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Pre skupiny Medolandia chystá aj prehliadky s výkladom o ružiach a ochutnávkou
ružovej medoviny. Aktuálnu situáciu môžete sledovať na www.medolandia.sk a na
Facebookovej stránke Rozárium M. H. Chotekovej — Medolandia.

Na odkaz Márie Henriety Chotekovej a jedinečnú ružiarsku tradíciu
nadväzuje aj nové rozárium nesúce jej meno. Bolo založené v apríli 2019
vďaka nadšeniu manželov Kudláčovcov zo spoločnosti Apimed. Sídlo
spoločnosti v Dolnej Krupej sa nachádza v tesnej blízkosti bývalej ružovej
záhrady grófky Chotekovej. Pri rozširovaní areálu Apimed využili príležitosť oživiť charakteristickú atmosféru, ktorú má toto miesto a vznikol
originálny nápad založiť vlastnú ružovú záhradu.

Výsadba prvých ruží v novom rozáriu sa realizovala v apríli 2019. V prvotnej fáze
bolo vysadených vyše 1000 ruží 88 odrôd. Najväčšie zastúpenie má odroda ´Ružová
grófka Mária Henrieta´ (341 kusov) — krásna a voňavá ruža, ktorej lupene sa používajú
pri výrobe špeciálnej medoviny Mária Henrieta. Postupne je naplánované rozširovania rozáriu sekciu ruží súvisiacich s D. Krupou a o odrody vyšľachtené slovenskými
šľachtiteľmi.

Zaži v Trnave zo Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika
Klavírny recitál a rozhovor s virtuózkou Elenou Letňanovou

Kto bol
mestský trubač

Mestský trubač mal v minulosti ako prvý mestský muzikant povinnosť zostaviť z profesionálnych hudobníkov žijúcich v meste aspoň základný orchester,
organizovať nácviky a hudbu aj vyučoval. Dôležité postavenie mal aj v rámci
strážnej služby mesta.

V priebehu 16. storočia mestský trubač
alebo vežový majster postupne získaval pozíciu váženého hudobníka zabezpečujúceho i koordinujúceho hudobné
produkcie v meste. Funkcia spojená
predovšetkým so zabezpečením ochrany mesta vyžadovala kvôli zvukovej signalizácii ovládať hru na dychový nástroj.
Postupne táto úloha upadala a k povinnosti strážnika či trubača patrila aj
starostlivosť o hodinový stroj. Nebolo to
však len o povinnostiach. Táto profesia
niesla so sebou aj užívanie výhod s tým
spojenými, a to služobný byt priamo
v Mestskej veži.

V areáli Medolandia pribudla nová turistická atrakcia. Najväčšie súkromné rozárium na Slovensku. Máj, a najmä jún sú mesiacmi, kedy ruže
prvýkrát zakvitajú. Pre návštevníkov Medolandie bude ružová záhrada
voľne prístupná v závislosti od uvoľňovania opatrení.

Presne pred 110. rokmi (1910) sa v tlači objavili prvé zmienky o rozáriu grófky Chotekovej v Dolnej Krupej. Početnosťou druhov a bohatstvom odrôd sa dalo porovnať s najslávnejšími rozáriami v Európe. Rozárium zaniklo po roku 1945, ale tradícia pestovania
ruží v D. Krupej pretrvala dodnes.
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Jarný Medokvas doma
Podať pomocnú ruku včelám a včelárom môžete aj vy z pohodlia vášho domova, v rámci
festivalu Medokvas, ktorý pravidelne organizuje medovinárstvo Včelco.

Úlohy
vežového majstra
v polovici
19. storočia
Na veži držať štyroch
dobrých trumpetistov,
ktorí majú ohlasovať
nebezpečenstvo požiarov.
Zostaviť orchester,
i keď nie veľký, ale obsadený najnutnejšími
nástrojmi, aby mohol
účinkovať pri rôznych
podujatiach.
Musí byť dobrý
huslista.
Musí byť dôsledným
a dobrým pedagógom.
Za peniaze, ktoré mu
spolok poskytuje, musí
pri sebe držať schopných trumpetistov
a udržiavať orchester,
pretože spolok honoruje ešte aj nácviky.

Región
Trnava
0

Med a rôzne včelie produkty sú medzi ľuďmi známe svojimi liečivými účinkami už po tisícročia. Pozitívne vplývajú na imunitu, pôsobia antibakteriálne
a protizápalovo, pomáhajú v boji proti vírusom, čo je v tomto období veľmi
dôležité. Medovina zasa poteší chuťové poháriky.

