskej Mestskej veži. Ak sa
rozhodnete vybrať na Skalku,
sprievodcovská služba je k dis-
pozícii do konca augusta den-
ne okrem pondelka, a to v čase
od 10. do 17. hodiny. Všetky ak-
tuálne informácie o Skalke sú
na www.klastorskalka.sk. (EV)

Panoráma nábrežia
očami odborníkov
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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do utorka 
6. augusta 2013 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

K realizácii alternatívneho jednoročného projektu na mieste bývalej jamy pred 
Odou prispeli svojou prácou aj mnohí dobrovoľníci. Štyristo kusov byliniek pomá-
halo do veľkých kvetináčov vysadiť trenčianske Združenie  kresťanských seniorov.
O tom, ako vníma tento projekt člen občianskeho združenia Pre Prírodu Matúš 
Ďurček, sa dočítate na strane 6. FOTO: JOZEF ČERY
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  EDITORIÁL   MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Milí čitatelia,
vážení Trenčania,

leto nám zatiaľ doprialo pekné 
slnečné dni, počas ktorých sa
v júli v našom meste dalo vybrať 
na niekoľko vydarených poduja-
tí rôzneho zamerania, ale aj len
tak na plaváreň. Tá, mimocho-
dom, počas posledného júlového
víkendu zaznamenala rekord 
v návštevnosti, keď v sobotu aj 
v nedeľu bola jej kapacita na-
plnená (2 800 ľudí). Predpoveď 
počasia zatiaľ predpokladá ho-
rúčavy aj na august. Schladiť sa
však bude dať napríklad v sobo-
tu 10. 8. na Zimnom štadióne 
P. Demitru, kde Marián Hossa
ukáže svojim fanúšikom najcen-
nejšiu hokejovú trofej. 

Hokejoví fanúšikovia však 
stále nezabúdajú na skvelého
Pavla Demitru. Rozhodli sa pre 
verejnú zbierku, ktorej výsled-
kom bude pamätník, ktorý bude 
umiestnený priamo na zimnom
štadióne. Píšeme o tom v aktu-
álnom vydaní Infa a informácie 
nájdete aj na mestskom webe.

V augustovom Infe sa ve-
nujeme niekoľkým občianskym
záležitostiam, ktoré mesto ak-
tuálne riešilo alebo rieši. Ru-
šenie nočného pokoja hlasnou
hudbou alebo nemiestne pre-
javy neprispôsobivých občanov
v okolí stanice, ktorí okupu-
jú lavičky. To boli v poslednom
čase najčastejšie terče sťažností 
Trenčanov.

V júli mimoriadne rokovali 
poslanci mestského parlamen-
tu. Výsledkom sú nové investič-
né akcie, potvrdenie záujmu ja-
ponskej spoločnosti investovať 
v našom meste, či prijatie daru
Dukly Banská Bystrica v podo-
be budov na Štefánikovej ulici 
(bývalé sídlo Dukla Trenčín).

Prečítajte si augustové Info
a dozviete sa ešte viac. Pripo-
míname, že kultúrne, spoločen-
ské i športové pozvánky nájdete 
v Kam v Trenčíne. Prežite ešte 
príjemné prázdninové dni. 

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve voľné vstupenky na 10. ročník medzinárodnej výstavy 
Kôň, ktorá sa uskutoční 17. – 18. augusta 2013 na Výstavisku Trenčín.
Vstupenky platia aj na 7. Výstavu potrieb pre deti, detskej módy, hračiek, 
detskej literatúry a školských potrieb Detský svet a Intertoys, ktorá sa 
na výstavisku koná v tom istom termíne.

Ako sa volá medzinárodné sympózium, ktoré každoročne organizuje mesto 
Trenčín a TSK na Skalke pri Trenčíne?
Odpovede posielajte do 13. augusta na info@trencin.sk

Rekonštrukcia spomaľuje dopravu v centre
Jedna z najfrekventovanej-
ších križovatiek v Trenčíne 
je v týchto dňoch skúškou
pozornosti a ohľaduplnosti
vodičov. Obrniť sa trpezli-
vosťou musia aj ľudia ces-
tujúci hromadnou dopra-
vou. Dobrou správou je, že 
tieto obmedzenia potrvajú 
približne do 12. augusta. 

 Pre nutnú rekonštrukciu ka-
nalizácie musí byť takmer celá
križovatka pri Hoteli Elizabeth
rozkopaná, čo výrazne obme-
dzuje dopravu v tejto časti mes-
ta. Ulice Hasičská a gen. M. R.
Štefánika sú v križovatke zúžené
len na dva jazdné pruhy. Jeden
pre smer na Žilinu a druhý jazd-
ný pruh pre smer na Bratislavu.

  VĽAVO SA 
ODBOČIŤ NEDÁ

 Z Hasičskej ulice autá na Si-
hoť neodbočia. Môžu ísť iba
priamo na Ul. gen. M. R. Štefá-
nika (smer Žilina) alebo vpra-
vo na Palackého ulicu. V smere
od Žiliny (z Ul. gen. M. R. Šte-
fánika) môžu vodiči pokračovať 
rovno na Hasičskú ulicu alebo
vpravo na Sihoť. Na Palackého
ulicu ale neodbočia, lebo všetky 
ľavé odbočenia v križovatke sú
zakázané. Vjazd do križovatky 

zo Sihote nie je vôbec možný.
Pre jednoduchšiu orientáciu
v križovatke a plynulý prejazd sú
jazdné pruhy pevne ohraničené
dopravným značením. 

  PRVÁ ETAPA 
REKONŠTRUKCIE

 Rekonštrukcia kanalizácie
na Námestí SNP súvisí s moder-
nizáciou železničnej trate. Na-
plánovaná bola pôvodne na máj.
Práce však museli byť preruše-
né. Šachty neboli v takej hĺbke,
ako bolo uvedené v pôvodnom
projekte. Muselo byť napro-
jektované nové riešenie. Práce

sú rozdelené do viacerých etáp
a každá z nich si vyžiada odlišné
dopravné obmedzenia. Najroz-
siahlejšia je I. etapa, ktorá pod-
ľa plánu skončí najneskôr 12.
augusta.
 Trasa kanalizácie je vede-
ná takmer celou križovatkou
od Hotela Elizabeth až na Ulicu
M. Rázusa popri chodníku opro-
ti Základnej umeleckej škole.
Pokračuje k obchodnej akadémii
a na Mládežnícku ulicu.

Obchádzkové trasy pre všet-
kých účastníkov cestnej pre-
mávky uverejňujeme na stra-
ne 5.

 Pre zlepšenie komunikácie a zjedno-
dušenie riešenia problémov obyvateľov 
bola zriadená e-mailová schránka podbre-
zinou@tss.sk. Tam môžu ľudia adresovať 
otázky, ktoré sa priamo týkajú nejakého 
problému medzi stavbou modernizácie 
železničnej trate a konkrétnym obyvate-
ľom. Použiť môžu aj korešpondenčnú ad-
resu Združenie pod Brezinou, K zábraniu 
623, 911 01 Trenčín.  (RED)

Dodávateľ stavby zriadil 
e-mailovú schránku

Upozorňujeme na uzavretie 
chodníka
 V súvislosti s modernizáciou železničnej trate do-
šlo na strane Orechového k uzavretiu chodníka, kto-
rý vedie priamo popri násype starej železničnej tra-
te. Chodník nemá po uzatvorení Čierneho mosteka
prepojenie na existujúcu komunikáciu. Ľudia z neho
prechádzali ďalej priamo cez stavenisko. Z bezpeč-
nostných dôvodov bol preto zatvorený. Úzky chodník
nie je ofi ciálnym chodníkom určeným pre užívanie
verejnosťou. Slúži len k obsluhe železničnej trate a je
vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. (RED)
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V trenčianskej Fakultnej 
nemocnici je od l. júla pri 

Neurologickom oddelení otvo-
rené Centrum pre liečbu scle-
rosis multiplex. Ako informuje
webstránka nemocnice, zalo-
ženie centra bolo iniciované
požiadavkami pacientov po-
stihnutých touto ťažkou diag-
nózou, ktorí museli dochádzať 
za liečbou veľké vzdialenosti.
Viac na www.fntn.sk.

Školáci vo veku od 6 do 12 
rokov si môžu počas prázd-

nin vyskúšať ako chutí vyso-
koškolský život na Trenčian-
skej univerzite A. Dubčeka.
Trenčianska detská univerzita
potrvá od 19. do 21. augusta.
Program, prihlášku a podrob-
né informácie nájdete na www.
bakalarik.tnuni.sk

Od polovice júla môžu či-
tatelia v Trenčíne vrá-

tiť knihy požičané z Verejnej
knižnice M. Rešetku aj mimo 
otváracích hodín. Knihy sta-
čí vhodiť do tzv. biblioboxu.
Odpísané budú nasledujúci
pracovný deň. Bibliobox je 
umiestnený pred vchodom
do knižnice na Jaselskej ulici. 

Klub darcov Trenčianskej 
nadácie vyhlásil desia-

te grantové kolo. O peniaze
na podporu projektov zo všet-
kých oblastí života obyvateľov
Trenčína môžu žiadať mimo-
vládne organizácie, kultúr-
ne a voľnočasové inštitúcie, 
neformálne skupiny i jednotli-
ví žiadatelia do 23. septembra 
2013. Maximálna výška pod-
pory jedného projektu je 1 000
eur, pričom budú podporené
maximálne tri projekty, ktoré
získajú od členov Klubu dar-
cov najvyšší počet bodov. Žia-
dosti s podmienkami získania 
grantu sú dostupné na www.
trencianskanadacia.sk.

Do Trenčína mieri investícia roka

Hovorí o tom štát, primátor mesta i poslanci. Japonská
spoločnosť Akebono si Trenčín vybrala spomedzi šiestich
možností v Maďarsku, Poľsku, Česku a na Slovensku.
Rokovania už len treba dotiahnuť do úspešného konca.

Nadnárodná spoločnosť 
Akebono Brake Industry za-
mestnáva viac ako osem tisíc
ľudí na celom svete. Vyrába brz-
dy pre automobily, motocyk-
le, vlaky a priemyselné stroje.
Vznikla v roku 1929 a jej roč-
ný obrat je v súčasnosti viac
ako miliarda dolárov. V Tren-
číne má záujem postaviť závod
na štyroch hektároch s ambíciou
do budúcnosti rozširovať ho až
na dvanásť. Ľuďom tak ponúkne
nové pracovné miesta. Od štátu
zatiaľ nežiadala žiadne stimuly. 

  PRVÝ KROK 
ZASTUPITEĽSTVA

Akebono Brake Industry 
svoje rozhodnutie o tom, že si
vybrala Trenčín, ofi ciálne po-
tvrdila podpisom Memoran-
da o spolupráci. S výstavbou

v priemyselnom parku by chce-
la spoločnosť začať čo najskôr.
Mesto Trenčín však vlastní asi
7 tisíc metrov štvorcových z in-
vestorom vybraného pozemku.
Zvyšný pozemok odkúpi od Slo-
venského pozemkového fondu
za približne 904 tisíc eur (po 26
až 27,50 eura za štvorcový me-
ter). Rozhodli o tom poslanci
mestského parlamentu na mi-
moriadnom rokovaní v ponde-
lok 22. júla.

„Chcem sa poďakovať všet-
kým poslancom, ktorí sa k tejto
veci, veľmi vážnej pre mesto Tren-
čín, postavili dôstojne a profe-
sionálne,“ povedal po rokovaní“
mestského parlamentu primá-
tor mesta Richard Rybníček.
Schválenie odkúpenia pozem-
kov od Slovenského pozemko-
vého fondu je prvý krok. Zastu-
piteľstvo ešte bude schvaľovať 

predaj týchto pozemkov spoloč-
nosti Akebono, pričom celý pro-
ces by mal byť hotový do konca
októbra.

  MARATÓN ROKOVANÍ 
POKRAČUJE

 O možnosti získať investora
pre Trenčín sa mesto dozvede-
lo od štátnej agentúry SARIO.
V priebehu jeden a pol roka
sa primátor mesta so zástup-
cami japonskej fi rmy stretol
jedenásťkrát. 

„Rokovania boli veľmi zloži-
té, Japonci vyžadujú diskrétnosť 
a prísne dodržiavanie pravidiel,
najmä v oblasti poskytovania in-
formácií,“ hovorí R. Rybníček,“
ktorému poslanci na zasadnutí
vyčítali, že na rokovania neboli
pozvaní. 

