
Trenčín za čTrenčín za čiasias

Márie Terézie
Detská pátracia hra

Detskú pátraciu hru pre vás pripravilo 
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.
visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto

Už je to viac ako 300 rokov odvtedy, čo sa narodila Mária 
Terézia – kráľovná Uhorska. V čase jej vlády patrilo pod ňu  
aj územie Trenčína, takže bola kráľovnou aj pre Trenčanov.  

Ak chceš vedieť, ako sa v týchto časoch žilo v Trenčíne, prejdi  
14 stanovíšť a splň zadané úlohy. Na záver leta ťa čaká 

žrebovanie o pekné ceny.



SUPER TAJNÉ 
HESLO

 

ODPOVEDE

1. STANOVIŠTE: Nájdi na Štúrovom námestí 
postavu, ktorá vykúka zo studne.

2. STANOVIŠTE: Choď okolo synagógy k Pia
ristickému kostolu. Po pravej strane hľadaj na bráne 
druhé stanovište.

3. STANOVIŠTE: Prejdi na Palackého ulicu a tam 
si všímaj bránu na pravej strane.

4. STANOVIŠTE: Nájdi na Palackého ulici vchod 
do Piaristického gymnázia.

5. STANOVIŠTE: Prejdi takmer na koniec pasáže 
Zlatá Fatima a všímaj si pravú stranu.

 6. STANOVIŠTE: Pokračuj po Palackého ulici 
sme rom k železničnej stanici. Na ľavej strane hľadaj 
za plotom pomaľovaný dom s deťmi (čertíkmi) pod 
stromom.

7. STANOVIŠTE: Choď ďalej smerom ku stanici. 
Po ľavej ruke budeš mať budovu, v ktorej sú vystave
né vzácne obrazy, sochy a iné umelecké diela.

8. STANOVIŠTE: Nájdi o kúsok ďalej budovu 
bývalej banky – nachádza sa tam, kde sa stretáva 
Palackého ulica s Mierovým námestím. 

9. STANOVIŠTE: Choď k budove Trenčianskeho 
múzea. 

10. STANOVIŠTE: Vráť sa po námestí takmer 
až k morovému stĺpu. Po ľavej strane nájdeš uličku 
pomenovanú po Markovi Auréliovi.

11. STANOVIŠTE: Hľadaj pouličnú lampu blízko 
rodného domu Vojtecha Zamarovského.

12. STANOVIŠTE: Pokračuj po ceste na hrad. 
Všímaj si brány pri farských schodoch.

13. STANOVIŠTE: Choď smerom k farskému 
kostolu. V jeho blízkosti nájdeš pri lampe úlohu.

14. STANOVIŠTE: Obíď farský kostol a neďaleko 
kríža nájdeš poslednú úlohu.

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 herného 

plánu k danému číslu úlohy. 
4. Keď budeš mať vyriešené všetky úlohy, vymysli si 

svoje super tajné heslo a napíš ho na koniec hra

cieho plánu.
5. Popros rodičov, aby tento herný plán spolu 

s tvojím heslom odfotili a fotku poslali na adre
su hry@trencin.sk najneskôr do 31. augusta 
2021. Herný plán si dobre odlož – ak ťa vyžrebu
jeme, budeš ho potrebovať pri prevzatí ceny.

Štart a cieľ: Hra začína na Štúrovom námestí a končí na Mariánskom námestí.
Vzdialenosť:  1 km
Potrebný čas:  60 – 90 minút

ČO MÔŽEŠ VYHRAŤ?

 Každý, kto pošle tento herný plán so správ nymi 
odpoveďami, bude zaradený do žrebovania o pekné 
ceny – rodinné vstupenky na Hrad Beckov, Čachtic
ký hrad a do Parku miniatúr v Podolí; odvážnych po
tešia aj vstupenky do Laser Areny, na lanovú dráhu 
Tarzania, či jazdy na motokárach v Motokárovej hale 
Trenčín. Súťaží sa aj o poukazy do Neposedka, dob
roty od MAK pa lacinkárne, La Donuterie a darčeko

vé predmety od Mesta Trenčín. 
 Žrebovať budeme 2. septembra 2021. Nezabudni 
v ten deň sledovať stránku visit.trencin.sk alebo fa
cebook.com/kic.trencin, kde budú uverejnené tajné 
heslá výhercov. Ak nájdeš medzi nimi to svoje, príď 
si pre cenu do Kultúrnoinformačného centra naj
neskôr do 30. septembra 2021. A nezabudni si so 
sebou zobrať herný plán s heslom.

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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14. Výhľad na mesto nakresli na zadnú stranu herného plánu.
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