Šíria včelársku osvetu

Včelársku osvetu sa „u Včelca“ snažia šíriť už od školákov, pre ktorých majú
pripravené školské výlety s exkurziou po včelárskej záhrade a ukážkami včelárstva, výroby a ochutnávky medu. Tieto exkurzie
sú vyhľadávané aj laikmi a včelármi. Včelárska záhrada je koncipovaná tak, aby bola pastvou nielen
pre včely, ale aj pre oči. V každom ročnom období
v nej dominujú iné farby, od jarných snežienok,
cez tulipány, ovocné stromy, až po stálozelené
ihličnany.

Hlavné slovo majú včely

Záhrada, spolu s výrobňou Včeloviny a remeselným pivovarom medového piva tvoria komplexný mikrosvet, v ktorom majú hlavné slovo
včely. Súčasná situácia sa včiel priamo nedotkla,
takže z tohto pohľadu to produkciu medu nemusí
výraznejšie zasiahnuť. Situácia včelárov je však
horšia, pretože včelárstva závisia na ľuďoch a tí na
opatreniach štátu. Tie si vyžiadali prepad celkovej
jarnej sezóny a pomôcť môžete práve vy.
Medovinári mysleli na svojich návštevníkov a pripravili netradičnú edíciu festivalu na doma. Vďaka
špeciálnemu setu Domáci MEDOKVAS, obsahujúcemu aj najlepšiu medovinu na svete, medové
pivo či medový cider, si môžete festival vychutnať
v pohodlí domova. Objednaním festivalového
balička zároveň pomôžete pokračovať v projekte
budovania včelárskej záhrady. Všetky včelárske
produkty nájdete na e-shope webovej stránky
Včelco alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo
v predajni v Smoleniach.
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O tradícii pestovania ruží v Dolnej Krupej

16.5. o 19.00 streamovaný na Fb

Ich povinnosťou bolo odtrúbiť časové
signály, hlásiť príchod cudzích osôb,
pohyby vojsk, požiare a podobne.

RUŽOVÁ ZÁHRADA
PLNÁ VÔNÍ A HISTÓRIE
V DOLNEJ KRUPEJ
MALÝ
BERLÍN

Od roku 1994 slúži ako
druhý výstavný priestor
Galérie Jána Koniarka
Apimed
v Trnave so zameraním
na súčasné umenie.

TRNAVSKÁ HUDOBNÁ
JAR ONLINE

Záznamy o trubačovi sa objavujú od
roku 1532. Do obdobia, kým nebola postavená Mestská veža, slúžili strážnici
a „hlásatelia“ pri bránach, na múroch
hradieb a na vežiach farského kostola.
Trubač mal za povinnosť „strážiť pri
zvone“, teda v prípade ohrozenia mesta
bolo jeho úlohou vyhlásiť poplach.
Podmienkou prijatia do pracovného
pomeru za trubača bolo zloženie „talentových“ skúšok. Trubač, ako mestský
zamestnanec neplnil iba funkciu strážnika. Spolu so svojimi tovarišmi — hudobníkmi, účinkovali podľa potrieb mesta
a mešťanov, dokonca na požiadanie
„hosťovali“ aj mimo mesta. Po dokončení stavby Mestskej veže sa tento objekt
stal miestom výkonu práce mestského
trubača a jeho pomocníkov.

li vynechať.

Pôdorys má pravouhlé zakončenie, čo
vyplynulo z charakteru liturgie a nutnosti
umiestnenia služobných priestorov po oboch
stranách svätostánku. Na vonkajšej strane je
za uzáverou situované betónové schodisko.
V interiéri sa uplatnilo použitie liateho železa
ako konštrukčného prvku v podobe stĺpov
podopierajúcich ženské galérie a strechu
hlavnej lode. Charakter dekorácií v exteriéri
a interiéri odpovedá dobovým tendenciám, presadzujúcim sa pri stavbe synagóg
u nás, ktoré kombinujú byzantsko-románske
reminiscencie v kombinácii s orientálne maorským štýlom. Objekt odráža emancipačné
snahy židovského obyvateľstva snažiaceho
sa o vytvorenie svojbytného architektonického jazyka v rámci majority.
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Synagóga status quo ante je postavená
v historizujúcom byzantsko–románskom
slohu s orientálnymi prvkami, charakteristickými pre stavby konca 19. storočia. Dispozícia
budovy vychádza z klasického trojloďového
bazilikálneho pôdorysu. Fasádu budovy tvorí
monumentálne reprezentatívne dvojvežové
priečelie dekorované bosážou, plytkými
pilastrami, glazovanými tehlami a ďalšími
plastickými detailmi typickými pre rundbogenstil v podobe volútovej dekorácie na štíte
hlavnej lode. Veže nesú zase prvky typické
pre orientálne maorský štýl. Sú zakončené
polygónom s guľovitými kupolami. Bočné
fasády sú stroho funkčné, pretože budova
bola včlenená medzi okolitú zástavbu, ktorá
ju z oboch strán obklopovala.