„Chápem kritiku niektorých
poslancov, ale aj oni by mohli po-
chopiť, že som bol viazaný mlčan-
livosťou. V súčasnom štádiu už 
na všetky rokovania s japonským
investorom môžem pozvať mini-
málne členov Mestskej rady.“

  INVESTÍCIA LÁKA
ĎALŠIE INVESTÍCIE

 V trenčianskom priemysel-
nom parku už v tomto roku pri-
budli tri spoločnosti, fi rma Ake-
bono môže byť štvrtou. Popri
tajwanskej spoločnosti AUO,
ktorá pre krízu prišla o časť svo-
jich zákazok a výrobu musela
utlmiť, dnes avizuje vstup no-
vých partnerov do svojho areá-
lu. Cez agentúru Sario svoj zá-
ujem ohlásil ďalší, juhokórejský 
investor, Trenčín je teda opäť 
v hre.

 (EV), FOTO (JČ)

  STRUČNE

Mesto prijalo dar od Dukly Banská Bystrica
Ide o jedáleň a administratívnu budovu na Ulici gen. M.
R. Štefánika. Prijatie daru od Vojenského športového
centra schválili poslanci na mimoriadnom zasadnutí 22. 
júla.

Administratívnu budovu Vo-
jenské športové centrum Duk-
la Banská Bystrica využíva-
lo na kancelárske a ubytovacie
priestory, druhá budova bola
postavená za účelom stravo-
vania športovcov, dôstojníkov
a personálu. Obidve ponúkla
Dukla viackrát na predaj. Keď-
že sa nenašiel žiadny záujemca

o kúpu, bola povinná ponúknuť 
ich mestu ako dar. Urobila tak
v polovici júna, pričom mesto
sa malo k ponuke vyjadriť do 30
dní. Poslanci sa rozhodli dar pri-
jať s tým, že o jeho využití ešte
budú diskutovať. „Možností je 
viacero. Podľa sociálnej komisie 
by tam mohlo byť napríklad krí-
zové centrum pre týrané matky

s deťmi, ktoré krajskému mestu
chýba,“ povedal primátor Ri-“
chard Rybníček. Medzi úvahami
je aj možnosť presťahovať tam
mestskú políciu. O prijatí daru
rozhodlo aj to, že budovy nie sú
v zlom stave. „Administratív-
na budova je, čo sa týka nosných
konštrukcií, zdravá. Niektoré 
priestory má dokonca upravené 
na apartmánové byty. Potrebovať 
bude rekonštrukciu kotolne,“ in-“
formoval poslancov prednosta
Mestského úradu Jaroslav Pa-
gáč.  (EV)
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Mesto nutne potrebuje nájomné byty
Trenčín má vo vlastníctve iba 137 nájomných bytov. V sú-
časnosti je v rokovaní s niekoľkými investormi, ktorí dis-
ponujú všetkými podkladmi a potvrdeniami k výstavbe.
O potrebe znížiť deficit nájomných bytov v meste sme sa
porozprávali s poslancom Emilom Košútom.

  V 80-tych rokoch ste pra-
covali na Okresnom staveb-
nom bytovom družstve Tren-
čín ako vedúci ekonomického
úseku a podpredseda druž-
stva. V čom sa zmenili priority 
a politika bývania oproti mi-
nulosti?

Spoločenský vývoj viedol
k vzniku dvoch hlavných foriem
užívania bytu – vlastníckeho
a nájomného. Obe formy majú
svoje opodstatnenie, silné i sla-
bé stránky. V minulosti sa roč-
ne v okrese Trenčín odovzdávalo
do užívania približne 500 druž-
stevných a viac ako 500 štátnych
alebo podnikových bytov, teda
okolo 1000 bytov ročne. Bolo to
podmienené tým, že veľké pod-
niky zamestnávali stovky a tisíce
ľudí.

Po zmene režimu mno-
hí z veľkých zamestnávateľov
v Trenčíne a jeho okolí skonči-
li alebo obmedzili výrobu. Na-
priek tomu vznikali nové rodiny,
ktoré hľadali možnosti bývania
v našom meste. Dnes si však
asi nikto nevie predstaviť, že by 
pracoval celý svoj aktívny ži-
vot iba v jednom zamestnaní.

Zvýšila sa mobilita pracovnej
sily. Mladí ľudia sú oveľa viac
ochotní cestovať za prácou,
vzdelávaním. Pre Trenčín je to
výzva. Môže prilákať ľudí v ak-
tívnom veku, aby prišli pracovať 
a bývať do nášho mesta.

  Mohlo by v tom pomôcť ná-
jomné bývanie? 

 Ľudia na Slovensku riešia
otázku bývania v prevažnej mie-
re kúpou alebo iným obstara-
ním vlastného bytu. Situácia tý-
kajúca sa nájomných bytov má
na Slovensku celkom iné črty 
ako v starej časti Európy. V zá-
padnej Európe si hlavne mladí
ľudia riešia otázku bývania ná-
jomnými alebo tzv. štartovacími
bytmi. V krajinách ako sú Ne-
mecko, Veľká Británia nájomné
byty predstavujú až 50% z celko-
vého počtu bytov.

  Aká je situácia nájomného
bývania v Trenčíne?

 V súčasnosti mesto Trenčín
nemá voľné byty, ktoré by v prí-
pade potreby mohlo operatívne
prideliť niektorému zo žiadate-
ľov. Nehovoriac už o bytoch pre
nových investorov a podnikate-
ľov, ktorí majú záujem v meste
otvoriť svoje prevádzky. V minu-
losti síce postavilo mesto oko-
lo 70 nájomných bytov, no pod-
ľa vyjadrenia predsedu komisie
sociálnych vecí a verejného po-
riadku Stanislava Pastvu, dnes
evidujeme niekoľko sto žiadate-
ľov o nájomné byty. Optimálne
by bolo vzhľadom k demogra-
fi ckej situácii mať k dispozícii až
okolo 100 bytov ročne. 

  Snahy znížiť tento defi cit 
však už v Trenčíne boli... 

 V meste je nadbytok voľných
nových a aj starších bytov, no
je množstvo ľudí, ktorí nemajú
a možno ani nebudú mať na to,
aby si ich mohli kúpiť. Na začiat-
ku posledného volebného obdo-
bia vedenie mesta prichádzalo
s rôznymi projektmi na zabezpe-
čenie bývania, ktoré však vzhľa-
dom na fi nančnú situáciu mes-
ta po roku 2010, keď hrozilo, že

mesto pôjde do nútenej správy,
nebolo podľa názoru poslancov
vhodné riešiť. Či sa jednalo o zá-
väzok na prevzatie výstavby oko-
lo 270 bytov v rámci projektu
Idea Grande v roku 2011 alebo
pripravovanú vlastnú investíciu
nájomných bytov v roku 2013.

  Vo Viedni sa pri riešení
nájomného bývania osvedčilo 
spojenie privátneho a súkrom-
ného sektora. Mohol by Tren-
čín tento príklad nasledovať?

 Áno, Viedeň sa tak aj vďa-
ka tomu dostala celosvetovo
na prvú priečku ako najlep-
šie mesto, čo sa týka kvality ži-
vota a bývania. Preto poslanci
a členovia komisie životného
prostredia, dopravy, investícií
a územného plánu a komisie so-
ciálnych vecí a verejného po-

riadku vyšli s iniciatívou, aby 
mesto ešte v tomto roku začalo
s prípravou menšieho počtu ná-
jomných bytov, ktoré by postavil
súkromný investor. Po ukončení
výstavby by boli prefi nancova-
né mestom s podporou štátne-
ho fondu rozvoja bývania. Malo
by ísť o maximálne 60 až 70 jed-
no – a dvoj-izbových bytov. Pod-
ľa vyjadrenia vedúceho útvaru
stavebného, životného prostre-
dia a dopravy Jána Forgáča bolo

pripravených niekoľko projek-
tov, ktoré by mohli spĺňať pod-
mienky a na ktoré sú vydané aj
stavebné povolenia. Podľa vy-
jadrenia pána primátora je to
v súlade aj s jeho fi lozofi ou.

  V akom horizonte by sa
podľa vás mohlo začať s vý-
stavbou nájomných bytov? 

 Naša predstava je ešte v tom-
to roku vybrať investora, ktorý 
by do konca roka s výstavbou by-
tov začal, pričom dokončené by 
mohli byť v roku 2014 a v roku
2015 odovzdané do užívania
občanom. Mesto by malo uzav-
rieť s investorom zmluvu o tom,
že byty prevezme až vtedy, keď 
budú zo strany mesta vybavené
prostriedky z Fondu štátneho
rozvoja bývania. Išlo by o nená-
vratný príspevok a úver na 30

rokov. Budúci užívatelia bytov
by úver splácali v nájomnom.
Výsledok takéhoto obstarania
bytov z hľadiska nákladov na ich
fi nancovanie by bol pre mesto
a jeho rozpočet minimálny. 
 V druhej etape, pokiaľ bude
dosť záujemcov o bývanie a spl-
nia podmienky fondu, by sa
mohlo začať s prípravou ďalších
60 až 70 bytov.

 (RED)

Ing. Emil Košút sa naro-
dil v Trenčíne a pôsobí tu už 
vyše 56 rokov. Je poslancom
mestského zastupiteľstva,
predsedom komisie životného
prostredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania. Me-
dzi jeho priority patrí pomoc 
a podpora starším ľuďom, sta-
bilizácia mestských fi nancií,
opravy ciest a chodníkov a re-
alizácia investícií prospešných
pre ľudí.

Mesto má už v súčasnosti rozpracované projekty pre
využitie oboch foriem výstavby nájomných bytov. Po-
číta s možnosťou odkúpiť hotové byty na kľúč od sú-
kromnej firmy, ale aj postaviť nové byty s pomocou
dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
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Obchádzkové trasy
V súvislosti s rekonštrukciou kanalizácie na Námestí SNP
platia pre účastníkov dopravy obchádzkové trasy. Trvať 
by mali najneskôr do 12. augusta.

Pre autá
  Zo Sihote do centra mesta

je pre autá vyznačená obchádz-
ková trasa cez nový nadjazd
v Opatovej. Vodiči si však môžu
zvoliť aj cestu cez priecestie pri
Milexe (Bille).

  Z Ulice gen. M. R. Štefáni-
ka na Palackého ulicu – po Ha-
sičskej ulici na svetelnú križo-
vatku pod mostom s odbočením 
vľavo poza Prior. 

  Obchádzkové trasy sú vy-
značené dopravným značením. 

Pre chodcov
 Chodci musia na prechod
z Parku gen. M. R. Štefáni-
ka na Hasičskú ulicu použiť 

podchod pri Hoteli Elizabeth.
Ďalej pokračujú po Palackého
ulici a podchodom sa dostanú
na Hasičskú ulicu.

Organizácia MHD
  Linky č. 2 a 6 idú na Si-

hoť po svojej trase. V opač-
nom smere z Ulice kpt. Nálep-
ku vpravo a po Považskej ulici
na priecestie pri Milexe (Bille)
a ďalej na autobusovú stanicu,
kde sa napájajú na svoju tra-
su. Zastávka M. Rázusa, zim-
ný štadión je pre ne dočasne
presunutá k Magnusu na Ulicu
kpt. Nálepku.

  Linka č. 8 v smere na Si-
hoť zachádza na autobusovú

stanicu, kde sa otočí a ide na Si-
hoť pravým odbočením po svo-
jej trase. V opačnom smere ide
linka po svojej trase až na za-
stávku Považská. Potom odbočí
na Ul. kpt. Nálepku, kde je pre
ňu pri Magnuse dočasne presu-
nutá zastávka M. Rázusa, zimný 
štadión. Pokračuje na Hodžo-
vu ulicu, cez priecestie pri Mi-
lexe a na svoju trasu sa napojí
na Hasičskej ulici.

  Linky č. 18, 24 a 28 v sme-
re na Sihoť premávajú ako lin-
ka č. 8. V opačnom smere len
po zastávku Opatovská, Rade-
gast, cez priecestie pri Milexe
a na trasu sa napoja až na za-
stávke autobusová stanica,
resp. Hasičská.

  Linka č. 21 sídlisko Sihoť 
I a II. neobsluhuje. Z Hasič-
skej ide priamo k priecestiu
pri Milexe a na trasu sa napo-
jí až na zastávke Opatovská,
Radegast.

  Linka č. 16 v čase prác
na prvej etape rekonštrukcie
kanalizácie nepremáva.

  Linka č. 50 sa v smere na Si-
hoť otáča na autobusovej stani-
ci a pokračuje po svojej trase.

 Pre všetky linky je bez ná-
hrady zrušená zastávka M. Rá-
zusa, obchodná akadémia. Ob-
sluha zastávok na Sihoti I. a II.
je obmedzená. Na Juh sa ces-
tujúci dostanú len linkou č. 8
zo zastávky M. Rázusa, zimný 
štadión.
 Vzhľadom k týmto dočasným
zmenám by mali ľudia cestovať 
MHD s časovou rezervou. Nie je
totiž možné zaručiť presné dodr-
žanie príchodov a odchodov au-
tobusov zo zastávok. Cestovný 
poriadok bude takto upravený 
iba počas prvej etapy rekon-
štrukcie kanalizácie, čo potrvá
najneskôr do 12. augusta.

