
Detskú pátraciu hru pre vás pripravilo 
Kultúrno-informačné centrum Trenčín.

visit.trencin.sk/patracia-hra

CENTRUM MESTA
DETSKÁ PÁTRACIA HRA | RÝMOVANÁ PÁTRAČKA

Prejdite si s deťmi trasu, hľadajte nápovede a odhaľte 12 historic-
kých momentov, ktoré prežili Trenčania počas 1800 rokov. Hrací 
plán si môžete vyzdvihnúť od soboty 6. mája v KIC v Mestskej veži 
alebo stiahnite z visit.trencin.sk/patracia-hra 

Do hry sa môžete zapojiť 6. – 13. 5. 2023.

ÁTRIUM POD VEŽOU
21.00 – 23.00  SVETELNÉ GRAFITY | Vyskúšajte si street art na 
fasáde v Átriu bez následkov. Stačí stlačiť trysku spreja a môžete 
sa pustiť do tvorby obrovských diel. Nemusíte sa obávať, že by ste 
poškodili múry - budete sprejovať svetlom. 

MESTSKÁ VEŽA
10.00 – 23.00  SVETELNÁ HARFA |  Aké zvuky vydáva svetlo? 
Staňte sa hudobníkom a vyskúšajte si dotykmi vytvoriť nádherné 
svetelné melódie. 

10.00 – 23.00  BIENÁLE FIGURÁLNEJ KRESBY A MAĽBY 2023 
Výstava žiakov výtvarných odborov základných a stredných 
umeleckých škôl.

GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO 
10.00 – 20.00 | Hry a plenér na nádvorí galérie, komentované 
prehliadky výstav, hry s umením vo výstavných priestoroch.

TRENČIANSKE MÚZEUM
10.00 – 20.00 | Z histórie a kultúry slobodného kráľovského 
mesta Trenčín a bývalej Trenčianskej župy.

KATOV DOM
10.00 – 20.00 | Majster spravodlivosti – kat; Remeslo a cechy, 
cechové zriadenie; Mešťania, ako žili

KOSTNICA
10.00 – 20.00 | Expozícia sakrálneho umenia od obdobia 
gotiky po baroko

Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma. Vstupné sa platí iba v jednej z 
vyššie uvedených inštitúcií (v prvej ktorú navštívite). Do ostatných 
je po preukázaní sa vstupenkou VSTUP ZDARMA. 

FARSKÝ KOSTOL NARODENIA 
PANNY MÁRIE
10.00 – 22.00 | vstup zdarma

16.00 a 16.30 | prehliadky s výkladom Zuzany Novodvorskej

PIARISTICKÝ KOSTOL SVÄTÉHO 
FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
9.00 – 13.00 | vstup zdarma

TRENČIANSKY HRAD 
Vstup len cez pokladňu od lesoparku Brezina. Osobitné pravidlá 
vstupného.

9.00 – 18.00 |  bežné vstupné

18.00 – 21.00 |  vstupné 1 €, deti do 6 rokov zdarma  (posledný 
vstup o 20.00)

Špeciálny výklad odborných zamestnancov v objektoch hradu, 
detektívna hra „Hradný Sherlock“.

Noc 
múzeí 
a galérií

Trenčín
13. máj 2023
sobota

Prejdite sa s deťmi, hľadajte nápovedy
a odhaľte 12 historických momentov, ktoré prežili 

Trenčania počas 1800 rokov.

Hrací plán si môžete vyzdvihnúť: od soboty 6. 5. 2023 v Mestskej veži 
alebo stiahnuť a vytlačiť na visit.trencin.sk/patracia-hra/

Do hry je môžné sa zapojiť v dňoch 6. - 13. 5. 2023

Rýmovaná pátračka
Detská pátracia hra 2023
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Úlohy sa nachádzajú v rámci centra mesta:

    STANOVIŠTE: Poriadne sa rozhliadni pri výťahu 
na Sládkovičovej ulici, ktorý vedie do Mestskej veže. 

