
Vstupenky na Potulky malým Rímom 
si budete môcť kúpiť iba v TTI 
v mestskej veži. 

Počet účastníkov jednotlivých potuliek 
je limitovaný. 

Organizátori si vyhradzujú právo 
na zmenu programu. 

Obľúbené letné výlety 
do vzdialenej i nedávnej 
histórie nášho mesta

POTULKY
MALÝM RÍMOM

BIGBIG

BIGBIG



7. 8. o 17.00 h
pred mestskou vežou

SLOVENSKÉ UČENÉ TOVARIŠSTVO
Úcta a láska k národu, materinskej reči i k národnej 
minulosti patrila spolu so šírením osvety medzi jeho 
základné atribúty. Skutočnosť, že Slovenské učené 
tovarišstvo vzniklo vo vtedajšej stredoeurópskej 
politickej, hospodárskej a spoločenskej situácii 
a vydávalo knihy v jednotnom kodifikovanom jazyku, 
zaradila náš národ opäť medzi kultúrne národy Európy. 
Sprevádza Peter Wagner

14. 8. o 15.30 h
pri Kostole sv. Jakuba

V CHLÁDKU KLÁŠTORNÝCH MÚROV III. 
Už po tretí raz sa vyberieme na miesta, kde je aj 
uprostred rušného mesta v letných horúčavách ticho 
a príjemný chládok. Hrubé múry Kostola sv. Jakuba 
a františkánskeho kláštora zo 17. a 18. storočia 
podnecujú našu zvedavosť: Ako tu žili nasledovatelia 
sv. Františka z Assisi kedysi a ako žijú dnes? 
Sprevádzajú Ferdinand Mak a kvadrián 
František Xaverský

21. 8. o 18.15 h
pred vstupom do areálu Trnavskej
vodárenskej spoločnosti

BELLUŠOV VODOJEM
Voda, téma v čase sucha nanajvýš aktuálna. A ešte 
aktuálnejšia bude koncom augusta v Trnave, keď o nej 
budeme hovoriť v spojení s národnou technickou 
pamiatkou, Bellušovým vodojemom. Dozvieme sa 
viac o vodárenskej sústave v regióne a zdrojoch vody, 
absolvujeme prehliadku areálu a celkom výnimočne 
si budeme môcť vychutnať aj vyhliadku z ochodze 
vodojemu vo výške tridsiatich metrov.
Sprevádza Miroslav Beňák

28. 8. o 17.00 h
pred Adalbertinom

ADALBERTINUM VČERA, DNES A ZAJTRA
Mnohí z vás možno vedia, že v Trnave ešte pred 
založením Trnavskej univerzity študovalo na jezuitskom 
gymnáziu vyše sedemsto mládencov z celého Uhorska.
Aby nebolo vzdelanie vyhradené len pre majetných, 
kardinál Pázmaň dal v roku 1619 vybudovať 
pre chudobnejších študentov Konvikt sv. Vojtecha – 
Adalbertinum, ktoré bolo neskôr začlenené pod Trnavskú 
univerzitu. Naša potulka povedie nielen do histórie 
tohto miesta a objektu, obohatenej najnovšími 
archeologickými poznatkami, ale aj do budúcnosti, kde 
sa zoznámime s podobou zrekonštruovaného areálu. 
Sprevádzajú Ing. arch. Jaroslava Žuffová 
a Ing. arch. Pavol Ďurko

17. 7. o 17.00 h
pred mestskou vežou

NA NÁVŠTEVU K BAZILIKE
Bazilika sv. Mikuláša nám má stále čo ponúknuť. 
Pozrieme sa do krypty, do románskeho karnera 
a dozvieme sa, čo odhalil najnovší archeologický 
výskum v jej blízkosti. Sprevádza Emília Valachovičová

24. 7. o 17.00 h
pred mestskou vežou

HVIEZDA S HVIEZDNOU MINULOSŤOU 
AJ BUDÚCNOSŤOU 
Dejiny a premeny kina Hviezda od projektu, cez 
realizáciu, až po súčasnosť. Vízie jeho rekonštrukcie 
a podoby v budúcnosti. Nebudú chýbať krátke dejiny 
premietania, filmovej prevádzky a ukážky z filmu, 
ktorý sa premietal pri jeho otvorení. 
Sprevádza Adrián Kobetič

31. 7. o 17.00 h
pred mestskou vežou

PRVÁ REPUBLIKA V TRNAVE
Vyberieme sa do nedávnej histórie po stopách, ktoré 
v našom meste zanechala prvá Československá 
republika. Málokto si dnes uvedomuje, aký pokrok 
nám skok z monarchie do demokracie priniesol 
v myslení, architektúre a v umení. 
Sprevádza Adrián Kobetič
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