  MODERNIZÁCIA ŽELEZNICE

Poslanci rozhodli
o nových investíciách
Júlové mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zmenu roz-
počtu, výsledkom ktorej je niekoľko nových investičných
akcií a podpora medzinárodných športových podujatí.

 Zmena rozpočtu vyplynula
predovšetkým z potreby rekon-
štrukcie ciest a autobusových
zastávok po mimoriadne dlhej
zime. Už v auguste sa okrem
ďalších komunikácií v meste
bude kompletne rekonštruovať 
zastávka MHD na Legionár-
skej ulici pri daňovom úrade
a zastávka na Braneckého uli-
ci oproti Strednej zdravotníckej
škole.
 Poslanci podporili aj dotáciu

pre AS Trenčín, a.s. na usporia-
danie zápasu druhého predkola
Európskej ligy UEFA a pre ŠK
1. FBC Trenčín na zorganizo-
vanie októbrového EUROFLO-
ORBALL CUPU 2013. Kritériá
medzinárodnej fl orbalovej fe-
derácie nariaďujú medzinárod-
ný štandard pre športovcov a aj
pre divákov. Preto mestské za-
stupiteľstvo rozhodlo o investí-
cií na rekonštrukciu a moder-
nizáciu sociálnych zariadení

a časomiery s trestami hráčov
v mestskej športovej hale.
 Zastupiteľstvo rozhodlo aj
o podpore koncertu na počesť 
skladateľa hudby pre veľké dy-
chové orchestre, Trenčana Ka-
rola Pádivého.

 V auguste by sa mali začať 
vymieňať okná, dvere a radiáto-
ry v Materskej škole na Stromo-
vej ulici. Rekonštrukčné práce
čakajú aj niektoré ďalšie základ-
né a materské školy. 
 (ES), FOTO (JČ)

Trenčania sa sťažujú na hluk
Hlasná hudba z Ostrova neúnosne zaťažuje obyvateľov trenčianskych mest-
ských častí Sihoť aj Noviny. Primátor Richard Rybníček listom požiadal staros-
tu Zamaroviec o súčinnosť pri riešení rušenia nočného kľudu.

 Desiatky telefonických sťažností zazna-
menala mestská i štátna polícia. Viaceré pí-
somné žiadosti nespokojných Trenčanov
o riešenie tohto problému eviduje mestský 
úrad.
 V jedinom zariadení na Ostrove, ktoré je
v katastrálnom území Trenčína (v autokem-
pingu) sa toto leto konalo iba 1 hudobné pod-
ujatie. „Počas predposledného júlového víken-
du na našu výzvu organizátor po 22.00 hod.
stlmil hudbu,“ zhodnotil náčelník MsP Tren-“
čín Stanislav Bero.

 Sťažnosti obyvateľov Trenčína však ho-
voria o pravidelnom nočnom rušení hlučnou
hudbou, ktorá vychádza zo zariadenia na plá-
ži pravidelne počas piatkov a sobôt. Keďže tie-
to hlučné akcie sa konajú v katastrálnom úze-
mí obce Zamarovce, mestská polícia nemá
právo zasahovať. Primátor Richard Rybníček
preto písomne oslovil starostu Zamaroviec,
aby využil všetky možnosti k zlepšeniu situá-
cie. Aby hlukom, ktorý pri týchto podujatiach
vzniká, neboli obyvatelia Trenčína vo večer-
ných a nočných hodinách obťažovaní. (ES)

Zbierka na pamätník P. Demitru
 Pre kapitána od nás, ktorí nikdy 
nezabudnú... Tieto slová vystihujú ne-
závislú občiansku iniciatívu fanúšikov 
vyhlásiť zbierku na zhotovenie pamät-
níka Pavla Demitru. Táto myšlienka sa 
realizuje s podporou mesta Trenčín, 
združenia Supporters a so súhlasom 
Majky Demitrovej s rodinou. Na konci 
júla bolo na účte vyše 2 000 eur. 

Číslo účtu: 5042294898/0900
IBAN: SK38 0900 0000 0050 4229 4898
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Transparentný účet #38 vedený v SLSP je online
prístupný na http://transparentneucty.sk
e-mail: zbierka38@gmail.com
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ZELENÝ BAZÁR

V Zelenom bazáre máte príležitosť kúpiť si niečo užitočné, pekné, či milé z domácností Trenčanov
za priateľské ceny od 1 do 10 €. Okrem toho, že si urobíte radosť, pomôžete dobrej veci.

Výťažok z celej akcie bude použitý z 90 % na realizáciu prvej etapy budovania
Prírodného parku pri Váhu a z 10 % na charitatívne účely.

Zelený bazár bude po celý deň sprevádzaný bohatým programom:

Príďte, kúpte si niečo milé, zabavte sa
a pomôžte nášmu Trenčínu!

občianske združenie Pre Prírodu
priaznivci::verejnosť::profesionáli
www.preprirodu.sk

vstupné

dobrovoľné

parkovanie

priamo

na mieste

Stretneme 

sa v sobotu

28. septembra 2013

od 11:00 do 20:00 hod.

na pravom brehu Váhu

(Trenčín - 

Orechové).

Čmeliaky tam majú „eldorádo“
Miesto bývalej jamy pri Ode zmenil alternatívny projekt
mladých krajinných architektov na dočasnú, sčasti lúčnu
a sčasti trávnatú plochu s improvizovaným pódiom. 
V kvetináčoch z paliet sú vysadené bylinky. 

 Názory na nový vzhľad toh-
to priestoru sú rôzne. Člen Ob-
čianskeho združenia Pre Prí-
rodu Matúš Ďurček sa mu teší.
„Som rád, že po dlhom čase ko-
nečne pribudol aspoň malý kúsok 
zelenej plochy v centre Trenčína.
Žiaľ, stále ide len o výnimku,“ ho-“
vorí s tým, že sa osobitne teší vy-
siatiu lúčnych bylín. Toto rieše-
nie považuje za odvážne. „Ľudia
si totiž zvykli obdivovať a uzná-
vať len dokonalé tvary, veľkosti 
a farby. Preto vynakladajú veľkú
energiu a fi nancie na to, aby mali 
pri dome či chalupe, v prípade 
mesta na verejnom priestran-
stve, dokonale zelený, dokonale 
nízky a dokonale sterilný trávnik,
kde tu obohatený o umelo vypes-
tované odrody kríkov alebo črep-
níkových kvetín. Aj to je jednou
z príčin, prečo môžeme v mestách
pozorovať čoraz menej poletujú-
cich motýľov. Nemajú kde získať 

energiu z nektáru rozkvitnutých
kvetov. Teraz, v čase nízkych ne-
kvitnúcich sterilných trávnikov
o takýto zdroj potravy prišli. Sa-
mozrejme, nejde len o motýle.“
Podľa jeho slov aj laik vidí, že
každá zakvitnutá lúka žije ove-
ľa pestrejším životom. „Denno-
denne v tomto ohromnom kotli 
života mnohomiliónové živočíšne 
spoločenstvo, tvorené väčšinou
hmyzom, predvádza v priamom
prenose všetky príbehy, ktoré po-
núkajú TV programy. Zháňa-
nie potravy i zaslúžený oddych,
konfl ikty a vraždy i lásku a ero-
tiku.“ A ako vidí život na novej “
lúke v centre mesta? „Druhové 
zloženie tejto bylinnej zmesi síce 
motýľov asi nepriláka, aj keď vid-
lochvosty feniklové by sa tu na-
pásli do sýtosti na mrkvovitých
rastlinách ako kôpor. Aj napriek 
suchu však už svoje „eldorádo“
našli čmeliaky, ktoré sa kŕmia
najmä na kvietkoch facelie vra-
tičolistej, to sú tie fi alové chl-
paté kvietky,“ dodáva ochranca
prírody. Za výnimočný považuje
tento projekt aj primátor mesta
Richard Rybníček, ktorý hovo-
rí – „Musíme byť iní ako ostatné 
mestá, dávať priestor mladým ľu-
ďom, Trenčanom. Ide o dočasné 
riešenie, ktoré má aj vzdelávací 
charakter.“ (EV), FOTO (JČ)

Vedenie základnej školy Vám oznamuje,
že pre  školský  rok 2013/14 dopĺňame žiakov  do tried pre 

všeobecne intelektovo nadané deti v ročníkoch:
I. stupeň: 2. a 3. ročník, II. stupeň: 5. ročník

Máte doma mimoriadne nadané dieťa?
... o všetko sa zaujíma, je hyperaktívne, dáva prednosť 

komunikácii s dospelými, je ťažšie prispôsobivé, je
perfekcionalista s vlastnými názormi ...

Základná škola, Kubranská  80, 911  01  Trenčín
Mgr. Marta  Kákošová, riaditeľka školy

tel. škola:0902 911 082, tel.psychológ: 032 7436 152
e-mail: pytagoras@centrum.sk

MESTO REAGUJE
NA SITUÁCIU
V OKOLÍ STANICE
Každodenný a najmä
nelichotivý obrázok 
okolia stanice obťažoval 
domácich i návštevní-
kov Trenčína už príliš
dlho. Mesto sa rozhodlo 
zasiahnuť.

 Ľudia bez prístrešia a ne-
prispôsobiví občania neustále
rušili svojimi prejavmi cestu-
júcich, ktorí čakali na autobu-
sy MHD, prípadne prechádza-
li okolo na vlakovú stanicu.
Kompetencie mestskej i že-
lezničnej polície sú v týchto
prípadoch obmedzené. Situá-
cia sa stala neúnosnou. 
 Mesto sa dohodlo s vlast-
níkom pozemkov na autobu-
sovej stanici, so spoločnosťou
SIRS, na odstránení lavičiek
v predstaničnom priestore.
Ide totiž o majetok mesta.
Pracovníci mestského hospo-
dárstva odviezli približne 20
lavičiek. Do značnej miery ich
zničili ľudia, ktorí ich dlhodo-
bo okupovali. Lavičky sú za-
tiaľ uložené v areáli mestské-
ho hospodárstva. (ES)
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Chatu pod Ostrým vrchom renovujú
Chata nad obcou Soblahov čoskoro opäť privíta návštev-
níkov. Už od 10. augusta bude otvorený obľúbený bufet 
na jej prízemí.  

Mesto Trenčín postavilo cha-
tu vo výške 482 metrov nad mo-
rom za vojnových čias v roku
1942 podľa projektu staviteľa Ale-
xandra Marákyho. Stala sa vyhľa-
dávaným lokálnym strediskom
oddychu a rekreačného športu. 

V posledných rokoch však
chátrala a po ubytovaní skončil

aj bufet a chata osirela. Mesto
Trenčín sa pred dvoma rokmi po-
hrávalo s myšlienkou, že by v nej
mohli nájsť útočisko a možno
nový zmysel života ľudia v núdzi.
Problémom však bola chýbajúca
voda. Napokon sa v nelichotivej
fi nančnej situácii rozhodlo chatu
predať. 

 V dražbe sa 
o ňu uchádzal 
jediný záujem-
ca, ktorý už 10. 
augusta na cha-
te otvorí bu-
fet na prízemí. 
Ambíciou no-
vého majiteľa 
je po natiahnu-
tí vody a výme-
ne elektroinšta-
lácie kompletne zrekonštruovať 
celú chatu so zachovaním jej pô-
vodného vzhľadu. Vedľa nej chce

vybudovať detské ihrisko, ihrisko
na paintball a zázemie pre cyklo-
turistiku. (RED)

Vyhodnotenie jarného upratovania
V termíne od 6. 4. 2013 do 25. 5. 2013 prebiehalo na území 
mesta Trenčín „jarné upratovanie “, ktorého rozsah bol
určený v obojstranne schválenom harmonograme jarné-
ho upratovania. Jarné upratovanie prebiehalo výlučne 
počas sobôt.

  ZHODNOTENIE 
A ZNEŠKODNENIE
ODPADOV

• Biologicky rozložiteľný od-
pad bol zhodnotený na kompos-
tárni biologicky rozložiteľných od-
padov v Trenčíne.
• Objemný odpad bol zneškod-
nený uložením na skládke odpa-
dov Borina Ekos, s. r. o., Livinské
Opatovce a Kopaničiarska odpa-
dová spoločnosť, s. r. o., Kostolné 
• Nebezpečné odpady, OEEZ 
boli dočasne uložené v skladoch
nebezpečných odpadov v Trenčí-
ne, na Zlatovskej ulici 2200 a ná-
sledne odvezené na zhodnotenie
a zneškodnenie.