Po ďalších politických a spoločenských zmenách, ktoré priniesol rok 1989, synagóga
definitívne pripadla štátu. O štyri roky nato sa začalo s čiastočnou rekonštrukciou. Ďalšia
rekonštrukcia prebehla v rokoch 2015 — 2016.
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Synagóga obce status quo ante bola postavená v rokoch 1891 — 1897 na podnet rabína
Šimona Sidona. Autorom návrhu bol viedenský židovský architekt Jakob Gartner. Budova
slúžila náboženským účelom do roku 1942. Synagóga však už ani po vojne neslúžila
svojmu pôvodnému účelu. Vplyvom politicko-spoločenských zmien roku 1950 budovu
zaberal štát a zriadil v nej skladovacie priestory pre obchodnú prevádzku ponúkajúci
drobný tovar do domácnosti. Do interiéru, v miestach, kde sa nachádzal almemor, bol
nainštalovaný nákladný výťah a hlavná loď sa predelila ďalším podlažím.
V roku 1978 bola budova navrhnutá do zápisu medzi národné kultúrne pamiatky, kam
sa dostala 9. decembra 1980.
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Židovská obec našla svoje miesto v Trnave až koncom 18. storočia.
Cisár Jozef II. im v zmysle tolerančného patentu z roku 1781 povolil opäť sa usadiť v Trnave a v priebehu storočia tu našli miesto dve
židovské obce, každá s vlastnou synagógou. Boli neobvykle situované,
neďaleko vedľa seba — ortodoxná (Haulíkova 3, dnes Synagóga Café)
a status quo ante (Halenárska 2, dnes Synagóga — Centrum súčasného umenia, GJK Trnava). Zrekonštruované synagógy sú neodmysliteľnou súčasťou genius loci a klenot mesta.
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Synagóga —
Status Quo Ante
v Trnave
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Online koncerty môžete
sledovať na Facebooku
Malého Berlína

11. mája o 18.00 h.

Raster Online:
Maľba a architektúra
Pod hlavičkou Raster uvádza Malý Berlín
prednášky venované vizuálnemu umeniu.
Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš. Pozvanie do Rastra tentoraz
prijal výtvarník Václav Kočí, ktorý predstaví
posledné obrazové cykly jeho maliarskej
práce a tiež vybrané realizácie v architektúre. Ukáže, ako pristupuje k implementácii
svojich diel do priestorov architektúry.
Predstaví svoj pohľad na dnes opäť veľmi
aktuálnu tému prepájania výtvarného umenia s úžitkovým verejným priestorom.

T R N A V A

Golf Trnava otvoril sezónu

Jedinečná golfová akadémia, ktorá vychováva mládežnícke talenty je opäť otvorená.
Golf je hra pre všetkých a môžu si ju vyskúšať všetky vekové kategórie. Areál golfu
je otvorený a preto už nič nebráni tomu, aby ste si ho išli zahrať. Tím skúsených
trénerov vám dá všetky potrebné inštrukcie, naučia vás, ako správne odpáliť loptičku
a tiež ochotne zodpovedajú na vaše zvedavé otázky. Okrem golfu si môžete zahrať
aj footgolf, ktorý sa stáva čím ďalej tým viac populárny. Oddýchnuť si môžete pri káve
a hladní tiež neostanete. Zelený trávnik vám zregeneruje unavené oči a podporí
myseľ. Dokonalé miesto na oddych a zábavu v jednom.
28

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Divadlo je inštitúcia, ktorá tu bola pre ľudí aj v ťažkých časoch
v minulosti. O to krajší je pocit, že túto úlohu zohráva aj dnes a že
na svojich priaznivcov nezabudli ani počas dní v karanténe. Je

našim obľúbeným spoločníkom, ktorý tvorí obsah nielen na sociálnych sieťach. Ostali
s nami a sú tu vždy, aby pookriali našu dušu. Suplujú za okolnosti, ktoré to občas
nedovoľujú. Umenie si určite zaslúži našu pravidelnú pozornosť. Keď to všetko pominie, podporte ich osobnou návštevou na predstaveniach či v kaviarni, ktorá oplýva
tajomnom divadelného sveta, no zároveň sa v nej stretnete s ľudskosťou a láskou.

