
Po stopách

Sherlocka 
Holmesa
Interaktívna výstava od Polium.org

Stan sa detektívom a dolap zlocinca!



Stal sa zlocin!
 Londýn potrebuje Vašu pomoc Sherlock!

Otvor 
mapu a nasleduj 

stopy!
Namiešaj 

roztok a odhaľ 

neviditeľný
 atrament!

Nájdi a 
vezmi odtlačky 
prstov z miesta 

činu!Identifikuj 

podozrivého 

podľa stôp od 

topánok!

Píše 
sa rok 
1892 a v londýnskej 
časti Mayfair sa stal zlo-
čin! 

Všetko to začína na slávnej 
adrese 221B Baker Street, 
kde Vás už bude čakať list 
od inšpektora Lestrada aj s 
mapou Londýna a inštrukcia-
mi. Odtiaľ už len nasledujte 
stopy. 

Naprieč viktoriánskym 
Londýnom musíte hľadať stopy, vypočúvať podozrivých aj svedkov,  overiť svoje nálezy v laboratóriu, či prejsť celé miesto činu a 
zozbierať odtlačky prstov.
Celý čas musíte mať oči otvorené dokorán, všímať si detaily, načúvať, čo sa deje okolo vás, lebo aj ten najmenší detail môže 

byť kľúčový. Rozlúštenie jednej hádanky vás 
dovedie k tej ďalšej, lebo len tak vám 

všetky kúsky zapadnú jeden do 
druhého.

C e l á 
výstava 

je plne 
i nte r a k -

tívna a prístupná 
návštevníkom a je 

vhodná pre všetky vekové 
kategórie.

Mladší návštevníci si nájdu hádanky a záhady, ktoré 
budú špeciálne iba pre nich, zatiaľ čo tí starší a dospelí sa 
budú môcť do záhady ponoriť hlbšie a využiť všetky svoje 

detektívne schopnosti.

Scény vyše- 
t r o v a n i a 
zločinu sú 
rozmiestnené 
v priestoroch celého 
nákupného centra a ak prípad chcete n a o z a j vyriešiť, musíte nazrieť do 
všetkých zákutí a skontrolovať aj tie najnepravdepodobnejšie miesta.
Lebo ako sám Sherlock Holmes povedal: 

“Neexistuje klamlivejšia vec ako zjavný fakt.”

Č a k á 
tu niekoľko zastávok 

naprieč Londýnom, ako 
napríklad Baker Street, policajná 

stanica Scotland Yard, Londýn-
ske laboratórium, vlaková stanica Waterloo, či 
dokonca aj neslávne známa londýnska časť White 
Chapel. Navštívte všetky tieto miesta, ak chcete 
dolapiť zločinca.

Do detailu premyslené a autentické scény 
vám priblížia ako naozaj vyzeral 

Londýn za vlády kráľovnej Vik-
tórie. Ten skutočný, ale aj ten z 
príbehov Sherlocka Holmsa a Dr. 

Watsona. Z blízka si budete 
môcť obzrieť anglickú 
architektúru, dizajn, 
či dobové kostýmy, 

ale aj posedieť v detek-
tívovom kresle pri krbe, 

prečítať si nejakú knihu z 
jeho knižnice, alebo spisy 
vyriešených prípadov.

Sir Arthur Conan Doyle vyt-
voril túto legendárnu postavu 
celosvetovo obľúbeného de-
tektíva pred takmer 130 rokmi a aj 

po takom dlhom čase medzi nami asi 
neexistuje nikto, kto by tohto slávneho 

vyšetrovateľa a jeho drahého priateľa doktora 
Watsona nepoznal. Bez ohľadu na vek, rasu či 

pohlavie. Avšak väčšina z nás pozná len mo-
dernejšie zobrazenia tohto príbehu, a preto nám 
uniklo množstvo zaujímavých, originálnych de-
tailov z pôvodnej verzie. Touto výstavou by sme 
preto chceli nielen zaujať a pobaviť, ale hlavne 
priniesť zážitok vo všetkých smeroch. Poroz-

právať a ukázať vám o tejto téme čosi viac, ako ste zvyknutí.

V priestoroch celej výstavy hľadajte staré noviny z 19. storočia a dočítate sa, čo sme o slávnom detektívovi napísali. 
Nájdete tam zaujímavosti nielen o Holmesovi samom, ale aj o jeho autorovi Arthurovi Doyleovi, a tiež aj množstvo zau-

jímavých informácii o histórii forenznej vedy a jej začiatkoch, o dávnych spôsoboch vyšetrovania, či policajných postupoch.
Skrátka všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa  po návšteve tejto výstavy stali úspešným detektívom aj Vy!



Sherlock Holmes 
vo vašom nákupnom centre:

Odfoť sa 

ako Sherlock 

Holmes!

„Vzdelanie 
nikdy nekončí, 
Watson. Je to 
séria lekcií, z 
ktorých naj- 
väčšia je tá 
posledná.“

- Sherlock 
Holmes

Interaktívna aj edukatívna výstava pre všetky
vekové kategórie

Možnosť prenájmu celej výstavy ako celku, alebo 
len niektorých scén

Materiál pre vaše vlastné online kampane na 
sociálnych sieťach 

Scény vyšetrovania rozmiestnené v priestoroch 
celého nákupného centra 

Darčeky/rekvizity pre všetkých návštevníkov 
výstavy

Detaily výstavy publikované na polium.org

Vydajme 
sa spoločne po 

stopách Sherlocka 
Holmesa a zachráňme

 Londýn pred 
zločincom!