 Na jednotlivých stanovištiach
boli umiestnené 2 kusy veľkoob-
jemových kontajnerov, do kto-
rých bolo možné ukladať biologic-
ky rozložiteľný odpad a objemný 
odpad.
 Aby nedošlo k miešaniu jed-
notlivých zložiek odpadu, zne-
hodnocovaniu biologicky rozlo-
žiteľného odpadu, prípadne aby 
do kontajnerov neboli umiest-
ňované nepovolené druhy od-
padov, na každom stanovišti bol
počas celej doby pristavenia kon-
tajnerov zodpovedný zamest-
nanec Marius Pedersen, a. s.
Trenčín, ktorý koordinoval celý 
systém odberu odpadu na danom
stanovišti.

 Jarné upratovanie mesta Tren-
čín prebehlo bez výraznejších
problémov.

Touto cestou sa chceme všet-
kým občanom i organizáciám,

ktorí sa zapojili do tejto akcie,
srdečne poďakovať.
 ÚTVAR STAVEBNÝ, 
 ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 
 DOPRAVY A INVESTÍCIÍ

Vývozy veľkoobjemových kontajnerov

Počet stanovíšť 80

Počet vývozov – objemný odpad 133

Počet vývozov – biologicky rozložiteľný odpad 108

Zozbierané množstvá odpadov

Oleje a tuky 0,14 t

Obaly obsahujúce nebezpečné látky 4,787 t

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,012 t

Zariadenia obsahujúce chlórfl uórované 
uhľovodíky alebo obsahujúce nebezpečné časti 6,855 t

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,92 t

Opotrebované pneumatiky 2,025 t

Biologicky rozložiteľný odpad 75,1 t

Objemný odpad 211,9 t

Spolu 301,739 t

Celkové náklady na jarné upratovanie 2013 24 878,29 €

História, silueta a panoráma nábrežia očami odborníkov

O možnostiach využitia rieky a historických daností 
mesta pri riešení rozvoja centrálnej mestskej zóny hovo-
rili 10. júla odborníci zo Slovenska i Čiech.

Išlo o ďalší z radu odborných
seminárov, ktoré predchádza-
jú tvorbe zadania súťaže na rie-
šenie trenčianskeho nábrežia.
Odborníci diskutovali na tému

pamiatkového potenciálu mesta,
historického dedičstva, siluety 
mesta a jeho identity. 
 Podľa člena Amerického inšti-
tútu architektov Jakuba Ciglera

je dôležité v Trenčíne staré mesto
a história. „Preto sem ľudia cho-
dia, preto tu bývajú, ale mám po-
cit, že dnes sme v situácii, kedy už 
je rad vecí rozhodnutých, čo je zle.
Tu sa vlastne riešia iba dôsledky
nejakých chýb. Chybou nie je za-
viesť centrom železničnú trať, to
môže byť naopak prínosom, ale 
akým spôsobom. Trať, rieka ale-
bo diaľnica by nemala mesto roz-
deľovať, ale pomáhať približovať 
ľudí rôznymi smermi a architekti,
ľudia, ktorí tieto stavby riešia, by
mali vedieť nájsť riešenie, aby to
nebol rozdeľovník, ale niečo, čo to
mesto sceľuje a pomáha mu žiť,“
povedal J. Cigler.
 Výstupné tézy, na ktorých
sa prítomní odborníci zhod-
li na tejto, ale aj predošlých od-
borných diskusiách, budú spo-
lu s výstupmi z diskusií s laickou

verejnosťou podkladom pre spra-
covanie zadania urbanistickej sú-
ťaže. Jeho prvé znenie by malo
byť hotové a predložené na od-
borné pripomienkovanie na je-
seň, aby do konca roka mohla byť 
dopracovaná jeho fi nálna podoba
a začiatkom budúceho roka vy-
hlásená súťaž.

„Keď sa dá možnosť vyjadriť 
sa viacerým stranám, ktoré majú
nejaký vplyv alebo záujem na tom,
aby sa to prostredie rozvíjalo, je to
jednoznačne lepšia cesta, ako keď 
sa urobí rozhodnutie od stola bez 
akejkoľvek diskusie. Je to určite 
dobrý smer,“ povedala k celému “
procesu riaditeľka pamiatkového
úradu z historického mesta Telč
(ČR) Martina Veselá.
 Všetky informácie nájdete
na www.trencinsity.sk.
 (RED), FOTO: PAVOL KARELL
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Stanley Cup príde
opäť do Trenčína
 Trofej sa v Trenčíne objaví
už po štvrtý raz za posledných
šesť rokov a druhý raz vďa-
ka útočníkovi Chicaga Blac-
khawks Mariánovi Hossovi.
Tentoraz tu nebude tri dni, ako

v roku 2010, ale iba 24 hodín. 
Verejnosti bude predstavený 
v sobotu 10. augusta na Zim-
nom štadióne Pavla Demitru 
v čase od 17. do 19. hodiny.

Mestský tenisový kurt
bude znovu otvorený
 Tenisový kurt na Obchod-
nej ulici v Zámostí opäť ožije.
Mesto ho vyčistí, zrevitalizuje
a pripraví tak, aby tu Trenča-
nia mohli po dlhšom čase znova
hrať tenis. Rozhodol o tom pri-
mátor Richard Rybníček. Teni-
sový kurt bude spravovať mesto

Trenčín a ľuďom bude k dispo-
zícii zdarma. Už v auguste si 
budú môcť v návštevnej knihe 
rezervovať termín. Presný dá-
tum znovuotvorenia tenisového 
kurtu nájdete čoskoro na webe 
mesta (www.trencin.sk).
 FOTO (RB)

Trenčan Marián Chlebana 
prvý v svetovom rebríčku
 Člen slovenskej reprezentá-
cie stolných hokejistov Marián
Chlebana (na fotografi i sloven-
skej výpravy tretí zľava) poko-
ril na medzinárodnom turnaji
Czech Open 2013 dokonca aj
majstra sveta v ťahadlovom

stolnom hokeji. Víťazstvo ho 
vynieslo na prvé miesto v muž-
skej kategórii rebríčka WTHA 
Tour. Turnaj sa konal 13. – 14. 
júla v českých Boskoviciach. 
Blahoželáme!
 FOTO: ARCHÍV M. CH.

Žatva Detského folklórneho
súboru Kornička
 V júni dosiahol trenčian-
sky súbor vynikajúce ocene-
nie na celoštátnej súťažnej
prehliadke detských folklór-
nych súborov Pod Likavským
hradom v Likavke. Získal zla-
té pásmo a obhájil titul Lau-
reáta celoštátnej prehliadky 
s pásmom Húščari.
V máji sa tanečníci Hana Miší-
ková a Jakub Ďuráči stali lau-
reátmi celoštátnej súťaže só-
listov tanečníkov v ľudovom

tanci „Šaffova ostroha“ v Dl-“
hom Klčove. Speváčka Simona 
Lengvarská získala 1. miesto 
v speváckej súťaži na Česko-
-slovenskom detskom folklór-
nom festivale Májiček v Zlíne. 
 V apríli získali najmenšie 
deti zlaté pásmo v regionál-
nom kole Súťažnej prehliad-
ky detských folklórnych sú-
borov v Trenčianskej Turnej. 
Blahoželáme!
 FOTO (JČ)

Trenčianska nadácia
vyhrala prvú cenu
 V medzinárodnej súťaži Tell
me your story, ktorú vyhlásila
poľská Akademia Rozwoju Fi-
lantropii pre komunitné nadá-
cie zo Slovenska, Čiech, Poľska
a Maďarska získala multimedi-
álna prezentácia Trenčianskej
nadácie prvú cenu. Prezentácia
rozpráva o Trenčianskom Kor-
ze, prostredníctvom ktorého sa
nadácia rozhodla v roku 2011
zmeniť jeden všedný priestor
v meste na zaujímavú galériu.
Pozvala verejnosť a streetar-
tistov z celého Slovenska. Vý-
sledkom bola zmena podcho-
du na Hasičskej ulici. Korzo

na Mierovom námestí zároveň 
svojím programom stmelilo 
niekoľko generácií Trenčanov. 
Spomienkou naň je aj podchod 
na železničnej stanici s galériou 
fotografi í z tohto podujatia. Au-
tormi multimediálnej prezen-
tácie sú dobrí priatelia nadácie 
Gabriela Tyuchová, Radovan 
Stoklasa, Peter Kotrha a Eva 
Mišovičová. Prezentáciu si mô-
žete pozrieť na www.trencian-
skanadacia.sk. Cenu v hodno-
te 3 tisíc USD použije nadácia 
na ďalšie svoje verejnoprospeš-
né aktivity.

 STRANU PRIPRAVILA (EV)



INFO | 92. august 2013 kultúra

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.

D E T S K É

D I VA D E L N É

L E TO
a u g u s t  2 0 1 3

Organizátor Detského divadelného leta je

DIVADIELKA POD MESTSKOU VEŽOU

 4. 8. 15.00 Klaun Pepele – Divadlo Žihadlo, 
Vladimír Zetek (MALACKY)
Smutno smiešny klaun Pepele, je naozaj veľmi smutný a ani ústami už nemelie. Keď 
však prídu do divadla deti, slnko v očiach mu zas svieti.

 11. 8. 15.00 Kufor – Theatre Fortissimo, 
V. Kulíšek, R. Michalko (TRENČÍN)
Aké tajomstvá skrýva kufor, čo tu niekto zabudol a zdúchol. Otvor ho a pozri sa
dnu. Uvidíš – viac nepoznáš nudu.

 18. 8. 15.00 Perníková striga Figa – Divadielko Dunajka, 
Katarína Strinková (KUCHYŇA)
Perníková striga Figa, tak ako v rozprávkach to býva, láka deti na perníčky.
Maškrtníci, maškrtníčky, dajte pozor na jazýčky!

 25. 8. 15.00 Ujek Ožgera – Záhorácke divadlo, I. Fodor, 
Ľ. Pavesková, M. Hodúl (SENICA)
Ozajstný Gašparko, kráľ, princezná a drak... Poď s nami do divadla, nikto ti nebráni. 
Dnes nemusíš mať frak. A Gašparko – ten ako vždy, všetkých zachráni. 

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia nekonajú.

MIEROVÉ NÁMESTIE

 29. 7. – 2. 8. TRENČIANSKE HISTORICKÉ SLÁVNOSTI

remeselný jarmok 

 4. 8. 16.00 SLOVAK TANGO (BANSKÁ BYSTRICA)
retro koncert obľúbených a nezabudnuteľných slovenských
evergreenov

 9. 8. 19.00 VV JAZZ QUARTET (BRATISLAVA) 
stretnutie generácií slovenského jazzu, 
hostia: Dušan Húščava – saxofón, Zuzana Vlčeková,
Robert Babál – spev 

 11. 8. 16.00 BODOVANKA
koncert dychovej hudby, ľudové melódie

 16. 8. 19.00 JEGRUŠ ORAVEC 3JO (TRENČÍN)
„Just Beneath the Surface Tour 2013“

 18. 8. 16.00 ROVINA (VEĽKÉ KOSTOĽANY)
koncert dychovej hudby, ľudové melódie

 23. 8. 19.00 ERBETES QUARTET (TRENČÍN)
populárne melódie v jazzovom rytme a jazzové štandardy

 25. 8. 16.00 PRESSBURGER KLEZMER BAND (BRATISLAVA)
strhujúci klezmer všetkého druhu do tanca i na počúvanie

 30. 8. 19.00 AURELIUS QUINTET (TRENČÍN)
slovenský folklór v jazzových aranžmánoch, jazzové štandardy

ÁTRIUM KOLÉGIA PIARISTOV

 18. 8. 19.00 KOMORNÝ KONCERT
účinkujú: Ján Vindiš – husle, Ján Šiška – violončelo
program: A. Corelli, J. S. Bach, J. Halvorsen, E. Ysaye

T R E N Č I A N S K E

K U LT Ú R N E

L E TO
a u g u s t  2 0 1 3

Aká by to bola nedeľa bez detského
divadla?
Letné prázdniny sú 
v polovici a s nimi aj 
trenčianske detské 
divadelné a kultúrne
leto. A hoci sa už nič
z neho nebude opako-
vať, netreba smútiť. 
Ponuka je ešte bohatá 
a všetky podujatia sú
stále zdarma.