Nedá sa byť stále hrdinom,
ale vždy možno zostať človekom.
(Johann Wolfgang Goethe)

2D

19. mája o 18.00 h.

0

Určite sa mnohí rodičia potešia, keď ich deti budú môcť vypustiť svoju energiu na
čerstvom vzduchu, pri kofole či iných fajnotách. Trnavský lanáč aj vďaka uvoľňovaniu sprísnených opatrení bude môcť túto sezónu otvoriť, a tak sa môžete so svojimi
deťmi vyšantiť naplno. Pri dodržaní bezpečnostných pravidiel vám už nič nebude
brániť tomu, aby ste si užili krásne slnečné dni na športovisku, ktoré je ako stvorené pre malých aj veľkých fanúšikov zážitkov. Nezabúdajme však, že aj pri uvoľnení
bezpečnostných pravidiel je potrebné ostať zodpovední a chrániť seba a svojich
blízkych podľa vyhlásení vlády.

14. mája o 20.00 h.

Koncert online:
Ivana Kovačicová
Ivana Kovačicová spievala v trnavskej
kapele Landfil. Aktuálne sa príležitostne
venuje sólovému projektu s názvom IVI.
Hrá na klavíri, gitare a ukulele a spieva
v anglickom jazyku. Jej hudba sa nedá
úplne jasne žánrovo špecifikovať, cítiť v nej
vplyvy bluesu, popu, alternatívy aj soulu.

R E G I Ó N U
/ J Ú N

2

Trnavský lanáč otvára svoje brány

7. mája o 20.00 h.

Koncert online:
Cloudsform
Cloudsform je hudobný projekt Tomáša
Farkaša, ktorý by sa žánrovo dal vymedziť
ako ambient, občas kombinovaný s rytmickými prvkami. Vo svojej tvorbe Tomáš
využíva vlastné digitálne nástroje, ktoré si
vyrába z tých reálnych — gitary, basgitary,
akordeónu, flauty a podobne. Do tvorivého
procesu často zapája aj field recordings
(terénne nahrávky), obľubuje štruktúry,
plochy a farby.
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#support
yourlocals
Keď nejde o život, ide o nič.

Starajú sa o naše blaho počas dobrých dní, ukážme im
našu solidaritu v dňoch horších. Ak máte svoj obľúbený podnik, kaviareň, vinárstvo, medovinárov, reštaurácie či iné, podporte ich. Mnoho z nich vám túto pomoc
opätuje neskôr v ďalších výnimočných lokálnych
produktoch či službách. Cestovný ruch sa zastavil, no
chuť po objavovaní neutíchla. Pomôcť môžete aj milými
slovami či objednaním služieb do budúcna. V tom vám
pomôžu stránky ako napríklad
karan-

Trnavské priemyselné
dedičstvo 2D — slovom a písmom

Ako objavovať a obdivovať priemyselné dedičstvo v čase
tény? Továrne síce nezvyknú praskať náporom turistov ani v bežnom režime,

väčšina je aj tak neprístupná verejnosti. Ďalšia z prednášok online vás prevedie
svetom zabudnutých priemyselných objektov v Trnave a hlavne ich nevšedným
odkazom v 2D forme — knihami a ich vizuálom, ktoré sú rovnako výnimočnou súčasťou industriálneho dedičstva nášho mesta. Prednáša Miroslav BEŇÁK.

28. máj o 18.00 h.

