
Trenčín 18. 5. 2019
• MESTSKÁ VEŽA • PIARISTICKÝ KOSTOL SV. FRANTIŠKA 

XAVERSKÉHO • PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM J. BRANECKÉHO 
• GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO • TRENČIANSKE MÚZEUM 
• KATOV DOM • KOSTNICA • ATELIÉR LOFT • HVEZDÁREŇ 

PROF. ALOJZA CVACHA • TRENČIANSKY HRAD

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 > SCÉNICKÁ KOSTÝMOVÁ TVORBA > vý-
stava maturitných prác študentov odboru Scénická kostýmová tvor-
ba Strednej umeleckej školy v Trenčíne

18.00 – 21.00 > HUDBA Z VEŽE > prehliadku mestskej veže sprí-
jemní írska hudba v podaní Drowsy Maggie

 MIEROVÉ NÁMESTIE 
SPOZNAJ VOJTECHA ZAMAROVSKÉHO > detská pát-
racia hra

Hľadajte s deťmi indície ukryté v centre mesta a dozviete sa viac o vý-
znamnom Trenčanovi Vojtechovi Zamarovskom. Hrací plán bude 
k dispozícii od 13. 5. v Kultúrno-informačnom centre a na visit.tren-
cin.sk. Do hry sa môžete zapojiť 13. – 20. 5. 2019.

EUROBANKOVKA S TRENČIANSKYM HRADOM
Začiatok predaja špeciálnej suvenírovej edície  od 8.00 v Kultúrno-
-informačnom centre Trenčín. 

 PIARISTICKÝ KOSTOL 
SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
9.00 – 13.00 > sprístupnené priestory kostola, vstup zdarma

 PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM 
J. BRANECKÉHO
15.00 – 20.00 > sprístupnené bežne nedostupné priestory – VY-
HLIADKOVÁ VEŽA Piaristického gymnázia, PAMÄTNÁ 
IZBA pátra Braneckého, REFEKTÁR KOLÉGIA PIARIS-
TOV, 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, GA-
LERKOVA CESTA UMENÍM – hravý detský sprievodca vý-
stavami, KOMENTOVANÉ PREHLIADKY výstav, JEDLÉ 
UMENIE – tvorivé dielne pre malých i veľkých, HRY S UME-
NÍM vo výstavných priestoroch, večerná BATERKOVÁ PRE-
HLIADKA výstav, viac na www.gmab.sk

 HLAVA***** NA BICYKLI
14.00 > cyklo-prehliadka vybraných sochárskych a iných výtvarných 
diel z rokov 1965 – 1990 na území mesta Trenčín v rámci projektu Hla-
va***** so začiatkom pri letnom kúpalisku na Ostrove

 ATELIÉR LOFT
BUDOVA NOE 4. poschodie, areál MERINA - vstup z Kukučínovej ulice

12.00 – 22.00 > VÝSTAVA CE·ZA·AR 2018 CIEN za archi-
tektúru 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)
15.00 – 23.00 prehliadka hvezdárne, nočné pozorovanie, videopro-
jekcie, vstup zdarma, viac na www.hvezdaren.tnuni.sk

 TRENČIANSKE MÚZEUM
10.00 – 20.00 > expozícia Z histórie a kultúry slobodného kráľov-
ského mesta Trenčín 

 KATOV DOM
10.00 – 20.00 > expozície Majster spravodlivosti Kat a Remeslo, ce-
chy a cechové zriadenie

 KOSTNICA
10.00 – 20.00 > expozícia Z dejín kostnice a sakrálneho umenia 
od obdobia gotiky až po barok

 TRENČIANSKY HRAD 
(samostatné vstupné 1 €)

9.00 – 17.00 > sprístupnené DOLNÉ NÁDVORIE, KASÁ-
REŇ, HLADOMORŇA, MATÚŠOVA VEŽA, ukážky prá-
ce s drôtom a papierom, ostatné priestory za bežné vstupné

18.00 – 22.00 > sprístupnený aj ĽUDOVÍTOV PALÁC, BAR-
BORIN PALÁC, ROTUNDA, LAPIDÁRIUM a ďalšie 
priestory, premietanie filmu Veľkolepé múzeum, viac na www.mu-
zeumtn.sk 

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

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

Počul/a si už o Vojtechovi Zamarovskom? Možno ani nie. Bol to 
veľmi známy spisovateľ, ktorý sa narodil v Trenčíne. Napísal 14 kníh 

o pyramídach, o najkrajších miestach na svete, o olympijských hrách, ale 
aj o tom, ako sa pred niekoľko tisíc rokmi žilo v Grécku alebo v Ríme.