 Voľba priestoru pod Mest-
skou vežou sa pre konanie det-
ských predstavení ukázala ako
správna. Miesto v polotieni si
obľúbili herci i malí diváci. Kaž-
dú nedeľu sa pred 15. hodinou
zaplní šesťdesiat pripravených
stoličiek. Kto príde neskôr, hľadá
si miesto na trávniku. Účinkuje
vždy iné divadlo, a tak sú nedeľ-
né popoludnia jedinečné. V au-
guste sa o zábavu divákov posta-
rajú divadlo Žihadlo z Malaciek,
známy trenčiansky mím Vla-
do Kulíšek a jeho Threatre For-
tissimo, Perníkovú strigu Figu
privezie divadlo Dunajka z Ku-
chyne a zo Senice príde do Tren-
čína so Záhoráckym divadlom

aj ozajstný Gašparko. Z augus-
tového programu na Mierovom
námestí určite zaujme ener-
gický hudobný kokteil namie-
šaný zo židovskej, balkánskej
a orientálnej hudby, slovenské-
ho a cigánskeho folklóru s esen-
ciou moderných štýlov v poda-
ní Preßburger Klezmer Band.
Svojich fanúšikov na námestie
zaručene pritiahne Trenčan Jer-
guš Oravec a jeho 3jo, pre veľ-
ký úspech sa opäť na námestie
vráti zoskupenie Slovak Tango.
Mieru spokojnosti s programom
môžu ľudia vyjadriť prostredníc-
tvom ankety na strane 11.

 (EV), FOTO (RJ)
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky 
bez domova.

 Kríženca nemeckého ov-
čiaka Alberta našli 14. júla
na Ulici K výstavisku. Nemal
na sebe žiaden obojok ani inú
identifi káciu. Je nekonfl iktnej
a veselej povahy. K mužom má
rešpekt, asi mal zlú skúsenosť.
Hľadá nového majiteľa.

 Nemecký ovčiak Boro má
asi štyri a pol roka. Našli ho 28.
júna na sídlisku Sihoť pri Uni-
centre. Mal hnedý kožený obo-
jok, ale žiadnu identifi káciu. Je
mohutnej postavy, veľmi prí-
tulný a poslušný. Hľadá svojho
pôvodného majiteľa, prípadne
aj nového.

 Rasty je asi dvojročný ne-y
mecký ovčiak, ktorého našli 18.
júla na Východnej ulici na síd-
lisku Juh. Mal hnedý kožený 
obojok, ale žiadnu identifi ká-
ciu. Našli ho pri základnej ško-
le. Keďže ide o väčšie plemeno,
je predpoklad, že do tejto oblasti
nepatrí. Má pokojnú povahu a je
poslušný. Vhodný je na dvor,
k deťom i k starším ľuďom. 

V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

 Mesto Trenčín je pre potre-
by mestskej polície (MsP) roz-
delené do troch obvodov a 28
okrskov. Každý okrsok je pride-
lený konkrétnemu príslušníkovi

MsP. Kontaktné údaje aj s fo-
tografi ami jednotlivých okrs-
károv sú zverejnené na web-
stránke mesta. Postupne ich
uverejňuje aj mesačník INFO.

V predstavovaní pokračujeme
tretím obvodom (Záblatie, Zla-
tovce, Nové Zlatovce, Istebník,
Orechové).

Poznáte svojho policajta?

Okrsok 
s číslom 3 
má na sta-
rosti 
samostatný 
inšpektor 
Štefan 

p

Žigo. Patria 
do neho 

tieto ulice a časti mesta:
Vlárska cesta, Chotárna, 
Kvetinová, Žabinská, M.
Kišša, Radlinského, Lesnícka,
Na záhumní, Súhrady,
Široká, Hrabovská cesta

y

a Hrádzová.

K
O

N
T

A
K

T

Mobil: 0902 911 502
E-mail: msp@trencin.sk

O okrsok 
s číslom 2 
sa stará 
samostatný 
inšpektor 
Marián 
Miškovský.
Do okrsku 
patria tieto 

ulice a časti mesta: Istebníc-
ka, Záhradná, Ružová, 
Podjavorinskej, Medňanské-
ho, Jánošíkova, Kasárenská,
Jahodová, Majerská 
a Na kamenci.

K
O

N
T

A
K

T

Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

Okrsok 
s číslom 4 
má na sta-
rosti 
samostatný 
inšpektor 
Peter 
Počarov-
ský. 

Do okrsku patria tieto ulice
a časti mesta: Bratislavská,
Bavlnárska, Kožušnícka,
Zlatovská, Brnianska, Prúdy, 
Brezová, Obchodná,
Javorová, Višňová, Lipová, 
Jedľová, Vážska,
Orgovánová.

K
O

N
T

A
K

T

Mobil: 0902 911 274
E-mail: msp@trencin.sk

  NAŠLI SME V POŠTE

 Organizácia postihnutých
chronickými chorobami Trenčín
pripravila na začiatku júla pre svo-
jich členov dve trojdenné rekondí-
cie v kúpeľoch Turčianske Teplice.
Akcia splnila svoj účel a 46 spokoj-
ných rekreantov využilo blahodár-
ne účinky tejto termálnej vody. Ďa-
kujeme mestu Trenčín za fi nančnú
podporu našej organizácie.
 TEXT A FOTO: Ľ. GEREG, 
 OPCHCH TRENČÍN

 V závere školského roka privítali žiaci ZŠ Východná 9 
vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť rovesníci zo spriatelenej 
ZŠ v Štítnej nad Vláří v Českej republike. Športové zápolenie 
vo fl orbale chlapcov a basketbale dievčat i návšteva zoofar-
my v Modrovej ponúkli nové zážitky a skúsenosti, ale hlavne 
umožnili bezprostrednú komunikáciu našich a českých žiakov 
a vznik nových priateľstiev. Na fi nančnom zabezpečení podu-
jatia sa dotačne podieľalo mesto Trenčín. (TEXT A FOTO:  DL)

Poďakovanie
Z listu MUDr. Romana Petri-
ka z Trnavy

 Chcem vysloviť vďaku a uzna-
nie pánom Bečárovi a i Čechovi
z Mestskej polície Trenčín aj ope-
rátorovi na linke 159, ktorí mi 
21. 7. 2013 okolo 17.50 hod rýchlo
a efektívne pomohli vyriešiť prob-
lém s vybitou baterkou na mojom
aute. Vážim si ich profesionálny
a zároveň ľudský prístup a sprá-
vanie sa k mojej 2,5 ročnej dcére,
pre ktorú bola táto udalosť po dl-
hej ceste vlakom dosť stresujúca.
Prajem celej MsP v Trenčíne veľa
pokojných služieb, pevné zdravie 
a elán do budúcnosti.
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SÚŤAŽ S TRENČIANSKYM KULTÚRNYM LETOM
 Hrajte s  Kultúrno-informačným centrom v  Trenčíne. Vyplňte anketu
a vyhrajte vstupenky na divadelné predstavenia a do kina. V hre sú vstu-
penky na Radošinské naivné divadlo, Talkshow Miroslava Donutila a ro-

dinné vstupné do CineMax-u. Súťaž je určená pre všetkých Trenčanov, no
prednostne pre tých, ktorí sa zúčastňujú akcií „Trenčianskeho kultúrneho leta“
na Mierovom námestí. Zaujíma nás váš názor, dajte nám vedieť, čo sa vám
páči/nepáči, čoho je veľa, alebo naopak, čoho je málo. Váš názor je pre nás
dôležitým ukazovateľom pre tvorbu ďalších ročníkov Trenčianskeho kultúr-
neho leta. Prosíme vás preto o odpovede na nasledujúce otázky, časť odpo-
vedí označte krížikom, do ďalších je potrebné vpísať svoj názor. Zároveň vás
žiadame, aby ste anketu vypĺňali korektne. Len čiastočne vyplnené anketové
lístky nebudú vhodené do zlosovacieho boxu.

1. Viete v ktoré dni sa obvykle konajú programy „Trenčianskeho 

kultúrneho leta 2013“?

 Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok  Sobota  Nedeľa

2. Odkiaľ ste sa dozvedeli o programoch “Trenčianskeho kultúrneho 

leta 2013“?

lepné plochy

v meste

 osobne v KIC 

Trenčín

 webová stránka www.visittrencin.sk 

a facebook stránka Kultúrno-informač-

ného centra

 Infolistom

zasielaným 

e-mailom

3. Akou známkou ohodnotíte propagáciu koncertov v rámci „TKL“? (či 

ste sa o nich dozvedeli včas a mali ste o nich dostatočné informácie)

 1 (výborne)  2  3  4  5

ak je podľa vás propagácia nedostatočná, kde by ste sa o nich chceli dozvedieť

4. Koľko koncertov „TKL“ ste doteraz navštívili? 

 všetky  5 – 7  2 – 4  0 – 1

5. Ktoré dni a hodina začiatku sú podľa vás najvhodnejšie 

na uskutočnenie akcií? (označte viac dní a začiatkov programov)

 Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok hodina začiatku

programu: Piatok  Sobota  Nedeľa

6.Vyhovuje vám priestor, na ktorom sa uskutočňujú programy TKL 

v súčasnosti (pódium na Mierovom námestí)?

 Áno  Nie Neviem

7. Váš návrh, kde inde v centre mesta je vhodné miesto na konanie 

programov v rámci „TKL“?

8. Sledujete ponuky akcií „kultúrneho leta“ aj v iných mestách? Ak áno, 

v ktorých:

9. Aký žáner – hudobný, tanečný alebo iný chýba v programe „TKL“?

10. Iné poznámky, alebo návrhy?

Údaje o respondentovi:

Pohlavie Vek

 Muž  Žena  20 – 40 rokov  41 – 60 rokov  nad 60 rokov

Meno a priezvisko, e-mailová adresa: *

* vyplňte v prípade, že chcete byť zaradený do žrebovania

Vstupenky do súťaže venovali: Kultúrne centrum Sihoť Trenčín, 

Agentúra Svetlá nad rampami, o. z. Bratislava a CineMax Trenčín.
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Kryoterapia 
mrazivé  pohladenie pre Vaše telo

Pozitívne pôsobenie chladu na ľudský organizmus je 
známe už veľmi dávno. Ľudia ho využívali  od čias 
starých Egypťanov. Avšak až v sedemdesiatich 
rokoch minulého storočia vedci v Japonsku začali
skúmať  ako pôsobia na organizmus extrémne nízke 
teploty. Výsledky boli pozoruhodné a dali základ  novej 
vede - kryoterapii.  Kryoterapia je fyzioterapeutická 
metóda, ktorá využíva krátkodobé stimulujúce 
pôsobenie extrémne nízkych teplôt na organizmus
človeka, čo vyvoláva  množstvo pozitívnych účinkov:
•zmierňuje bolesti hlavy, kĺbov a chrbtice
•urýchľuje liečbu zápalov a regeneráciu svalov, kĺbov
   a šliach
•zvyšuje kondíciu a výkon u športovcov
•zlepšuje potenciu u mužov
•uvoľňuje stres a pozdvihuje náladu
•posilňuje imunitu

•podporuje detoxikáciu organizmu
•odstraňuje únavu
•pôsobí omladzujúco a preventívne proti vráskam
   a celulitíde
Podľa pôsobenia rozlišujeme kryoterapiu na celotelovú 
– ktorá pôsobí  systémovo na celý organizmus alebo 
lokálnu, ktorá sa aplikuje  na postihnuté miesto.
Celotelová kryoterapia zahŕňa dve základné fázy.
Prvou je pobyt v kryokomore. Pred vstupom sa klienti 
podrobujú rutinnému vyšetreniu a oboznámia sa
s celým procesom kryoterapie. Po krátkej adaptácii
v predsieni  kryokomory s teplotou -60°C, prechádzajú
do terapeutickej časti komory s teplotou -120°C
na dobu 2-3 min. Reakciou organizmu je zvýšené
vylučovanie fyziologicky aktívnych látok – endorfí-
nov, protizápalových hormónov, u mužov testosterónu,
subjektívny pocit bezbolestnosti, uvoľnenie svalov        
a zlepšená pohyblivosť kĺbov.
Podstata druhej, približne 20 minútovej etapy, spočíva 
v pohybovej aktivite napr. na stacionárnych bicykloch, 

bežiacich pásoch, veslovacích trenažéroch, prípadne 
rehabilitačných cvičeniach. V tejto fáze dochádza 
aktívnemu prekrveniu  pohybového aparátu,  zrýchľuje 
sa lát ková výmena a vyplavovanie škodlivých 
produktov metabolizmu.
Kryoterapiu klienti znášajú obvykle veľmi dobre. Vo 
všeobecnosti  počas pobytu v kryokomore nepociťujú 
chlad, aký poznajú zo zimných mesiacov, ale skôr 
jemné pálenie na odkrytých častiach tela tzv. chladné 
pálenie. Vzduch v kryokomore je suchý a preto
vnímajú aj extrémne nízku teplotu ako  veľmi príjemný 
pocit osvieženia. Pokožka tela sa prudko schladí o 5 až
11°C, ale teplota krvi a vnútorných orgánov sa nemení, 
čo vylučuje riziko podchladenia alebo prechladnutia.
V optimálnom prípade, pre dosiahnutie dlhotrvajúceho 
efektu, by mala proce-dúra zahŕňať 10 až 15 vstupov.
Účinky kryoterapie ocenia najmä športovci, ľudia 
s problémami pohybového aparátu, s chronickými
bolesťami, a každý, kto chce aktívne a zdravo žiť.

