MESTO TRNAVA VÁS

POZÝVA

POTULKY
MALÝM RÍMOM
S

lnečné lúče už zohrievajú hrubé múry starého kráľovského mesta, ako zlaté
nite prenikajú vitrážami do tajomného prítmia kostolov, zlátia pouličnú
dlažbu a menia na drahokamy vodu kráľovskej fontány. Je tu opäť čas na
dobrodružné letné výlety za hranice nášho poznania, na známe i neznáme,
blízke a zároveň storočia vzdialené miesta za príbehmi, faktami aj mýtmi
z histórie Trnavy. Je správny čas na obľúbené Potulky Malým Rímom, ktoré
aj tento rok pre vás pripravila mestská samospráva.
Každá Potulka Malým Rímom
sa začína v nedeľu o 15.30 h
pri mestskej veži, s výnimkou
mimoriadnej potulky, ktorá sa začne
v piatok 7. augusta o 15.00 h pred vstupom do vojenského archívu
5. júla o 15.30 h
HORÍ! BLÍŽNEMU NA POMOC,
OCHRÁNIŤ ŽIVOTY A MAJETOK!
Dozvieme sa viac o veľkých požiaroch, ktoré
dramaticky menili tvár nášho mesta a o histórii požiarnej ochrany, uvidíme originál unikátneho historického obrazu horiacej Trnavy
v roku 1666, navštívime priestory Dobrovoľného hasičského zboru a obzrieme si aj modernú hasičskú techniku
Sprevádza: Ing. Ivan Mička

12. júla o 15.30 h
LINGUA LATINA NOS CIRCUMIACENT
– LATINČINA KTORÁ NÁS OBKOLESUJE
Trnava je mesto bohaté na najrôznejšie latinské nápisy. Svetské i cirkevné. Spoločne
poodhalíme význam skratiek, symbolov,
slov či nápisov na niektorých významných
pamiatkach v historickom centre
Sprevádza: Mgr. Zuzana Rábiková
19. júla o 15.30 h
KADIAĽ TIEKLA TRNÁVKA
Na potulke, ktorej dĺžka bude takmer 1 km,
budeme kráčať po stopách potoka Trnávky
a dozvieme sa mnoho zaujímavostí z rôznych častí jej toku
Sprevádza: Peter Wagner

26. júla o 15.30 h
MEŠTIANSKA ARCHITEKTÚRA
Potulkou po historickom centre si priblížime
premeny trnavského meštianskeho domu od
drevozemného polozahĺbeného obydlia, ktoré
stálo pri zrode mesta, až po súčasnosť. Dozvieme sa, ako sa formovali jeho rozmery, dispozícia či použitý materiál, akým nástrahám či módnym vlnám v priebehu dejín čelil a ako sa tieto
okolnosti odzrkadlili na jeho podobe
Sprevádzajú: Mgr. Daniela Zacharová
a Ing. Milan Kazimír

16. augusta o 15.30 h
KDE STRIEĽALI TRNAVSKÍ OSTROSTRELCI
Malý výlet v čase na Šištót – voľakedajšiu trnavskú strelnicu sa začne rozprávaním o Dolnej
bráne a širšom okolí, budove súdu, streleckej záhrade – dnes Ružovom sade. Prejdeme
parkom, zastavíme sa pri Emmerovej vile, pri
dnešnom detskom ihrisku a skautskom dome.
Odtiaľ zamierime k historickým terčom v Západoslovenskom múzeu
Sprevádza: PaedDr. Simonne Jurčová

2. augusta o 15.30 h
MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ TRNAVSKEJ
UNIVERZITY
Pri príležitosti 380. výročia Trnavskej univerzity si pripomenieme minulosť tejto historicky
významnej vzdelávacej inštitúcie, nazrieme do
Pazmanea a dozvieme sa ešte mnoho zaujímavostí o vzťahu mesta a univerzity
Sprevádza: Mgr. Michal Žitňanský, PhD.

23. augusta o 15.30 h
ŠTÚROVCI A TRNAVA
Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra upriamime
pozornosť na významné štúrovské osobnosti
7. augusta o 15.00 h na Univerzitnom námestí Trnavy (Tamaškovič, Dohnány, Dobšinský). RozMimoriadna piatková Potulka Malým Rímom právanie zavŕšime v Múzeu knižnej kultúry na
výstave Ľudovít Štúr a jeho doba. Potulka v spoTAJOMSTVÁ VOJENSKÉHO ARCHÍVU
lupráci s TTSK – Západoslovenským múzeom
v Trnave
Sprevádza: Ferdinand Mak
30. augusta o 15.30 h
TICHÉ PRÍBEHY
HISTORICKÝCH PORTÁLOV
Najkrajšie historické portály v centre mesta vypovedajú nielen o tvarovej pestrosti a rôznorodosti slohových štýlov, ale aj o funkcii stavieb
a estetickom cítení ich majiteľov
Sprevádzajú: Mgr. Daniela Zacharová
a Ing. Milan Kazimír
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Potulka ponúka unikátnu možnosť nahliadnuť
do nedostupného objektu veľkolepého areálu
bývalej TU a dozvedieť sa niečo z histórie a súčasnosti vojenského archívnictva
Sprevádzajú: Dr. Jozef Petráš,
Ing. Daniela Nemčeková a Ing. Jaroslava Žuffová

Vstupenky na Potulky Malým Rímom si môžete kúpiť od 20. júna v TTi v mestskej veži

