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Trenčín, 9. február 2017 
Výstava vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici oživuje spomienky na detstvo  
 
Ktorú hračku ste v detstve mali najradšej? Možno aj ju nájdete na unikátnej výstave hračiek 

starých čias vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici. 

   

Od pondelka 6. februára 2017 si návštevníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) môžu prezrieť 

výstavu s názvom Hračky v minulosti, ktorá ponúka bohatú ukážku rôznych druhov hračiek 

od tradičných, ľudových až po tzv. socialistické hračky.  

 

Návštevníci sa tak môžu tešiť na zaujímavé exponáty, či už hrkálky, pískacie hračky, autíčka, 

bábiky, spoločenské hry, skladačky, leporelá a mnohé ďalšie. Jeden kútik je tiež v múzeu 

vyčlenený detským kočíkom. Z tejto expozície zaujme návštevníka najmä kočiarik zo začiatku 

20. storočia. Múzeu sa ho podarilo zakúpiť od rodiny Bachratých z Považskej Bystrice. Od 

rodiny Bachratých pochádza aj prenosné bábkové divadlo skriňového typu. 

 

Tradičné hračky, ktorých ukážku výstava ponúka, vyrábali deťom okrem rodičov aj starí 

rodičia či súrodenci. Často boli tieto hračky darčekom z lásky. Okrem toho mali hračky 

prispieť aj k rozvoju a výchove detí. Ďalšiu ukážku predstavujú ľudové hračky, ktoré sú veľmi 

originálne a unikátne. „Ich výrobcov inšpirovala pri výrobe ľudových hračiek vnútorná 

motivácia, ktorá tak dala hračke nesmiernu pridanú hodnotu. Výrobcov inšpiroval najmä 

každodenný život, preto išlo často o imitácie rôznych nástrojov, náradia, kuchynského riadu 

či nábytku,“ uviedla riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela 

Rágulová.  

 

Výstavu v múzeu otvorili za prítomnosti 16 predškolákov z Materskej školy Železničná 

v Považskej Bystrici v sprievode troch pedagógov. Exponáty im priblížil talentovaný etnograf 

múzea Juraj Jakubík. S predškolákmi sa na záver zahral aj tradičnú ľudovú hru „Umývaj sa 

lastovička“. 

 

Návštevníci si výstavu Hračky v minulosti v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici môžu pozrieť do 2. júna 2017, a to denne okrem víkendov v čase od 7. do 15. hodiny.  

 



Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk, 

www.facebook.com/trencianskazupa 
 

Zdroj + Foto: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici      

 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146 

mailto:barbora.janoskova@tsk.sk