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Raritou stredného bazéna 

na plavárni boli vírivky. Teraz 
to vôbec nefunguje. Z akých 
dôvodov? 
 ALEXANDRA DRAGOVÁ 
Róbert Buchel, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m.r.o.:

Vodné atrakcie, ktoré sa na-
chádzajú v antikorovom rekre-
ačnom bazéne nefungujú z dô-
vodu poruchy potrubia, ktoré
je uložené v zemi. Odstránenie
tejto poruchy by si vyžadova-
lo vypustenie bazéna, rozsiahlu
rozkopávku terénu. Obmedzi-
li by sme pohodlie návštevní-
kov, ktorí si chcú užiť poslednú
sezónu na tejto plavárni. Preto
sme sa rozhodli túto poruchu
neopravovať.

  Kedy sa začnú opravovať 
výtlky na Ulici J.Kráľa?
 LADISLAV K.
Benjamín Lisáček, útvar inter-
ných služieb:

Vzhľadom k sieťovému roz-
padu a značnému poškodeniu
tejto ulice bude jej najviac po-
škodená časť opravená súvisle.

Bude tu položený nový asfaltový 
„koberec“. Predpokladaná doba 
realizácie: september/október.

  Mohli by ste zverejniť 
plánovaný termín výstavby 
kanalizácie v mestskej časti 
Opatová (Opatovská cesta, 10. 
apríla, Horeblatie). V minu-
lom roku ste avizovali termín 
na druhý štvrťrok 2013. Stále 
sa však nič nedeje. 
 MARIÁN NAGY
Monika Čižnárová, Trenčian-
ske vodárne a kanalizácie a.s.:
 Výstavba kanalizácie v mest-
skej časti Opatová sa bude rea-
lizovať v roku 2014. Termín bol
posunutý na základe požiadavky 
zhotoviteľa projektu „Moderni-
zácia železnice“, ktorý realizu-
je prestavbu v tejto časti mesta
v roku 2013. Obyvatelia Opa-
tovej boli o posunutom termíne
oboznámení na verejnej schôdzi
v máji.

  Ako je to s tým Auparkom 
v Trenčíne? Bude tu alebo 
nie? Bol by som rád, keby áno.
 ONDREJ BUBLAVÝ

Ján Forgáč, útvar stavebný, ži-
votného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Začatie výstavby obchod-
ného centra Aupark v Trenčíne
je viazaná na vyriešenie dopra-
vy v lokalite pod starým mos-
tom, ktorá má rozhodujúci vplyv
na dopravu v celom meste. Táto
situácia má byť vyriešená okruž-
nou križovatkou, ktorej realizá-
cia je v kompetencii štátu, resp.
SSC. Do vyriešenia dopravnej
situácie nemôže byť stavba ob-
chodného centra Aupark povo-
lená. Termín výstavby je teda
v rukách štátu a mesto v súčas-
nosti nedisponuje informáciou,
kedy k nej dôjde.

  Neplánuje sa počas leta 
zavedenie MHD aj do Opatov-
skej doliny k jazeru? 
 PETER MALÝ
Jarmila Maslová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 So zavedením linky MHD
do Opatovskej doliny v súčas-
nosti neuvažujeme. Jedným –
nie však jediným – z dôvodov je
aj to, že tam vedie veľmi úzka ko-
munikácia, ktorú vo veľkej mie-
re denne využívajú aj nákladné
a špeciálne automobily pre sprá-
vu priľahlých lesov, resp. iná
nákladná doprava. Pri stretnu-
tí dvoch väčších vozidiel je veľ-
mi problematické, aby sa tieto
obišli.

  ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 19. 8. o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 28. 8. o 18.00 v KD Záblatí

VMČ Juh 5. 8. o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever Verejné rokovanie sa v auguste nebude konať.
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CINEMAX
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 
032/741 92 40, www.cine-max.sk

6. 8. | Záznam zo svetovej 
premiéry – Jára Cimrman: 
Opereta Proso

Prierez slávnou sedemhodinovou, hoci 
ako komplet nezachovanou operetou Pro-
so českého génia Járy Cimrmana uvedie 
Český národný symfonický orchester pod
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vedením Libora Peška. Unikátny večer 
bude súčasťou programu hudobného fes-
tivalu Prague Proms. Ako sólisti vystúpia
sopranistka Adriana Kohútková a tenori
Tomáš Černý a Milon Čepelka. V priebe-
hu koncertu nebude samozrejme chýbať 
fundovaný výklad cimrmanológov Zdeňka
Svěráka, Miloně Čepelky, Petra Bruknera
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a Roberta Bárty, ktorí divákom prezradia 
nejednu perličku zo zákulisia vzniku tohto 
zabudnutého diela.

od 1. 8. | Šmolkovia 2

V tomto pokračovaní animovanej rodinnej
komédie Šmolkovia, ktorá sa stala trhá-
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kom minulého roka, vytvorí zlý čarodejník
Gargamel skupinu zlomyseľných tvorov
„darebákov“ podobných šmolkom, aby
získal všemocnú, magickú šmolkovskú 
esenciu.

od 1. 8. | Drsňačky
Jedna by druhú najradšej zabila. Ale šéf 
im to zakázal. To je veta, ktorá presne 
vystihuje vzťah predstaviteliek fi lmu Drs-
ňačky, v ktorom sa stretnú dve vynikajúce
komediálne herečky – Sandra Bullock
a Melissa McCarthy. Zvláštna agentka FBI 
Sarah a bostonská policajtka Shannon 
sa proste musia stretnúť – Sarah je totiž 
prevelená do Bostonu, aby pomohla 
miestnej polícii vyriešiť sériu brutál-
nych vrážd. A tak nastane priamy stret
nielen s bostonským podsvetím, ale aj 
medzi predstaviteľkami zákona, pretože
dostali rozkaz, že spolu musia na prípade 

spolupracovať. Problém je v tom, že ani 
jedna z nich o takúto spoluprácu nestojí.

od 1. 8. | Jasmínine slzy
Cate Blanchett ako Jasmína predstavuje
očarujúcu manželskú “trofej” bohatého
a šarmantného podnikateľa, žijúceho 
v New Yorku. Pohybuje sa v high society, 
prežíva život plný večierkov, je obdarová-
vaná drahými šperkami. Je to život, o kto-
rom snívala, a presne to, po čom túžila. 
Po čase však prichádza pád. Z očarujúceho 
manžela sa vykľuje podvodník a Jasmína,
ktorá stratí všetky prepychové vymože-
nosti, odchádza k svojej sestre do San 
Francisca. Tu prichádza ku konfrontácii
dvoch životných štýlov. Sestra, v podaní 
britskej herečky Sally Hawkins, totiž žije
úplne rozdielnym štýlom, pohybuje sa
medzi zemitými predstaviteľmi tohto
mesta a nechápe Jasmínine slzy za strate-
ným životom.

od 8. 8. | Lovelace: Pravdivá 
spoveď kráľovnej porna 

Rok 1972 sa stal medzníkom v kine-
matografi i. Film Hlboké hrdlo prenikol
do mainstreamového kina, čo malo radi-
kálny vplyv na fi lmový priemysel v časoch 
dávno pred internetom a pornografi ckou
spoločnosťou. Film bol vyrobený za 6 dní 
s rozpočtom 25 000 dolárov a zarobil viac
než 6 000 000 dolárov. Biografi cký príbeh 
zaznamenáva zrod prvej pornohviezdy 
– neznámej Lindy Lovelace, ktorá mimo-
chodom za účinkovanie v tomto fi lme zin-
kasovala smiešnych 1 250 dolárov. Naivné
dievča, vychované vo veriacej rodine, sa
nechá úplne ovplyvniť charizmatickým 
Chuckom Traynerom, ktorý sa po objavení 
jej „neskutočného talentu na orálny sex“
stane jej manželom, manažérom, ale aj 
pasákom.

od 8. 8. | Elysium

Rhodes, vládny úradník, sa nezastaví pred
ničím, aby mohol presadiť anti-imig-
račný zákon a zachovať luxusný životný
štýl občanov Elysia. To však nezastaví 
ľudí na Zemi, ktorí sa snažia dostať dnu 

všetkými prostriedkami. Keď je smoliar 
Max zahnaný do kúta, súhlasí, aby sa 
zhostil neľahkej misie, ktorá ak bude 
úspešná, nielen zachráni jeho život, ale
môže priniesť rovnosť týchto polarizova-
ných svetov.

od 15. 8. | My sme Millerovci

David Burke je podradný dealer trávy,
ktorého klientami sú šéfkuchári a matky
voziace svoje deti na tréningy. Ale nie deti
– predsa len má svoje zábrany. Čo by sa
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teda mohlo pokaziť? Veľa. Pochopiteľne sa
snaží byť čo najviac nenápadný. Nie práve 
najpríjemnejším spôsobom zistí, že žiad-
ny dobrý skutok nezostane nepotrestaný. 
Snaží sa pomôcť niekoľkým lokálnym pu-
berťákom a skončí okradnutý triom pun-
kových bezdomovcov. Ukradnú mu zásoby
aj hotovosť a on má zrazu voči svojmu 
dodávateľovi Bradovi obrovský dlh.

od 22. 8. | Lietadlá 

Dusty je lietadlo s hlavou v oblakoch
– doslova. Povolaním je síce jednomo-
torovým práškovacím lietadlom, no pred-
stavuje si sám seba v závratných výškach 
po boku slávnych lietadiel v medzinárod-
ných pretekoch. Fakt, že nie je stavaný
na súťažné lietanie, ho neodrádza od jeho 
sna. Horšie však je, že sa bojí výšok. S tro-
chou pomoci od svojich priateľov a veterá-
na z 2. svetovej vojny, ktorý mu dá cenné 
rady, sa Dusty vydáva na svoje životné 
dobrodružstvo. Vrtuľu pri vrtuli stúpa so
šampiónmi do výšav, o ktorých sa mu nik-
dy ani nesnívalo.

od 29. 8. | Dospeláci 2

Letná komédia Dospeláci 2 zastihne Len-
nyho (Adam Sandler) v pohodovej nálade

po tom, čo sa s rodinou presťahoval späť 
do mestečka, kde on i jeho priatelia vy-
rástli. Nikto z nich však netuší, že na do-
spelých aj ich potomkov sa rútia nečakané 
udalosti, ktoré so sebou prináša posledný 
deň školského roka.

od 29. 8. | Líbánky
Nevesta a ženích – Tereza a Radim – si už
prešli manželstvami a odniesli si z nich
svoje problémy. Tereza sklamané srdce,
Radim dospievajúceho syna. Sú však 
odhodlaní skúsiť to znova a sú presved-
čení, že tentoraz to vyjde. A zdá sa, že
svadobné oslavy, ktoré prebiehajú v ro-
dinnom kruhu v sídle nevestiných rodičov 
obklopenom romantickou krajinou, budú 
skutočne najkrajším začiatkom spoločné-
ho života. Keby sa na svadobnej hostine
náhle neobjavil nepozvaný hosť.

ARTMAX 
Filmy pre náročného diváka každú stredu
večer, vstupné 3,50 €, s fi lm kartou 2 €.

ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

1. – 4. 8. | 19.00 | Revival
Komédia o štvorici bývalých muzikantov, 
ktorých slávna rocková skupina Smoke
sa za nejasných okolností rozpadla ešte
v roku 1972 a teraz sa rozhodli pre jej
veľkolepý comeback. „Ještě si jednou
pořádně…“ rozhodli sa Bolek Polívka,
Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Ma-
rián Geišberg. Každý z nich sa s úlohou
rockera vo výslužbe vyrovnáva po svojom
a každý z nich si zadovážil vlastné životné
„prúsery“…

4. 8. | 16.00 | Ja zloduch 2
Roztomilo prihlúpli krpci sa vracajú 
do kín. V plnom nasadení a v sprievode
svojho „tatka“, polepšeného superzlo-
ducha Grua, ktorý začal sekať dobrotu 
po tom, čo mu na krku ostali tri osirelé 
slečny. Môže byť napravený zloduch ešte
vôbec zábavný? Gru našťastie neskončí 
ako obyčajný civil, pretože v jeho vnútri sa 
stále ukrývajú schopnosti, ktoré by hoci-
kto rád využil.

