
Hojdačková pátračka
je hit tohtoročného leta v Trenčianskom kraji! Aj ty sa rád hojdáš? Chcel 
by si z hojdačky vidieť nádherné zákutia kraja a pri tom spoznávať ich 
históriu i súčasnosť, užívať si voľné chvíle rôznymi aktivitami a napokon 
za to aj niečo dostať? S rodičmi (prípadne s kamarátmi alebo známymi) 
navštív 10 hojdačiek spolu so škriatkom Trenčankom, hľadaj skryté 
písmenká priamo na hojdačkách a doplň ich do našej mapy. Keď budeš 
mať všetky, zistíš, ako Trenčanko po svojom putovaní za hojdačkami 
nazval Trenčiansky kraj.
Pri hojdaní sa nezabudni odfotografovať! 
Na každého účastníka súťaže čakajú originálne 
ponožky Trenčín región, ktoré si môžeš obuť 
pri hľadaní ďalších hojdačiek v kraji. Okrem 
toho je pripravených mnoho zaujímavých cien. 
Uvítame, ak objavíš aj ďalšie hojdačky 
v prírode, ktoré Trenčanko ešte nenavštívil.

Podmienky súťaže:
1. Navštív všetkých 10 miest vyznačených na mape 
 v termíne od 1. 7. do 30. 9. 2022.
2. Na každej hojdačke nájdi 1 skryté písmenko 
 a doplň ho do mapy na vyznačené miesto.
3. Odfoť sa na navštívených hojdačkách. 
4. Vyber najkrajšiu fotku z hojdačkových miest a pošli 
 nám ju spolu s fotografiou vyplnenej mapy do 30. 9. 2022 
 na hojdacky@trencinregion.sk.
5. Nezabudni do správy napísať svoju adresu a kto všetko výlet
 absolvoval, aby sme vedeli, komu pošleme naše originálne ponožky.

Podrobné informácie o súťaži a žrebovaní nájdeš uverejnené 
v štatúte súťaže na www.trencinregion.sk v sekcii Súťaže.

Hojdačka Strelenka
V blízkom okolí Strelenky 

sa nachádzajú lyžiarske vleky 
a bežecké trate.

Hojdačka Záriečie
V Záriečí pôsobí aktívny cyklotrialový klub.

Hojdačka Radobica
Asi polovica ľudí v Radobici sú jej obyvatelia 
a druhá polovica sú chalupári, ktorí tu veľmi 

radi trávia voľný čas.

Hojdačka Sedlo Marek, Bodiná
Na Bodianskych skalách sa nachádzajú 

starodávne nápisy dodnes opradené 
tajomstvom.

Hojdačka Podmalenica
Z hojdačky v Podmalenici je vidno 

úžasný západ slnka.

Hojdačka Mojtín
Jaskyňa svätého Jozefa je jediná 

na Slovensku, ktorá v minulosti slúžila 
ako kostol pre 400 osôb.

Hojdačka Trenčianska Teplá
Historický elektrický vláčik medzi 

Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami 
začal premávať už v roku 1909.

Hojdačka Trenčín
Najstaršou stavbou Trenčianskeho hradu je 
Matúšova veža. Na jej 4. poschodí mal pra-

covňu sám Matúš Čák Trenčiansky.
Hojdačka Soblahov

Z Rozhľadne Soblahov – Dúbravka je nádherný 
výhľad na obce v blízkom i širšom okolí a pohoria 

Biele Karpaty, Považský Inovec a Strážovské vrchy.

Hojdačka Zelená voda
Bývalé bagrovisko je premenené na úžasný 

rekreačný areál v prírodnom prostredí.

HHoojjddaaččkkyy
v Trenčianskom kraji

HHoojjddaaččkkoovváá
ppčč ááttrraakkaa so škriatkom Trenčankom

Deväť okresov v Trenčianskom kraji
ponúka v zime, v lete, na jeseň i zjari

množstvo skvelých zážitkov.
Tak ich preži s našou hrou!

Potúlaj sa krásnym krajom,
Prejdi lesom, lúkou, sadom,
zdolaj kopce, rieky, zatáčky

a objavuj tie skvelé hojdačky!

Ilustrácie: ©Veronika Guzoňová 2022
Text: ©Silvia Havelková 2022

Grafické spracovanie: go to media s. r. o.