Prečo ti o ňom píšeme? Keby žil, práve tento rok by oslávil 100. 
narodeniny. Keď prejdeš túto hru a vyriešiš všetky úlohy, budeš 

o Vojtechovi Zamarovskom vedieť viac. A na záver ťa čaká odmena!



MENO A PRIEZVISKO:  

KONTAKTNÝ E-MAIL:

ODPOVEDE

1. STANOVIŠTE: postav sa do stredu ná-
mestia pred pódium tak, aby si mal Mestskú 
vežu po pravej ruke a morový stĺp po ľavej ruke. 
Na rohu domu pred tebou nájdeš prvú indíciu.

2. STANOVIŠTE: Choď k veľkému stromu, 
ktorý je najbližšie k fontáne na Mierovom ná-
mestí.

3. STANOVIŠTE: Nájdi ulicu, ktorá sa volá 
podľa rímskeho cisára – jeho meno si zistil/a 
v druhej úlohe. Táto ulica vedie od morového 
stĺpa na hrad.

4. STANOVIŠTE: Pokračuj ulicou Marca 
Aurelia smerom na hrad - sleduj červené stužky 
a hľadaj hlavu Marca Aurelia poskladanú z ka-
meňov.

5. STANOVIŠTE: Pokračuj hore po schodoch 
smerom k farským schodom - pri nich hľadaj 
ďalšiu indíciu.

6. STANOVIŠTE: Vráť sa uličkou Marca 
Aurélia späť na Mierové námestie a pokračuj 
vpravo k obchodu s čokoládou.

7. STANOVIŠTE: Kráčaj ďalej smerom 
k Trenčianskemu múzeu, kde nájdeš úlohu.

8. STANOVIŠTE: Neďaleko od teba sa na-
chádza najstarší hotel v Trenčíne. Choď dnu 
a nájdi rímsky nápis na hradnej skale.

9. STANOVIŠTE: Choď po Palackého ulici 
na miesto, kde budeš mať po ľavej ruke pasáž 
Zlatá Fatima a po pravej ruke budovu, v ktorej je 
ukrytých mnoho kníh – choď k nej.

10. STANOVIŠTE: Pokračuj po Palackého 
ulici k synagóge. Na rohu domu v jej blízkosti 
nájdeš indíciu.

11. STANOVIŠTE: Vráť sa späť na Mierové 
námestie. Pri pódiu nájdi Kultúrno-informačné 
centrum a pozri si výklad.

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 20. mája 2019 v Kultúrno-infor-
mačnom centre na Mierovom námestí 9 (otvo-
rené v pondelok – sobotu od 8.00 do 18.00).

ČO MÔŽEŠ VYHRAŤ?

 Každý, kto odovzdá tento hrací plán so správ-
nymi odpoveďami, dostane odmenu a bude za-
radený do žrebovania o pekné ceny – rodinné 
vstupenky na Hrad Beckov, do Parku miniatúr 
v Podolí, na Minifarmu v Lubine alebo na Mest-
skú vežu. Súťaží sa aj o permanentku na Mest-
skú plaváreň, vstupy na lanovú dráhu Tarzania, 
dobroty od MAK palacinkárne, BON BON 
Chocolaterie a darčekové predmety od Mesta 
Trenčín.
 Špeciálnou cenou bude bankovka s Trenčian-
skym hradom so sériovým číslom 1919 (rok na-

rodenia Vojtecha Zamarovského).
 Žrebovať budeme v utorok 21. mája 2019. 
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 13. 
mája 2019 do Kultúrno-informačného cen-
tra alebo stiahnuť zo stránok visit.trencin.sk 
a trencin.sk. Do hry sa dá zapojiť od 13. do 20. 
mája 2019.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8. 

9.

10.

11.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (mena, priezviska a e-mailovej adresy) za účelom žrebovania výhercov detskej pátracej hry Spoznaj Vojtecha Zamarov-
ského 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. 

Ďakujeme Ing. arch. Júliusovi Brunovi za spoluprácu pri príprave detskej pátracej hry a za požičanie 
vzácnych exponátov súvisiacich so životom Vojtecha Zamarovského.


