
Mestská veža ako 
jedna z dominánt 
mesta Trnavy je 
takmer 60 metrov 
vysoká s výhľadňou, 
z ktorej sa vám 
naskytne naozaj 
čarovný pohľad na 
mesto a okolie.
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Jaslovské 
B

ohunice

Syna
góga
Café

Relax 
& aqua 
spa
Vodný svet a wellness centrum ponúka návštev-
níkom 25 metrový bazén s plaveckými dráhami, 
oddychový bazén s masážnymi tryskami, detský 
bazén, sauny, vnútornú a vonkajšiu vírivku.Okrem 
toho je súčasťou budovy aj reštaurácia a spolo-
čenská sála. Zimné mesiace sú ideálnym spôso-
bom na tento typ oddychu počas návštevy Trnavy.

Dnes tu nájdete Synagóga 
Café, miesto s jedinečnou 
atmosférou, ktoré patrí medzi 
najkrajšie architektonické 
objekty a zážitkové zastávky 
v meste Trnava. Štýlová 
kaviareň návštevníkovi 
ponúka nielen skvelú kávu, 
ale i kultúru, umenie a krásu. 
Zastavte sa na voňavú kávu, 
čaj či hrejivé raňajky počas 
chladných rán.

Kostol 
sv. 

Jakuba

Fest
Hry

Patrí k prvým kostolom, kde je najviac oltárov v Tr-
nave. Dva sú vo svätyni, jeden v sakristii, desať 
v lodi kostola a ešte jeden v kaplnke. Kostol sv. 

Jakuba je sakrálnou stavbou, ktorá sa označuje aj 
ako zastávka pútnikov za pozostatkami sv. Jakuba 

v Santiago de Compostela. 

Zabíjačka 
na Mlyne

Sú prechodom medzi zimným a jarným  obdobím. 
Prevláda bujará zábava, organizujú sa  svadby  
a zabíjačky. Najveselšie obdobie roka však strieda 
40-dňový pôst.

Všetko, čo patrí k veselému fašiangu, ochutnáte počas 
podujatia “Zabíjačka na mlyne“ vo vinárstve Vína  
z mlyna v Doľanoch. Čerstvé zabíjačkové špeciality, 
domáce lekvárové šišky a samozrejme, tie najlepšie 
vína z ročníka 2017 a 2018. V kombinácii s autentickým 
prostredím starobylého mlyna bude pre vás toto podu-
jatie nevšedným zážitkom.

16.2.2019 
12:00 — 17:00 h

Svetový deň sprievdcov

Baroková 
Trnava

Gotická
Trnava

Jaslovské Bohunice sa v minulosti 
mohli pochváliť až 4 mlynmi. Súčas-
ťou Bohuníc bol tiež Jezuitský mlyn. 
Adamcov a Pavlovičov mlyn patril 
k Jaslovciam. Torzo Pavlovičovho 
mlynu je v areáli strelnice posled-
nou spomienkou na ich zašlú slávu.

1Pre výstavbu atómovej elektrárne bolo 
pôvodne na mape Československa 

zakreslených 25 potenciálnych miest. 
Prísne kritériá napokon splnila lokalita 
pri obci Jaslovské Bohunice. Do pre-
vádzky bola uvedená v roku 1972. Ako 
člen „rodiny“ atómových elektrární je 
odvtedy obec známa aj vo svete.

2Postupné odstránenie štyroch 
chladiacich veží je neoddeliteľnou 

súčasťou procesu vyraďovania odsta-
venej jadrovej elektrárne V1. Taktiež 
nebolo identifikované žiadne ich možné 
budúce využitie. Žiadny rádioaktívny 
odpad sa nevypúšťa do životného 
prostredia. Do životného prostredia sa 
uvoľňujú len materiály zo spracovania, 
a to v súlade s uvoľňovacími limitmi 
uvedenými v zákone.

3V oblasti do 21 km od umiestnenia 
jadrových zariadení v okolí Jaslov-

ských Bohuníc je vykonávaných ročne 
viac ako 1 700 odberov pôdy, vody, 
poľnohospodárskych produktov a vo 
všetkých vzorkách je analyzovaný 
obsah rádionuklidov. V prípade, že 
by obsah bol nad hranicu povolených 
limitov v uvedených vzorkách, boli by 
okamžite prijímané opatrenia na elimi-
náciu používania vôd resp. zásahy do 
živočíšnej alebo rastlinnej poľnohospo-
dárskej produkcie.

4Štyri chladiace veže bývalej jadrovej 
elektrárne V1 v Jaslovských Bohu-

niciach sú zbúrané. Demolačné práce 
trvali 272 pracovných dní.

Kostol

Mlyn

Vedeli 
ste, že... Zamurovaný kameň v stene presby-

téria pripomína pôvodný kostol, po-
stavený na konci 12. storočia v gotic-
kom slohu. Stál na najvyššom mieste 
obce, v priestoroch dnešnej fary. 
Súčasný priestrannejší klasicistický 
kostol slúži svojmu účelu od roku 
1832. Typickým znakom tunajšieho 
dreveného organu je klaviatúra  
Mozartovho typu s obrátenou fareb-
nosťou poltónov a celých tónov. 

Mestská veža
Otváracie hodiny 
Pondelok — Nedeľa 
11:00 — 17:00 h
Posledný vstup o 16:30 h

Vstupné
Dospelý: 3,00 €
Študent, senior, ZŤP: 2,00 €
Dieťa od 6 do 15 rokov: 1,00 €
Dieťa do 6 rokov: zdarma
Rodinné vstupné: : 6,00 €
(2 dospelí + 2 deti)
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Ma
lý 
Ber
lín
Celoročný dramaturgický projekt 1919 pri-
pomína v programe kultúrneho centra Malý 
Berlín 100 rokov od prvého roku existencie 
Československej republiky.