Vydala krajská organizácia cestovného ruchu 
Trenčín región 2022.

www.trencinregion.sk



Pomôž Trenčankovi prejsť horami a dolinami 

až k hojdačke na Strelenke. Cestou pozbieraj písmenká 

a doplň ich do príbehu (1).

1

Trenčanko by rád Hojdalke natrhal lúčne kvety, len mu akosi 
splynuli s prostredím. Nájdi ich, vymaľuj a písmenká na nich 

zoraď tak, aby vzniklo slovo. To doplň do príbehu (2).

2

3

Trenčanko vie, že iba tri chalúpky sú rovnaké. Zisti ktoré a do príbehu zapíš ich čísla za sebou (3).

Turek, voda, hrad, láska, život, kopať, skala, závoj, veliteľ, zajatkyňa, kopáč, povesť, šľachtic, srdce, kone, 
šípka, ker, ozaj, legenda, kráľ

Trenčanko si nevie rady s osemsmerovkou. Pomôžeš mu?
Nájdi všetky slová pod kresbou. Vylúštenú tajničku doplň do príbehu (8).

8

Skús pospájať čísla v správnom poradí a zistíš, čím bola hojdačka v Sedle Marek výnimočná (5).

5

Trenčanko dumal, kadiaľ musí preplávať rybka k svojmu vyvolenému. 

Vieš poradiť? Cestou nezabudni pozbierať písmenká a doplniť slovo (6).

6

Keď v správnom poradí doplníš výseky kvetov, získaš ďalšie 

slovo z príbehu (4), ale najmä potešíš Hojdalku, 
ktorej by sa poškodené kvety nepáčili.

4

Do cukrovej repy, z ktorej sa vyrába cukor,  sa Trenčankovi 

zamotali 4 čísla, ktoré tvoria chýbajúci rok v príbehu (7). 

Nájdeš ich v byľke, kvete i v koreňoch repy?

7

Všetky slová v doplňovačke sa týkajú Zelenej vody. Dokážeš na ne prísť a získať 

tak posledné slovo do príbehu o Trenčankovi (10)?

1. čo sa ťažilo na mieste dnešného jazera

2. osvieženie vo vode
3. obľúbené zariadenie pre deti, 

 z ktorého sa krúti hlava

4. vodné živočíchy
5. kde sa môžeš najesť pri vode

6. hra s loptou cez sieť

7. najbližšia rieka od Zelenej vody

8. hra s loptou a paličkou so stanoviskami

9. doska s plachtou poháňanou vetrom, 

 na ktorej sa dá plaviť

10. zvieratá, na ktorých sa jazdí

11. farba vody v jazere

10

Toľko prameňov tak blízko seba! Trenčanko bol aj smädný, no nevedel, ktorý kam tečie. Zisti to a písmená správne dopíš do okienok k prameňom (9). 

9V TRENČIANSKOM KRAJI SOM OBJAVIL TIETO HOJDAČKY:

Miesto (ak vieš najbližší kopec a obec)
Súradnice GPS (ak vieš zistiť)

