
Tajomstvá

Mierového námestia
Detská pátracia hra 2018

NOC MÚZEÍ 
A GALÉRIÍ
Trenčín 
19. 5. 2018

TRENČIANSKE MÚZEUM • MESTSKÁ VEŽA • GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO • KATOV DOM • KARNER SV. MICHALA 

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO • TRENČIANSKY HRAD 
ATELIÉR NOVÁ VLNA • HVEZDÁREŇ PROF. ALOJZA CVACHA

Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma. 
Vstupné sa platí iba v jednej z týchto inštitúcií 
(v prvej, ktorú navštívite), do ostatných je po 

preukázaní sa vstupenkou VSTUP ZDARMA. Platí 
v určených časoch do všetkých zúčastnených 

kultúrnych inštitúcií (neplatí pre Trenčiansky hrad).

Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne

 MESTSKÁ VEŽA
10.00 – 22.00 / VÝSTAVA MATURITNÝCH PRÁC – výsta-
va prác študentov odboru Priemyselný dizajn Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne

 MIEROVÉ NÁMESTIE 
11.00 – 21.30 / OTVORENIE NÁMESTIA / STUDŇA LÁSKY 
– pôvodný muzikál žiakov a pedagógov ZUŠ K. Pádivého Trenčín (11.00), 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BRATISLAVA 
A KOMORNÝ ORCHESTER MESTA TRENČÍN – spoločný 

galakoncert  (16.00), FALLGRAPP – elektronickoakustický koncert 

víťazov Radio_Head Awards 2017 (20.30), výstava MIEROVÉ NÁ-
MESTIE NA STARÝCH POHĽADNICIACH – reprodukcie po-
hľadníc zo zbierky Jána Hanušina

TAJOMSTVÁ MIEROVÉHO NÁMESTIA / detská pátracia hra

Hľadajte s deťmi indície ukryté v centre mesta a dozviete sa viac o his-
tórii námestia. Hrací plán od 14. 5. v Kultúrno-informačnom centre 
a na www.visittrencin.sk. Do hry sa môžete zapojiť od 14. do 21. 5.

PREDNÁŠKY O NAJSTARŠÍCH DEJINÁCH TRENČÍNA
(Galéria Vážka, vchod od Zlatej Fatimy)

Praveký Trenčín (13.30), Kelti, Germáni a Rimania na Považí a rímsky 
nápis na hradnej skale (14.30), Slovanský a včasno-stredoveký Trenčín 
a okolie. Veľkomoravské hradiská a počiatky mesta Trenčín (18.00)

 PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM 
J. BRANECKÉHO
15.00 - 20.00 / sprístupnené budú bežne nedostupné priestory - VY-
HLIADKOVÁ VEŽA Piaristického gymnázia, PAMÄTNÁ IZBA 
pátra Braneckého, vstup zdarma, bližšie informácie na www.piar.gtn.sk

 GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO 
V TRENČÍNE
10.00 – 22.00 / HRY A PLENÉR NA NÁDVORÍ galérie, TEAT-
RO GALERIO, GALERKOVA CESTA UMENÍM – hravý det-

ský sprievodca výstavami, POSUDZOVANIE diel a STAROST-
LIVOSŤ o umenie, KOMENTOVANÉ PREHLIADKY výstav, 

VÝTVARNÉ ATELIÉRY – tvorenie pre malých i veľkých, FOTO-
KÚTIK, večerná BATERKOVÁ PREHLIADKA výstav. Bližšie 
informácie na www.gmab.sk

 TRENČIANSKE MÚZEUM
9.00 – 16.00 / expozícia Z HISTÓRIE A KULTÚRY SLOBOD-
NÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA TRENČÍN - obsahuje príro-
dovedné, historické, archeologické a tiež národopisné exponáty

 KATOV DOM
9.00 – 17.00 / expozície MAJSTER SPRAVODLIVOSTI KAT 
a REMESLO, CECHY A CECHOVÉ ZRIADENIE

 KARNER SV. MICHALA
9.00 – 17.00 / expozícia Z dejín karnera a sakrálneho umenia od obdo-
bia gotiky až po barok 

 TRENČIANSKY HRAD
(samostatné vstupné 1 €)

9.00 – 18.00 / sprístupnené DOLNÉ NÁDVORIE, KASÁREŇ, 
HLADOMORŇA, MATÚŠOVA VEŽA
18.00 – 22.00 / sprístupnené DOLNÉ NÁDVORIE, KASÁREŇ, 
HLADOMORŇA, MATÚŠOVA VEŽA, ĽUDOVÍTOV PA-
LÁC, BARBORIN PALÁC, ROTUNDA, LAPIDÁRIUM 
a ďalšie priestory, viac na www.muzeumtn.sk 

 ATELIÉR NOVÁ VLNA
BUDOVA NOE 4. poschodie, areál MERINA

12.00 – 22.00 / VÝSTAVA CIEN CE·ZA·AR ZA ARCHI-
TEKTÚRU ROKU 2017 VŠETKÝCH NOMINOVANÝCH 
A VÍŤAZNÝCH DIEL, vstup zdarma, viac na www.novavlna.sk

 HVEZDÁREŇ PROF. ALOJZA 
CVACHA 
(GYMNÁZIUM Ľ.ŠTÚRA - vstup cez točité schodisko v prístavbe)

14.00 – 24.00 / prednášky, prehliadka hvezdárne, nočné pozorovanie, 
videoprojekcie, vstup zdarma, viac na www.hvezdaren.tnuni.sk 

NOC MÚZEÍ 
A GALÉRIÍ
Trenčín 
19. 5. 2018

Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Mierové námestie 9 (bývalá lekáreň)

tel.: 032/16 186, visit.trencin.sk

Poznáš dobre Mierové námestie? Vieš, čo všetko sa tu dialo 
a aké významné budovy sa tu nachádzajú? Radi by sme ti 
prezradili niekoľko tajomstiev, ktoré toto námestie skrýva 

a doteraz si o nich možno nepočul. Ak sa ich chceš dozvedieť, 
prejdi všetkých 13 stanovíšť, vyrieš zadané úlohy a na konci 

ťa čaká sladká odmena.