    STANOVIŠTE: Zamier do Átria pod Mestskou 
vežou a pozeraj sa vľavo. 

    STANOVIŠTE: Teraz si budeš musieť vyšliapať 
kopec, no čaká ťa krásny výhľad. Vydaj sa ku 
Karneru sv. Michala. 

    STANOVIŠTE: Prejdi okolo Farského kostola a 
poriadne si obzri dom vľavo.

KDE SÚ UKRYTÉ ÚLOHY?

TVOJE TAJNÉ HESLO:

AKO PREBIEHA DETSKÁ PÁTRACIA HRA?

1. Naštuduj si trasu, ktorou pôjdeš. Pomôže ti zo-
znam stanovíšť nižšie.

2. Na každom stanovišti nájdeš indíciu a krátku 
básničku. Do básničky musíš doplniť chýba-
júce slová, ktoré budeš následne dopĺňať do 
tajničky na vedľajšej strane. K správnemu do-
plneniu slov do veršov ti pomôžu indície, ktoré 
sa nachádzajú na každom stanovišti.

3.  Dávaj pozor, ako budeš dopĺňať slová do tajnič-
ky! Ku každému chýbajúcemu slovu je 
priradený emotikon, ktorý sa nachádza aj 
v tajničke (podľa neho budeš vedieť, do ktoré-
ho riadku tajničky máš slovo doplniť).

4. Pokiaľ sa ti podarí do tajničky správne doplniť 
všetky chýbajúce slová, dostaneš sa k odpove-
di tajničky.

5. Následne si vymysli svoje super tajné heslo a 
dvakrát ho napíš na koniec hracieho plánu.

6. Vyplnený hrací plán môžeš odovzdať naj-
neskôr do 13. mája 2023 v Kultúrno-infor-
mačnom centre, ktoré sa aktuálne nachádza v 
Mestskej veži. Po odovzdaní hracieho plánu ti 
jeden útržok s tvojím heslom odovzdáme. Ten-
to vzácny kúsok papiera si potom dobre odlož 
– ak ťa vyžrebujeme, budeš ho potrebovať pri 
prevzatí ceny.

Štart a cieľ: Hra začína a končí pri Mestskej veži
Vzdialenosť:  1 km
Potrebný čas:  45 – 90 minút

ČO MÔŽEŠ VYHRAŤ?

Každý, kto odovzdá útržok z herného plánu so 
správne vylúštenou tajničkou, bude zaradený do 
žrebovania o pekné ceny. Žrebovať budeme 17. 
mája 2023. Nezabudni v ten deň sledovať strán-
ku visit.trencin.sk alebo facebook.com/kic.trencin 

alebo instagram.com/kictrencin kde budú uverej-
nené tajné heslá výhercov. Ak nájdeš medzi nimi to 
svoje, príď si pre cenu do Kultúrno-informačného 
centra najneskôr do 30. júna 2023. A nezabudni si 
so sebou vziať herný plán so svojím tajným heslom.

    STANOVIŠTE: Vydaj sa na ulicu Vojtecha Zama-
rovského, až k jeho rodnému domu. 

    STANOVIŠTE: Pokračuj rovno dole až na ulicu 
Marka Aurélia, všimni si nástenku oproti kaviarni. 

    STANOVIŠTE: Ďalšia úloha sa viaže k Morové-
mu stĺpu, nájdeš ju na strome blízko neho.

    STANOVIŠTE: Pokračuj po Mierovom námestí 
smerom k Piaristickému kostolu – opäť si všímaj 
stromy.

    STANOVIŠTE: Odboč vľavo, smerom na Farskú 
ulicu až pod schody. 

    STANOVIŠTE: Vráť sa naspäť pred vchod do 
Mestského úradu.

    STANOVIŠTE: Prejdi popod Mestskú vežu a 
všímaj si výklady napravo.

    STANOVIŠTE: Posledná úloha na teba čaká v 
Mestskej veži. Stačí, ak sa vyvezieš výťahom na 
druhé poschodie. 

TAJNIČKA:

HESLO ZOPAKUJ:

útržok
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