Ako škriatok Trenčanko hľadal najlepšiu hojdačku
V každom kúte sveta sa nachádzajú škriatkovia. Niektorí si len tak žijú a nestarajú sa takmer 
o nič. Daktorí majú na starosti konkrétne malé potoky, jazerá, hory či veci, a tie spravujú. Ale sú aj 
škriatkovia dozerajúci na veľké záležitosti. Medzi takých škriatkov patria tí, ktorí riadia celé územie. 
Aj v Trenčianskom kraji máme takého. Volá sa Trenčanko a žije tu už dlhé roky.
Trenčanko sa raz v júni prechádzal po Trenčianskom kraji a robil si evidenciu skál. Uvedomil si, 
že nesmie zabudnúť zvlášť započítať  skaly, ktoré sa otvárajú v noci na svätého Jána. Preto 
počkal v hore až do polnoci na malých škriatkov – skalníkov, aby mu dali zoznam otvárajúcich sa 
balvanov. No ako tak čakal, zrazu sa na čistinke objavili tancujúce víly. Nie je to nič nezvyčajné, 
najmä v noci na svätého Jána. Jedna ho však nesmierne upútala. Nielenže bola krásna, ale videl, 
že pri tanci kladie nôžky najjemnejšie ako môže, len aby nezašliapla nejakého chrobáčika či kvietok. 
V tej chvíli sa rozhodol, že si ju vezme za ženu a rozbehol sa k vílam.
„Dobrú polnoc, krásne víly,“  pozdravil a víly prestali tancovať. „A celkom najkrajšiu polnoc tebe,“ 
poklonil sa víle, ktorá sa mu tak zapáčila. „Dovoľ, aby som sa predstavil. Som škriatok Trenčanko a bol 
by som veľmi rád, keby si sa stala mojou ženou.“ Víla sa krásne usmiala.
„Teba predsa poznajú všetky bytosti v kraji, Trenčanko. Ale vieš kto som ja?“ Trenčanko pokrútil hlavou. 
„Som víla Hojdalka. Rada by som si ťa zobrala za muža, ale to by si najprv musel pre mňa nájsť tú najlepšiu 
hojdačku v kraji.“ 
„To je všetko? Ale veď to je celkom jednoduché!“ zaradoval sa Trenčanko. Len čo sa stretol so skalníkmi 
a dorobil evidenciu skál, vydal sa Trenčianskym krajom po stopách hojdačiek, ktoré mu odporučili ostatní 
škriatkovia. A veru musel prejsť krížom-krážom celý kraj, aby splnil úlohu svojej milej čo najlepšie.

Najskôr sa zastavil v severnej časti kraja, na Strelenke. Obdivoval okolité kopce a najmä výhľad z hojdačky na 
.............. (1). Mal pocit, že lepšiu hojdačku už nemôže nájsť. No pokým neuvidí aj ďalšie hojdačky, nemôže 

s istotou povedať, že práve táto je najlepšia. 
Druhá hojdačka sa nachádzala v Záriečí. Veľmi sa mu pozdávala, lebo z nej bol nádherný pohľad do 

okolia, ale zaujalo ho aj pripravené ohnisko.  Zapálil ohník, vybral si z plecniaka chlebík i slaninku 
a poriadne si ju poopekal. Dobré jedlo zapil vodou z blízkej studničky a už-už sa chcel hojdať, no 
prekvapila ho prudká dažďová prehánka. Ešte šťastie, že pri hojdačke sa nachádza malá ................ 
(2), v ktorej sa mohol ukryť. Až keď dopršalo, užil si parádne hojdanie.
Pochopil, že asi viaceré hojdačky budú krásne v príjemnom prostredí.  

Osada medzi Mojtínom a Belušskými Slatinami sa nazýva Podmalenica. Hojdačka, ktorú tu Trenčanko 
vyskúšal, bola postavená, keď osada oslavovala ............ (3) výročie založenia. Sedelo sa mu na nej 
veľmi pohodlne.

„Joj, veru, neviem, neviem,“ krútil Trenčanko hlavou, „ako určím, ktorá z hojdačiek je tá najlepšia...“  
Ďalšiu hojdačku sa Trenčanko vydal hľadať ďalej – až do pokojnej Radobice. Táto obec leží 
v severovýchodnej časti pohoria Tríbeč, s tesne susediacim pohorím .............. (4). Pohojdal sa 
a rozmýšľal, že po hojdaní by sa mohol ísť okúpať do bazéna v blízkych kúpeľoch Chalmová. 
Napokon sa však vydal ďalej.

Na hranici so Žilinským krajom sa nachádza obec s názvom Bodiná. Trenčanka hneď okúzlila nádhernými 
vrchmi naokolo. „Tu niekde isto musí byť aj hojdačka,“ utrúsil, keď sa vydal smerom na východ. A veru ju onedlho aj našiel. Bola to krásna 

hojdačka pre ............ (5) a on si predstavil, ako sa na nej hojdá spolu s Hojdalkou. 

Na Mojtíne ho okrem skvelej hojdačky upútalo ...................... (6). Možno by tam mal zobrať vílu Hojdalku a ona by sa 
do neho hneď zamilovala. Ale potom sa rozhodol, že radšej vyskúša ešte ďalšie hojdačky.