MENO A PRIEZVISKO:  

KONTAKTNÝ E-MAIL:

ODPOVEDE

Všetky úlohy nájdeš na Mierovom námestí:

1. STANOVIŠTE: Choď k vysokému, stužka-
mi ozdobenému stromu v strede námestia.

2. STANOVIŠTE: Nájdi veľký model mesta z 
bronzu.

3. STANOVIŠTE: Vedľa predajne s menom 
svätého Vojtecha v názve hľadaj vstup do dvora.

4. STANOVIŠTE: Choď od piaristického 
kostola k Mestskej veži. Na pravej strane hľadaj 
lavičku pri budove s kvetmi vo výklade.

5. STANOVIŠTE: Nájdi budovu, ktorá má 
baránka na priečelí (hore na prednej časti budo-
vy) a povieva na nej bielo-červená zástava.

6. STANOVIŠTE: Pokračuj po ulici až k 
farským schodom.

7. STANOVIŠTE: Vráť sa späť na Mierové 
námestie. Úlohu hľadaj na rohu budovy.

8. STANOVIŠTE: Choď po pravej strane 
námestia smerom k Hotelu Elizabeth. Hľadaj 
dom s malým balkónom, pod ktorým sú dve 
hlavy levov.

9. STANOVIŠTE: Pokračuj po pravej strane 
námestia smerom k Hotelu Elizabeth. Zastav sa 
pri fontánke s pitnou vodou.

10. STANOVIŠTE: Nájdi medzi domami 
uličku, ktorou sa dá dostať na Trenčiansky hrad.

11. STANOVIŠTE: Choď ďalej po námestí 
smerom k Hotelu Elizabeth. Takmer na konci 
námestia nájdeš na pravej strane dom, na kto-
rého priečelí je včelí úľ.

12. STANOVIŠTE: Kráčaj ďalej k Trenčian-
skemu múzeu.

13. STANOVIŠTE: Vráť sa späť k prechodu, 
ktorý spája Mierové námestie s Palackého uli-
cou.

KDE SÚ UKRYTÉ ÚLOHY?

AKO PREBIEHA DETSKÁ PÁTRACIA HRA?

1. Prečítaj si popis stanovišťa nižšie v texte.
2. Choď na stanovište a v jeho blízkosti nájdi 

zadanie úlohy.
3. Vyrieš úlohu a odpoveď zapíš do tohto hra-

cieho plánu k danému číslu úlohy.

 Keď budeš mať vyriešené všetky úlohy, neza-
budni na záver napísať svoje meno, priezvisko, 

e-mail a odovzdaj tento hrací plán najneskôr 
v pondelok 21. mája 2018:
• v Kultúrno-informačnom centre na Miero-

vom námestí 9 (otvorené v pondelok – sobotu 
od 8.00 do 18.00),

• alebo na Mestskej veži (otvorené každý deň 
od 10.00 do 18.00).

ČO MÔŽEŠ VYHRAŤ?

 Každý, kto odovzdá tento hrací plán so správ-
nymi odpoveďami, dostane sladkú odmenu 
a bude zaradený do žrebovania o pekné ceny - 
rodinné vstupenky na Trenčiansky hrad, Hrad 
Beckov, do Parku miniatúr v Podolí, na Minifar-
mu v Lubine alebo na Mestskú vežu. Súťaží sa 
aj o permanentku na Mestskú plaváreň, vstupy 
na lanovú dráhu Tarzania, dobroty od MAK pa-
lacinkárne, BON BON Chocolaterie a darčeko-
vé predmety od Mesta Trenčín.

 Žrebovať budeme v utorok 22. mája 2018. 
Mená výhercov budú uvedené na webových 
stránkach visit.trencin.sk, trencin.sk a na fa-
cebook stránke Kultúrno-informačného centra 
Trenčín. 
 Hrací plán si môžeš prísť zobrať od 14. mája 
2018 do Kultúrno-informačného centra alebo 
stiahnuť zo stránok visit.trencin.sk a trencin.
sk. Do hry sa dá zapojiť od 14. do 21. mája 2018.
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Súhlasím so spracovaním osobných údajov (mena, priezviska a e-mailovej adresy) za účelom žrebovania výhercov detskej pátracej hry Tajomstvá Mierového 
námestia a ich informovania o výsledkoch súťaže. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu do ukončenia súťaže, následne budú údaje zlikvidované.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy) za účelom zasielania informácií o kultúrnych podujatiach v Trenčíne. Svoj súhlas poskytujem dob-
rovoľne na dobu 3 rokov. Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený s mojimi právami o ochrane osobných údajov.
Z odoberania e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je v každej zaslanej správe. Údaje bude spracovávať Mesto Trenčín so 
sídlom Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, kontakt: www.trencin.sk, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov  v zmysle platnej legislatívy. 