Smutné jazyky 
+ diskusia s tvorcami
23. január o 19:00 h

Film Smutné jazyky mapuje rôzne podo-
by nemeckého jazyka u nás a cez optiku 
jazykovej situácie približuje ideologicky 
a kultúrne komplikované a zaujímavé ded-
ičstvo nemeckej menšiny na Slovensku v 20. 
storočí. Diskusie po premietaní sa zúčastnia 
režisérka filmu Anna Grusková a germanista 
Jozef Tancer.

Čecháčci a Čoboláci 
2. február o 19:00 h

Kreácia „Čecháčci a Čoboláci“ je spoločným 
dielom Pavla Seriša a Filipa Tellera, ktorí 
spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla 
na JAMU. Inscenácia je na pomedzí stand-up 
comedy a divadla a využíva charakteristické 
prvky oboch protagonistov: slovnú i pohy-
bovú komiku, tanec, spev či improvizáciu.

(ID)entity
Galéria Jána Koniarka
Zelený kríček 3, Trnava

6. 12. 2018 (Št) — 3. 2. 2019 (Ne)

Manželský a umelecký pár výtvarníkov sa po 
dlhšom pôsobení v zahraničí (r. 1994 — 2009) 
predstavuje v Kopplovej vile GJK rozsiahlou 
tematickou výstavou, ktorá je výberom z tvor-
by posledných dvoch rokov.

Výstava komorných figurálnych objektov Ivety 
Tomanovej a veľkoformátových grafík – hĺb-
kotlačí Dušana Pacúcha.  Projekt, ktorý je 
v rámci vizuality odľahčením od náročných 
tém je určený hlavne mladej, resp. najmladšej 
generácii.
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Víno Mrva 
& Stanko
Vinárstvo, ktoré suverénne zvíťazilo v súťaži 
„Najlepšie vinárstvo roka“ v roku 2013 a 2010, 
je jednou z vinárskych hviezd Regiónu Trnava. 
Úroveň kvality vín zvyšuje z roka na rok už viac 
ako pätnásť  rokov.

Navštívte vinotéku Mrva & Stanko v Trnave  
a odneste si domov víno, ktoré vám chutí  
najviac. ktoré vám chutí najviac. Vypiť ho tak 
môžete s tými, na ktorých vám záleží a spríjem-
niť si svoje chvíle v pohodlí domova.

Pondelok — Piatok: 8:00 — 16:30 h
Orešianska 7/A, Trnava

Apimed
Apimed má svoje sídlo v Dolnej Krupej, no 
navštíviť ich môžete aj v útulnej predajni na 
Štefánikovej ulici v Trnave. Produkty z včelieho 
medu či najlepšiu medovinu na svete, ktorá 
získala mnoho ocenení na prestížnych svetových 
súťažiach tak môžete priniesť svojim blízkym ako 
milú spomienku na Trnavu. Je to určite vhodný 
darček pre kohokoľvek, pretože výber produk-
tov je v tejto predajni skutočne bohatý. 

Pondelok — Piatok: 8:00 — 17:30 h
Sobota: 8:00 — 12:00 h
Štefánikova 44, Trnava
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Chcete vedieť o Trnave viac? 
Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov, ktorí 
sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu 
sme pre vás pripravili 23. 2. 2019  prehliadky 
mesta na tému Baroková Trnava a Gotická 
Trnava.  

Prehliadky sú pre všetkých účastníkov 
ZDARMA.

23. 2. 2019 
10:00 a 12:00h
Mestká veža, Trnava
Info. o trase — mapa TT
Str. 2

Pozývame vás na 10. ročník 
festivalu spoločenských hier 

v Mestskej športovej hale 
v Trnave, kde si sami budete 
môcť spoločenské hry nielen 

poobzerať, ale si ich aj vyskú-
šať zahrať a zakúpiť priamo na 

mieste.

15 . — 17. 2. 2019
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Baroková Trnava

01  Mestská veža
02  Kostol sv. Jakuba
03  Kostol sv. Anny
04  Komplex univerzitných budov
05  Katedrála sv. Krstiteľa

Gotická Trnava

A  Mestská veža
B Mestská radnica
C Mestské hradby
D Karner
E Bazilika sv. Mikuláša
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Biely Kostol

Horné Orešany

Hrnčiarovce 
nad Parnou

Cífer

Trnava 21 km
Trnava 15 km

Trnava 13 km

Trnava 10 km

Trnava 10 km

Trnava 9 km

Trnava 19 km

Trnava 26 km

A

A CYKLOTRASA:  Trnava — Biely Kostol — Cífer 
 — Hrnčiarovce nad Parnou — Trnava
 Dĺžka trasy: 30 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 2,5 hod.

B NÁUČNÝ CHODNIK  MAJDÁN:  Horné Orešany 
 — Vápenka — Olšovský mlyn — Kuchynsko-orešanský 

kras —  Husí stok — Priepasť Priehyba — Chránené 
vtáčie územie — Rybáreň Parina — Vodná nádrž Parina 

 — Orešanská sonda 
 Dĺžka trasy: 5,9 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 8 hod.
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Zabíjačka na mlyne
Vína z Mlyna
16. 2. 2019
Doľany 64, 900 88 Doľany
Tel.: +421 903 935 525

Apimed
Vďaka tejto rodinnej spoločnosti 
zaoberajúcej sa výrobou medoviny,  
spracovaním medu a včelárstvom má 
Slovensko vo svete povesť “sladkej” 
krajiny.
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