Raster online:
Osobné písanie v súčasnom kurátorstve
Pozvanie do Rastra prijala Ľudmila Kasaj
Poláčková, kurátorka Nitrianskej galérie.
Predstaví svoju prácu, pre ktorú je príznačný uvoľnený kurátorský rukopis. Vo
výstavných projektoch prezentuje polohu
kurátora-kreátora, na čo nadväzujú aj jej
publikačné aktivity, kde z tradične zaužívaného neosobného písania samovoľne
prešla k písaniu osobnému.

www.podporsvojpub.sk
www.smesvami.sk
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LOŠONEC - LÚKY,
VHODNÉ AJ PRE PSÍČKAROV

14

DOLNÁ KRUPÁ
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Medovinárstvo Apimed otvorilo v Dolnej Krupej nový zážitkový areál
MEDOLANDIA. Okrem štýlovej predajne, prezentačných a degustačných priestorov tu nájdete aj reprezentatívne priestory pre obchodných
partnerov a ideálne podmienky pre konferencie či školenia. Záujemcovia
o firemné akcie, konferencie, workshopy a teambuildingy majú k dispozícii
celé podlažie s plochou takmer 200 m2. Okrem samotnej konferenčnej
miestnosti s kapacitou 48 miest nechýba oddychová zóna, veľká terasa
s výhľadom na Malé Karpaty, kuchynka a osobitná počítačová miestnosť.
Na stretnutie s obchodnými partnermi je ako stvorený salónik v historizujúcom slohu. V reštaurácii Mária Henrieta vám radi pripravia vynikajúci
obed alebo večeru, ktorú si môžete ozvláštniť prehliadkou medovinárskych priestorov, pivníc či degustáciou lahodných medovín Apimed.
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KATARÍNKA
A HRAD DOBRÁ VODA
1 Naháč
2 úzkokoľajová trať
3 Katarínka
4 Dobrá Voda
Dĺžka trasy: 9,4 km
Náročnosť: ľahká
Čas: 4 h
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Dĺžka trasy: 3 km
Náročnosť: ľahká
Čas: 45 min.
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Fotopointy
1 Mestská veža (i)
2 Súsošie Najsvätejšej Trojice
3 Kostol Najsvätejšej Trojice
4 Kostol sv. Jakuba
5 Radnica
6 Evanjelický kostol a.v.
7 Kostol sv. Heleny
8 Kostol Nanebovzatia Panny Márie
9 Ortodoxná synagóga
10 		Synagóga Status Quo Ante
11 Kostol sv. Anny
12 Dom hudby
13 Súsošie sv. Jozefa
14 Karner
15 Mestské opevnenie
16 Bazilika sv. Mikuláša
17 Katedrála sv. Jána Krstiteľa
18 Komplex univerzitných budov
19 Galéria Jána Koniarka
20 Nádvorie/Malý Berlín
21 Hashtag #Trnava
22 Bernoláková brána
23 Slávia
24 Trnavský lanáč
25 Parčík Bela IV.
26 Amfiteáter
27 Severná veža
28 Divadlo Jána Palárika
29 Dolná brána

ty
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BIELY KOSTOL

Trnava 7 km

CYKLOTRASA
Lošonec
— Trnava — Biely Kostol — Cífer
— Hrnčiarovce nad Parnou — Trnava

1

3

Kamenáč
Golf Trnava

ZAVAR

Dĺžka trasy: 30 km, Náročnosť: ľahká, Čas: 2,5 h
2

Trnava 9 km

HRNČIAROVCE
NAD PARNOU

CYKLOTRASA
— Trnava — Kopánka — Špačince — Dolné Dubové
— Kátlovce — Dechtice — Dobrá Voda — Trstín
— Horná Krupá — Dolná Krupá — Trnava

Trnava 5 km

ZELENEČ

Dĺžka trasy: 68 km, Náročnosť: stredná, Čas: 5,5 h

Trnava 7 km
3

1

CYKLOTRASA
— Trnava — Šelpice — Boleráz — Smolenice
— Jahodník — Horné Orešany — Košolná — Ružindol
— Biely kostol — Trnava
Dĺžka trasy: 50 km, Náročnosť: stredná, Čas: 5,5 h

CÍFER

Trnava 11 km

VLČKOVCE

b

Trnava 9,5 km

VLČKOVSKÝ HÁJ

Tip na ubytovanie

ŠENKVICE

Trnava 26 km

Na to, aby ste si vychutnali Trnavu naplno, odporúčame
stráviť príjemné chvíle v prostredí, kde sa budete cítiť
ako doma a zároveň bude o vás kráľovsky postarané.
Preto odporúčame aj tieto ubytovacie zariadenia:
a, Holiday Inn****
b, Penzión Patriot***
c, Hotel Spectrum***

*Zmena programu vyhradená

