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Tisková zpráva 
 

Liberecká okupace, mobilní hra Skryté příběhy 

 

Společnost Tripeduca, která realizuje celorepublikovou geolokační hru Skryté příběhy, zprovoznila v 

Liberci novou herní trasu, která hráče přenese strojem času do roku 1968. Na misi nazvané „Liberecká 

okupace“ se hráč ocitne v ranních hodinách jednoho z nejsmutnějších dnů české historie po boku 

Václava Havla, který je zrovna na návštěvě u přátel ve městě pod Ještědem a stane se jedním z lidí, 

kteří zajišťují nezávislé rozhlasové vysílání. 

Skryté příběhy jsou venkovní hrou, která jako herní nástroj využívá mobilní aplikaci určující hráčovu 

polohu. Hra je určena především rodinám s dětmi (od 6 let). „Kouzlo hry je v tom, že spojuje reálné 

historické skutečnosti s promyšlenou herní linkou, kdy hledáte ve městě různé indicie, a plníte tak úkoly 

pro historickou postavu, která vás provází. Díky tomu hra pobaví děti i dospělé,“ říká spoluautor hry 

Dalibor Naar ze společnosti Tripeduca. Hra se odehrává v prostoru města a hráč potřebuje chytrý 

telefon s aplikací Skryté příběhy, kterou si zdarma stáhne v obchodech s aplikacemi pro operační 

systémy Android či iOS. V rodinném týmu či partě stačí mít jeden chytrý telefon s dostatečně nabitou 

baterií.  

Instrukce k herní trase z roku 1968 jsou v aplikaci Skryté příběhy k dispozici od úterý 21. srpna natrvalo, 

ale v sobotu 25. srpna bude trasa doplněna o speciální úkoly s kostýmovanými průvodci a o možnost 

potkat se s dalšími hráči a také s tvůrci hry na společné sehrávce. Sehrávka hry Liberecká okupace 

proběhne 25. srpna. Start hry je ve 14.00 hodin v zahradě Lidových sadů a končit bude na náměstí před 

radnicí. 

Herní trasa vznikla díky grantu Ministerstva kultury s podporou města Liberec. „Geolokační hry se v 

současnosti těší velké popularitě a tak věříme, že tento typ aktivity uvítají obyvatelé, ale i návštěvníci 

města. Hra spojuje audiodrama inspirované historií a procházku reprezentativní částí města. To přesně 

zapadá do toho, jak bychom chtěli Liberec prezentovat,“ komentuje David Pastva,  vedoucí odboru 

cestovního ruchu, kultury a sportu.  

 

 

 

Kontakt na realizátory: 

Dalibor Naar, tel.: 603 171 489 

dalibor@tripeduca.com 

 


