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Mierového námestia
Detská pátracia hra

Vieš, na ktorej budove v Trenčíne je napísané meno Márie Terézie? 
Ako kvôli hasičom vznikla pasáž Zlatá Fatima? Na ktorom 

dome na námestí je včelí úľ a ako sa volajú stromy, ktoré lemujú 
námestie? Ak sa chceš dozvedieť odpovede na tieto otázky a ďalšie 
zaujímavosti, prejdi všetkých 11 stanovíšť a vyrieš zadané úlohy. 

Na konci ťa zaradíme do žrebovania o pekné ceny.
Detskú pátraciu hru pre vás pripravilo 

Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto



ODPOVEDE

Všetky úlohy nájdeš na Mierovom námestí:

1. STANOVIŠTE: Dobre si obzri výklad Kultúr-
no-informačného centra Trenčín.

2. STANOVIŠTE: Nájdi veľký model mesta z 
bronzu.

3. STANOVIŠTE: Ďalšiu úlohu stráži svätý 
Peter s kľúčami.

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

5. STANOVIŠTE: Pokračuj po ulici až k far-
ským schodom.

6. STANOVIŠTE: Kráčaj späť na Mierové ná-
mestie. Sleduj budovy po pravej strane.

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

8. STANOVIŠTE: Kráčaj ďalej až k stromu, 
ktorý je neďaleko uličky spájajúcej Mierové 
námestie a hrad.

9. STANOVIŠTE: Choď ďalej po námestí sme-
rom k Hotelu Elizabeth. Takmer na konci ná-
mestia nájdeš na pravej strane dom, na kto rého 
priečelí je včelí úľ.

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

11. STANOVIŠTE: Vráť sa späť k prechodu, kto-
rý 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 za-

danie úlohy.
3. Vyrieš úlohu a odpoveď zapíš do tohto herné-

ho plánu k danému číslu úlohy. 
4. Keď budeš mať vyriešené všetky úlohy, vy-

mysli si svoje super tajné heslo a napíš ho na 
koniec hracieho plánu.

5. Popros rodičov, aby tento herný plán spolu 
s tvojím heslom odfotili a fotku poslali na 
adresu hry@trencin.sk najneskôr do 31. 
augusta 2021. Herný plán si dobre odlož – ak 
ťa vyžrebujeme, budeš ho potrebovať pri pre-
vzatí ceny.

ČO MÔŽEŠ VYHRAŤ?

 Každý, kto pošle tento herný plán so správ-
nymi odpoveďami, bude zaradený do žrebova-
nia o pekné ceny – rodinné vstupenky na Hrad 
Beckov, Čachtický hrad a do Parku miniatúr 
v Podolí; odvážnych potešia aj vstupenky do La-
ser Areny, na lanovú dráhu Tarzania, či jazdy na 
motokárach v Motokárovej hale Trenčín. Súťaží 
sa aj o poukazy do Neposedka, dobroty od MAK 
pa lacinkárne, Donuterie a darčeko vé predmety 
od Mesta Trenčín. 

 Žrebovať budeme 2. septembra 2021. Neza-
budni v ten deň sledovať stránku visit.trencin.sk 
alebo facebook.com/kic.trencin, kde budú uve-
rejnené tajné heslá výhercov. Ak nájdeš medzi 
nimi to svoje, príď si pre cenu do Kultúrno-in-
formačného centra najneskôr do 30. septembra 
2021. A nezabudni si so sebou zobrať herný plán 
s heslom.
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2. Dom, ktorý sa ti na Mierovom námestí najviac páči, nakresli na voľnú zadnú stranu.
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Štart a cieľ: Hra začína pri Kultúrno-informačnom centre a končí v pasáži Zlatá Fatima.
Vzdialenosť:  700 m
Potrebný čas:  45 – 60 minút

SUPER TAJNÉ 
HESLO

 

Vymysli si heslo, ktoré neuhádne nikto iný. Musí mať presne 10 znakov a musia v ňom byť malé aj veľké písmená 
a čísla.
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