V Trenčianskej Teplej sa najprv zľakol vláčika, ktorého miestni volajú električka. Veru poriadne zatrúbil. Keď 
vyšiel na vrchol Háj a pohodlne sa posadil na hojdačke, uvidel obec ako na dlani. Dominoval cukrovar, ktorý bol 

založený v roku ............. (7). V diaľke videl pútnické miesto – Skalku nad Váhom. „Oj, či je tu pekne,“ 
povzdychol si.
Trenčanko vyšiel aj na Trenčiansky hrad. Mal pocit, že lásku z legendy .............................................. (8), 
ktorý tu kopal studňu, cíti v každom nádychu. Ohúrila ho aj celkom nová hojdačka. Bola zahalená 
do histórie, ktorá sálala zo starých múrov hradu. „Toto miesto je ako zrodené pre lásku,“ uvažoval 

Trenčanko, „ale či by to tak cítila aj Hojdalka, naozaj neviem.“  

Trenčanko prišiel do blízkosti Soblahova. Najprv vyskúšal ................ (9) – Dolňanskú i Horňanskú, obe 
krásne upravené. Potom sa vybral k Chate pod Ostrým vrchom, kde si dal chutnú cesnačku. Nasýtený došiel k hojdačke. Na 
prvý pohľad sa mu zdala byť nebezpečná, no o to viac si užíval hojdanie na nej. „Tu by sa každý cítil ako vták,“ zasnil sa.
Trenčankovi bolo veľmi teplo z toľkého kráčania a rozhodol sa trochu osviežiť na Zelenej vode. Areál bol plný rekreantov, 
slnka, pláží a rôznych zariadení pre vodné športy. Deti šantili na preliezačkách, niektorí sa kúpali, ďalší člnkovali alebo jazdili 

na paddleboardoch a vodných bicykloch. Záujem bol aj o ostatné ...................... (10) určené na volejbal, tenis či futbal.  
Trenčanka však najviac upútala hojdačka. Nebola umiestnená na kopci ako tie predošlé. Táto bola priamo vo vode. Vyzul sa 
a zistil, že sa mu počas putovania prederavili ponožky. „Ej, zišli by sa mi tie skvelé ponožky z kancelárie Trenčín región, tie by isto vydržali viac,“ 

povzdychol si. Vyhrnul si nohavice, precupkal po vode k hojdačke a pohodlne sa na ňu usadil. „Musím ju ukázať Hojdalke v nejaký horúci deň,“ dumal, keď 
si pri hojdaní namáčal nohy do jazera. Po toľkom cestovaní to bolo veľmi príjemné. 
Škriatok Trenčanko navštívil desať úžasných hojdačiek na krásnych miestach v Trenčianskom kraji. Mohol ich navštíviť omnoho viac, ale už nevládal. 
Na všetkých tých miestach sa mu páčilo, každá hojdačka sa mu akoby privrávala a chcela, aby sa na nej hojdal čo najdlhšie. A aby práve k nej 
priviedol vílu Hojdalku. Lenže Trenčanko bol nielen unavený, ale najmä smutný. Nevedel vybrať len jednu najlepšiu hojdačku. Každá mala 
svoje čaro. 
Nešťastný prišiel k víle Hojdalke a skleslo jej povedal:
„Hojdalka, nie som hoden tvojho srdca, lebo som nedokázal vybrať tú najlepšiu hojdačku v kraji. Nezaslúžim si preto 
tvoju lásku.“
Hojdalka ostala najprv prekvapená, no potom sa začala usmievať, až sa 
napokon jej tvár celkom rozžiarila a ona prehovorila: 
„Milý Trenčanko. Nielenže si múdry, ale máš aj srdce, ktoré 
miluje tento kraj. Si spravodlivý. Aby si neublížil niektorému 
miestu, radšej si sa vzdal mojej ruky. To je viac ako keby 
si pre mňa vybral jednu hojdačku. Rada si ťa vezmem za 
muža a spoločne sa môžeme ísť každý týždeň pohojdať 
na inej hojdačke.“   
Keď to dopovedala, Trenčankovi sa rozbúchalo srdiečko 
a bol najšťastnejším škriatkom na svete.
A bola krásna škriatkovo-vílová svadba. 
Teraz sa Trenčanko s Hojdalkou každý týždeň vyberú 
na niektorú z hojdačiek v prírode. Lenže týždňov v roku 
je veľa – pomôžete Hojdalke a Trenčankovi nájsť ďalšie 
hojdačky v kraji, ktoré by mohli navštíviť?

Napíš, kde si našiel ďalšie hojdačky v prírode 
v Trenčianskom kraji.