6. – 7. 8. | 19.00 | Probudím se 
včera
Komédia zo študentského prostredia
o ceste za študentskou láskou do hlbín
nedávnej minulosti. Sympatický štyrid-
siatnik Petr Kovář dostane úžasnú šancu
vrátiť sa na chvíľu do svojich študentských 
čias, do júna 1989, aby konečne vyznal 
lásku svojej bývalej spolužiačke Eliške. Má
opäť osemnásť, ale zostalo mu vedomie 
i pamäť štyridsiatnika.

8. 8. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha 
VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
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17.30 | Blok hraných fi lmov.

8. 8. | 19.00 | Miznúce vlny
Erotická sci-fi  romanca rozpráva príbeh
mladého informatika Lukasa, ktorý sa
zúčastní kontroverzného medzinárodného
experimentu – vstúpi do mysle mladej
ženy Aurory, ktorá je v kóme. Má jej prina-
vrátiť vedomie. Namiesto toho sa však za-
pletá do osídiel ženiných vášní a fantázií,
čo úplne naruší reálny život jeho samého. 

9. – 11. 8. | Jasmínine slzy
10. 8. | 16.00 | Legendárna 
partia
Jack Frost vyzerá na 18 rokov a žije už 
tri storočia. Prináša chlad, ľad a sneho-
vé prázdniny. Dokáže zmraziť celú ulicu, 
lietať nad mestom, no deti v neho neveria
rovnako ako v Santa Clausa, veľkonočného
zajka, vílu Zubničku či Sandmana, ktorý 
rozprestiera nad nočným mestom zlatistý
prach a nechá deti snívať najkrajšie dob-
rodružstvá. No keď sa Santovi na Sever-
nom póle objaví hrozba nadvlády Tieňa, 
musia sa spojiť i povolať do akcie Jacka.

13. 8. | 19.00 | Klip
Príbeh šestnásťročnej Jasny, ktorá sa 
snaží defi novať svoje miesto vo svete 
a dospieť, stojí na úplnej hrane toho, čo
o dnešných tínedžeroch naozaj chceme
vedieť. Ich rodičia o to menej. Jasna je
bezhlavo zamilovaná do o niečo staršieho 
macha Djoleho. Ich vzťah je však skôr ako
na romantických prechádzkach založený 
na divokých žúroch plných drog, alkoholu,
rozvášneného balkánskeho turbopopu, 
násilia a sexu, ktorý si detailne nakrúcajú 
na mobilné telefóny, tak ako vlastne celý
svoj život.

14. – 15. 8. | 19.00 | Divoké 
bytosti južných krajín
V zabudnutej svojráznej komunite, ktorá 
žije v bažinatom kraji na brehu mŕtveho
ramena rieky a od okolitého sveta ju
oddeľuje ochranná hrádza, žije šesťročná 
Hushpuppy. Jej mama už nežije a jej mi-
lovaný otec Wink je divoch, ktorý je stále 
mimo domova. Osamelá Hushpuppy je 
odkázaná na spoločnosť polodivej zveri
z okolia. 

15. 8. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Probudím se včera 
16. – 18. 8. | 19.00 | Pred 
polnocou
Jesse a Celine sú manželia a vychovávajú 
dve dcéry. Spoločne trávia letnú dovo-
lenku v slnečnom Grécku. Jesse tu hľadá 
inšpiráciu pre ďalšiu knihu, ale Celine už
unavuje byť stále zvodnou francúzskou 
múzou. Ako darček dostanú od priateľov 
pobyt na jednu noc bez detí v luxusnom
hoteli na pláži. Ako môže pár, ktorý žije 
v dlhoročnom vzťahu, taký čas stráviť?
Romantické chvíle narúša neodbytná 
realita: rozhovory na tému stereotypný
rodinný život, výchova detí, práca, nena-
plnené sny a priania, sklamania, pomalé
vyprchávanie lásky. 

18. 8. | 16.00 | Norman 
a duchovia
Jedenásťročný Norman je typický chalan
na pokraji záujmu. Pochopenie nena-
chádza u rodičov a už vôbec nie u staršej 
sestry. V škole je terčom posmechov
i šikany a kamarátom mu je akurát tučko 
Neil, s ktorým sa aj tak nikto iný spriateliť 
nechce. Ale Normanov život nie je úplne
nudný. Miluje horory a má známych z iné-
ho sveta. Vidí duchov mŕtvych, dokáže 
s nimi komunikovať. Môže mu tento šiesty 
zmysel pomôcť? 

20., 21. 8. | 19.00 | Nerada ruším
Komediálny príbeh krásnej, ale zmätenej
mladej ženy Helene, ktorá sa podľa svojej 
matky narodila iba omylom. Helene je
mladé sympatické dievča s mierne vý-
stredným správaním. V živote ju trápi len
jedna vec: chcela by nájsť svojho biolo-
gického otca, ktorého v detstve nezažila.
S matkiným miláčikom – psom – sa roz-
hodne túto situáciu riešiť. 

22. 8. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy VŠMU 
Bratislava VI.
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

22., 23. 8. | 19.00 | Príbeh môjho 
syna
Slobodná matka Gemma (Penélope Cruz) 
prichádza so svojím dospievajúcim synom
Pietrom do Sarajeva, aby poznal krajinu,
v ktorej sa narodil. Pred 16 rokmi ju muse-
li kvôli bosensko-srbskej vojne opustiť. 
Gemma sa tak vracia na miesta, ktoré
v nej prebúdzajú dávne spomienky.

24., 25. 8. | 19.00 | Ohnivý kruh
Z mora sa vynoria obrovské príšery kaiju 
a pustia sa do vojny s ľudstvom, ktorá si
vyžiada milióny životov a ľudstvo na roky
zaťaží. Pre boj s kaiju bola vyvinutá špe-
ciálna zbraň: masívni roboti nazvaní Jae-
gers, ktorí sú simultánne ovládaní dvomi 
pilotmi, ktorých mozgy sú prepojené 
neurálnym mostom. Lenže aj títo roboti 
sa tvárou v tvár nezničiteľným kaiju zdajú
byť takmer bezmocní…

25. 8. | 16.00 | Ja zloduch 2
28. 8. | 19.00 | Hobit
Prvá časť adaptujúca nadčasové maj-
strovské dielo Hobit J. R. R. Tolkiena sa 
odohráva v Stredozemí, 60 rokov pred Pá-
nom prsteňov. Príbeh Hobita sleduje cestu 
hlavnej postavy Bilba, ktorého poslaním 
je znovu získať stratené trpasličie kráľov-
stvo v Osamotenej hore na východe a zba-
viť ho strašidelného draka Smauga. Bilba
na jeho ceste, okrem čarodejníka Gandal-
fa, sprevádzajú trinásti trpaslíci, vedení 
legendárnym bojovníkom Thorinom.

29. 8. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Ozveny festivalu 
študentských filmov 
15.30 | Blok animovaných fi lmov.
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov.
17.30 | Blok hraných fi lmov.

  VÝSTAVY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk

Miloš Alexander Bazovský – 
stála expozícia
Dielo Miloša Alexandra Bazovského je
dominantou zbierkového fondu galérie 
a patrí ku skvostom slovenského výtvar-
ného umenia. Inovovanú expozíciu Miloša
Alexandra Bazovského, pripravenú pri
príležitosti 40. výročia založenia galérie,
tvorí 52 malieb a 18 kresieb.

1. 8. – 1. 9. | Vodné hladiny – 
Hladiny duše 
Námetovo i obsahovo zaujímavá výsta-
va prinesie prezentáciu tvorby mladej
generácie slovenských autoriek, v ktorej

dominuje téma živlu vody v rôznych inter-
pretáciách. 

1. 8. – 1. 9. | Ondrej 4. Zimka 
Súborná výstava po prvý raz predstaví 
v galérii tvorbu mladého sochára (ročník 
1975), absolventa bratislavskej VŠVU.

g

Umelecký svet Ondreja 4. Zimku je mo-
derný svet techniky prepojený s aktuál-
nym svetom ľudí.

MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

1. – 18. 8. | Nebo, peklo, raj 
– Marcel Kubinský, výber 
z tvorby

Špeciálny pedagóg Marcel Kubinský pra-
cuje aj ako horský sprievodca a dobro-
voľný horský záchranár. Vo voľnom čase
vyrezáva a maľuje pohyblivých panákov
a obrázky, ktoré môžete na výstave vidieť.

19. 8. – 17. 9. | ORA ET ARS – 
Skalka 2013
Výstava výtvarných diel vytvorených po-
čas 6. ročníka medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia.

MESTSKÁ KLUBOVŇA
Mierové námestie 9

1. – 18. 8. | FotoPohodaFestival
Výstava fotografi í Eduarda Gensereka.

19. 8. – 17. 9. | ORA ET ARS

Výstava.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

6. 8. – 9. 9. | Uhol pohľadu – 
výstava fotografií
Pripravuje Klub slovenských turistov.

19. 8. – 8. 9. | Krajina SNP
Výstava obrazov z Depozitára predmetov
kultúrnej hodnoty OS SR.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 25. 8. | Ján Mikuška: Obrazy
Vernisáž sa uskutoční 30. 7. o 17.00 hod.

1. 8. – 8. 9. | Akt v tvorbe 
slovenských výtvarníkov
Vernisáž sa uskutoční 27. 8. o 17.00 hod.

CENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1. – 31. 8. | Výstava detských 
výtvarných prác 

AUROGENIO AUROGENIO 
PRECIOUS METAL
Mierové námeste 37 (na 1. 
poschodí VÚB banky)

8. 8. | 19.00 | Vernisáž obrazov 
– Joe Muczka Jr. 

Všetkých vás srdečne pozývame na verni-
sáž obrazov maliara a kreatívneho umelca 
Joe Muczka Jr. Autor je držiteľom prestíž-
neho európskeho ocenenia Zlatá Europea,
ktoré sa udeľuje výnimočným umelcom 
za ich prínos umeniu a kultúrnu činnosť.
Taktiež je členom klubu laureátov Európ-
skej únie umenia.

  KONCERTY

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
4. 8. | 16.00 | Slovak Tango

Retro koncert obľúbených a nezabudnu-
teľných slovenských evergreenov.

9. 8. | 19.00 | VV Jazz Quartet
Stretnutie generácií slovenského jazzu.
Hostia: Dušan Húščava – saxofón, Zuzana 
Vlčeková, Robert Babál – spev.

11. 8. | 16.00 | Bodovanka
Koncert dychovej hudby, ľudové melódie.

16. 8. | 19.00 | Jerguš Oravec 3JO

Just Beneath the Surface Tour 2013.

18. 8. | 16.00 | Rovina
Koncert dychovej hudby, ľudové melódie.

23. 8. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Populárne melódie v jazzovom rytme
a jazzové štandardy.

25. 8. | 16.00 | Pressburger 
Klezmer Band
Strhujúci klezmer všetkého druhu do tan-
ca i na počúvanie.

30. 8. | 19.00 | Aurelius Quintet
Slovenský folklór v jazzových aranžmá-
noch, jazzové štandardy.
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ÁTRIUM KOLÉGIA ÁTRIUM KOLÉGIA 
PIARISTOVPIARISTOV
18. 8. | 19.00 | Komorný koncert
Účinkujú: Ján Vindiš – husle, Ján Šiška –

| | ý

violončelo. Program: A. Corelli, J. S. Bach,
J. Halvorsen, E. Ysaye.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

9. 8. | 20.00 | Colored People
Večer s brazílskou hudbou, sambou, jaz-
zom a ďalšími svetovými melódiami.

30. 8. | 19.00 | The Erbetes 
Quartet
Posedenie pri hudbe.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
19. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich 

p

rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka 
Dlhé Hony (v OC Družba).

20. 8. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne,
ODM, Hasičská 1, 1. posch.

1. – 30. 8. | 10.00 – 15.00 | 
Prázdninové leto v knižnici pre 
čitateľov a ich kamarátov
Témy:
Prečítame ti rozprávku a ty sa zahráš
na ilustrátora.
Spolu si potom v knižnici vytvoríme vý-
stavu všetkých ilustrácií.
Kamarát slovník v akcii – alebo píšeme
príbehy vždy len na jedno písmeno z abe-
cedy.
Dokážete táboriť a prežiť v prírode? Pora-
dia vám knižky.
Súťaž o najlepšieho „Čitateľa leta 2013“

y

Zahrajte sa na knihovníčky – súťaž o naj-
vtipnejšiu informačnú hodinku o práci 
a dianí v detskom oddelení knižnice.
Tvorivé dielne – kreslenie, strihanie, lepe-
nie, stavanie, riešenie.
Bližšie informácie získate na tel. čísle
032/746 07 15 alebo na deti@vkmr.sk. 
V prípade kolektívu detí prosíme o nahlá-
senie vopred.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Juh (v KC Aktivity)

7., 14., 21., 28. 8. | 10.00 – 12.00 | 
Knihy – hry – internet
Ponuka pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem 

y y

stráviť niekoľko hodín v prostredí kníh.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Kubra (v Kultúrnom centre Kubra)

1. – 30. 8. | Internet – 
elektronický zdroj informácií – 
pre žiakov ZŠ

7., 14., 21., 28. 8. | 13.00 – 15.00 | 
Poznávaj prírodu a zvieratká 
v nej
Vyhľadávanie kníh, čítanie a zábavné prí-
behy o zvieratkách + výtvarná dielňa.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Dlhé Hony (v OC Družba)

1., 8., 15., 22. 8. | Deti, zabavte 
sa – nenuďte sa
V knižnici vám ponúkame „ Knižné nápady
na hry a aktivity“ – kreslenie, maľovanie,
vystrihovanie. Super relax: Čo je Tangram? 

y y

Ako vyrobiť suveníry, maľovanie kame-
ňov, pieskové tváre, ozdob si veci – šabló-
ny podľa tvojho výberu.

6., 13., 20., 27. 8. | Deti, zabavte 
sa – nenuďte sa
Čaká vás svet rozprávok – čítanie z kníh 
Rozprávkový poklad, Maťko a Kubko,
Bambuľkine dobrodružstvá, Veselé príbe-
hy o zvieratkách, Grázlik GABO a zúbková
víla, Zázračná zmrzlinka a pod.

ÁTRIUM POD ÁTRIUM POD 
MESTSKOU VEŽOUMESTSKOU VEŽOU
DETSKÁ DIVADELNÁ SÚŤAŽ

Súťaž s „Detským divadelným letom“
pokračuje aj v  auguste. Deti, opäť dosta-
nete kartičku a na konci divadielka do nej
pečiatku. Aspoň 2 pečiatky na  kartičke
a súťažíte o pekné ceny. Prvou cenou je ro-
dinné vstupné na  divadelné predstavenie
pre deti „O  poštárovi Vincovi“ v  rám-
ci Detského divadelného klubu, ktoré sa
uskutoční 15. septembra 2013 o  16.00
hod. v  kine Hviezda Trenčín. Vstupenky
do  súťaže venovalo občianske združenie
Kolomaž. 

4. 8. | 15.00 | Klaun Pepele 
– Divadlo Žihadlo

Smutno-smiešny klaun Pepele je naozaj
veľmi smutný a ani ústami už nemelie.
Keď však prídu do divadla deti, slnko
v očiach mu zas svieti.

11. 8. | 15.00 | Kufor – Theatre 
Fortissimo

Aké tajomstvá skrýva kufor, čo tu niekto 
zabudol a zdúchol. Otvor ho a pozri sa
dnu. Uvidíš – viac nepoznáš nudu.

18. 8. | 15.00 | Perníková striga 
Figa – Divadielko Dunajka
Perníková striga Figa, tak ako v roz-
právkach to býva, láka deti na perníčky.
Maškrtníci, maškrtníčky, dajte pozor
na jazýčky!

25. 8. | 15.00 | Ujek Ožgera – 
Záhorácke divadlo
Ozajstný Gašparko, kráľ, princezná a drak. 
Poď s nami do divadla, nikto ti nebráni.
Dnes nemusíš mať frak. A Gašparko – ten
ako vždy, všetkých zachráni.

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

5. – 9. 8. | 10.00 – 12.00 | 
Prázdninový DVD kurz 
angličtiny 
Prihlásené deti rozdelíme podľa veku 
do dvoch skupín: 3 – 6 rokov a 7 – 12 ro-
kov. Je potrebné sa vopred prihlásiť v MC
Srdiečko.

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

5. – 9. 8. | Hókusy – pokusy 
Táborové prázdninové laboratórium. 
Zvedavosť a zatajený dych, keď sa zrazu 
stretneme s niečím novým a nepozna-
ným. Príroda a svet okolo nás je plný
tajomstiev. Poďme spolu objavovať ta-
jomstvá prírody, magnetizmu, elektriny, 
astronómie i života. Čakajú ťa pokusy
j y gg

na každý deň, z ktorých mnohé si budeš
môcť sám vyskúšať a tvorivé workshopy, 
kde nadobudneš nové zručnosti a potešíš
seba a svojich blízkych.

12. – 16. 8. | Ostrov pirátov 
Cesta za letným dobrodružstvom a s nimi
tá najlepšia pirátska párty, akej sa môžeš 
počas letných prázdnin zúčastniť. Objav
spolu s nami stratený ostrov pokladov, 
vylúšti záhadu kapitána Silvera a odhaľ 
jeho tajomstvo. Zahraj si hry, súťaže 
a programy v jedinečnom tábore s pirát-
skou tematikou.

19. – 23. 8. | Zábavná 
astronómia 
Denný astronomický tábor pre malých aj
veľkých astronómov a astronómky. Deti 
budú rozdelené do dvoch skupín podľa 
veku a vedomostí. Poznávacia skupina
– Slnečná sústava, Planéta Zem, Slnko
a život hviezd, Tajomstvo hmoty a Galaxie,
Ďaleký vesmír a život v ňom, Orientácia 

j y

na oblohe a pozorovateľné javy. Hravá 
skupina – Postavme si vesmír, Za chvos-
tom kométy, Mimozemské mesto, Ufoni-
áda, Vesmírny ples, Cesta ku hviezdam, 
Vesmírny labyrint.

1. – 22. 8. | Spoznajte krásu 
krajín Afriky a Číny – Letné 
tvorivé dielničky
Séria prázdninových tvorivých dielní 
a workshopov pre deti.
1. 8. | Tieňové divadlo
6. 8. | Lampióny
8. 8. | Obraz starej Číny

y

13. 8. | Čínsky drak
j

15. 8. | Vejáre
20. 8. | Kaligrafi cké obrázky
22. 8. | Kung-fu panda
Na jednotlivé workshopy je potrebné 
prihlásenie. Prihlášky a informácie: info@
kcaktivity.sk a 0918 561 320.

ZOC MAX 
Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

2., 3. 8. | Noc v Detskom kútiku 
– Chlapčenská noc
3. – 4. 8. | Noc v Detskom 
kútiku – Babská jazda

TRENČIANSKA TRENČIANSKA 
UNIVERZITA A. DUBČEKAUNIVERZITA A. DUBČEKA
19. – 21. 8. | Trenčianska detská 
univerzita
Trenčianska detská univerzita je projekt
určený pre žiakov prvého stupňa zák-
ladných škôl (6 – 12 rokov). Počas troch
dní si môžu zábavnou formou vyskú-
šať štúdium na Trenčianskej univerzite. 
Cieľom projektu je, aby zúčastnené deti
boli od útleho veku stimulované k chuti
vzdelávať sa. Termín podania prihlášky je
do 15. 8. 2013. Program a prihlášku náj-
dete na: www.bakalarik.tnuni.sk.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
1. – 2. 8. | Trenčianske 
historické slávnosti

5-dielna rozprávka, v ktorej uvidíte 
šermiarov, rytierov na koňoch, divadlá
a pyrotechnické efekty. Počas slávností 
bude na námestí remeselný jarmok denne
od 10.00 – 20.00 hod.

TRENČIANSKY HRADTRENČIANSKY HRAD
3., 4. 8. | Trenčianske hradné 
slávnosti 2013

 20. ročník Trenčianskych hradných sláv-
ností. Na deti čakajú chvíle plné dob-
rodružstiev, dobové súťaže, jazda na koni 
či možnosť zastrieľať si z luku, kuše 
a z rôznych palných zbraní. Sú pokračova-
ním Trenčianskych historických slávností. 

24., 31. 8. | 20.30 a 21.30 | Nočná 
prehliadka Trenčianskeho 
hradu
Pozývame vás na prehliadku Trenčianske-
ho hradu, ktorá bude plná šermu, streľby 
z palných zbraní, strašidiel v podzemí, 
pyrotechnických efektov a samozrejme,
nebude chýbať ani výstup na Matúšovu
vežu.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 2. posch.

1. 8. | 16.00 | Poznávame 
Trenčanov
Cyrilo – Metodská tradícia a kostoly 
zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi v Tren-
čianskom kraji – prednáša Mgr. Mária 
Kubelová.
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GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

25. 8. | 15.00 | Ochutnávka 
odrodových káv – Peter Szabó
Prezentácia káv s odborným výkladom.

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

1., 8., 15., 22. 8. | 10.30 | 
Mommie's English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa 
pri nich hrajú.

2., 9., 16., 23., 30. 8. | 10.30 | 
Mami spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti 
sa pri nich hrajú.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32.

6., 13., 20., 27. 8. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Vhodné pre mamičky už 6 týždňov po pô-
rode. Vezmite dieťa so sebou a príďte.

6., 13., 20., 27. 8. | 10.00 | 
Podporná skupina mamičiek 
v dojčení
Cvičenie vhodné aj pre tehotné ako prípra-
va na dojčenie.

6., 13., 20., 27. 8. | 18.30 – 20.00 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

7., 14., 21., 28. 8. | 10.00 | 
Montessori klub

HOSS SPORT CENTERHOSS SPORT CENTER
Karpatská 7537

2., 9., 16., 23., 30. 8. | 8.30
– 9.30 | Mamičky späť 
do kondície
Outdoorové cvičenie s kondičným tré-
nerom. Vopred sa prihláste na č. tel. 
032/641 00 13.

5., 12., 19., 26. 8. | 8.30 – 10.30 | 
Outdoorové cvičenia rodičov 
s deťmi

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

10. 8. | Burza starožitností

Burza starožitností, zberateľských pred-
metov a zaujímavostí.

11. 8. | Chovateľská burza
Burza exotického vtáctva, holubov, hra-
bavej a vodnej hydiny, králikov a ďalších
druhov zvierat.

17. – 18. 8. | Kôň 2013
10 ročník medzinárodnej výstavy koní10. ročník medzinárodnej výstavy koní.

17. – 18. 8. | Detský svet & 
Intertoys 2013
7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej
módy, hračiek, detskej literatúry a škol-
ských potrieb.

CENTRUM SENIOROVCENTRUM SENIOROV
Osvienčimská 3, 032/743 45 35

1., 8., 15., 22. 8. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie ženy
1., 8., 15., 22. 8. | 11.00 – 16.00 | 
Masáž
1., 8., 15., 22. 8. | 15.00 – 17.00 | 
Taroky a kartové hry
2., 9., 16., 23., 30. 8. | 9.30 – 
12.00 | Spevácka skupina 
Sihotiar
2., 9., 16., 23., 30. 8. | 9.45 – 
11.00 | Cvičenie pre ženy
5., 12., 19., 26. 8. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
5., 12., 19., 26. 8. | 9.30 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
5., 12., 19., 26. 8. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy
5., 12., 19., 26. 8. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika – klub
5. 8. | 16.00 | Bonsaj klub
6., 13., 20., 27. 8. | 9.45 – 11.00 | 
Cvičenie pre ženy
6., 13., 20., 27. 8. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 05

7., 14., 21., 28. 8. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
7., 14., 21., 28. 8. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance
7., 14., 21., 28. 8. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
7., 14., 21., 28. 8. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
7., 14., 21., 28. 8. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
9. 8. | 15.00 | Letné posedenie 
s opekačkou
22. 8. | 16.00 | Poľský klub

KC SIHOŤ
Osvienčimská 3, 032/743 
45 35, kcsihot@gmail.com

Ponuka kurzov v školskom 
roku 2013/14
Hudobné: akordeón, fl auta, gitara, man-
dolína, harfa, husle, klavír/spinet, spev.
Musica Poetica a Fistulatoris Consort: 
súbory starej hudby hľadajú muzikantov: 
husle, violončelo, spev a iné.
Jazykové: pre deti i dospelých: angličti-
na, nemčina, taliančina, poľština, ruština.
Kurz intenzívneho kreslenia: 3-dňový.
Kurz cvičenia pamäti: intenzívny
3-dňový.
Praktické: keramika, strihy – šitie, stu-
dená kuchyňa, vegetariánska kuchyňa.
Odborné: gramotnosť na PC, účtovníctvo
– jednoduché, podvojné.

4 | KAM

a



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027003300300030002000640070006900200052004700420027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004E0065006A006D0065006E016100ED002000760065006C0069006B006F0073007400200073006F00750062006F00720075005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002C0020006B00740065007200E90020007300650020006E0065006A006C00E90070006500200068006F006400ED002000700072006F0020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED0020006E00610020006F006200720061007A006F007600630065002C00200070006F007300ED006C00E1006E00ED00200065002D006D00610069006C0065006D00200061002000700072006F00200069006E007400650072006E00650074002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


