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Milí návštevníci Kremnice,

Srdečne vás vítam v meste ba-
níkov a minciarov, v meste zlata 
a dukátov, ktoré v minulosti po-
dopierali tróny viacerých panov-
níkov. Teším sa, že po čase núte-
ného oddychu sme pre vás mohli 

otvoriť brány nášho mesta. Do rúk 
sa vám dostalo prvé číslo Turistic-
kých novín, ktoré majú slúžiť ako 
inšpirácia na to, ako stráviť čas v 
našom meste. 
V informačnom centre sme pri-
pravení zodpovedať vaše otázky, 
pomôcť a poradiť vám tak, aby 

ste odchádzali maximálne spo-
kojní a radi sa k nám v budúcnosti 
vrátili. 

Zuzana Tileschová, riaditeľka 

Kultúrne a informačné centrum 
mesta Kremnica

Atrakcie, expozície a múzeá Podujatia, kaviarne 
a reštaurácie

Súťaž pre deti, tipy na výlety
V NOVINÁCH NÁJDETE:

Vznik a dejiny Kremnice úzko súvi-
sia s výskytom zlatonosných rúd 
na jej území. Výraznú stopu ľud-
skej činnosti v blízkom okolí pred-
stavujú najstaršie banské štôlne a 
šachty, ktorých vznik kladú niek-
torí odborníci do 8. až 9. storočia.

Vznik slobodného kráľovského 
mesta Kremnica je spojený s dá-
tumom 17. november 1328, kedy 
uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou 
vydal osade Cremychbana privi-
legiálnu listinu. 

Dnes, v rozbehnutom 21. storočí, 
stále môžeme vnímať, zažiť a vi-
dieť bohatú históriu ,,zlatej“ Krem-
nice priamo v jej uliciach, dolinách 
či pohoriach. Prajeme Vám krásne 
chvíle pri jej objavovaní.
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OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod.

víkend: 10.00 - 16.00 hod.
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KOČIAREŇ – LAPIDÁRIUM SÔCH D. STANETTIHO V BUDOVE RADNICE 
MESTA KREMNICA

otvorené každý pracovný deň

EXPOZÍCIA JEDINEČNOSTÍ KREMNICE

Expozícia vás prevedie históriou 
Kremnice, udalosťami, 
osobnosťami a vecami, ktoré 
robia Kremnicu jedinečnou a 
odlišujú ju od iných historických 
miest Slovenska, ale aj Európy.

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod.

víkend: 10.00 - 16.00 hod.

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica

Informácie o aktuálnej ponuke a dianí v múzeu nájdete na:
www.muzeumkremnica.sk     |     muzeum@nbs.sk     |     www.facebook.com/muzeumKremnica
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MÚZEUM MINCÍ
A MEDAILÍ KREMNICA

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

NAVŠTÍVTE NAŠE
EXPOZÍCIE
A OBJAVUJTE
S NAMI POKLADY!

Jedinečné špecializované numizmatické múzeum Slovenska.

Múzeum spravuje rôznorodý zbierkový fond, v ktorom nechýbajú
vzácne exponáty z oblasti numizmatiky, medailérstva, regionálnej
histórie a výtvarného umenia.

Patrí medzi najstaršie múzea na Slovensku.

LÍCE A RUB PEŇAZÍ
numizmaticko-historická expozícia
Štefánikovo námestie 10/19,
tel.: 00421(0)45 6780308, 6742696

MEŠTIANSKY DOM
Štefánikovo námestie 32/38,
tel.: 00421(0)45 6744165
Strela jasná okovaná! Kremnický meštiansky
strelecký spolok a jeho terče

MESTSKÝ HRAD
Kostol sv. Kataríny s vyhliadkovou vežou,
Banícka bašta, Karner, Severná veža,
Hodinová veža, Radnica
Zámocké námestie 568/1, tel.: 00421(0)45 6743968

GALÉRIA
Štefánikovo nám. 33/40,
tel.: +421(0)45 6743261
Krátkodobé výstavy výtvarného umenia. Zelená izba
s dobovými nástennými maľbami zo 16. storočia.

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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Atkáryho Kremnické krumple

atkaryho_kremnicke_krumple

A
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Kultúra – Kremnica, tak to je 
spojenie, ktoré naznačuje, že 
reč bude o AKROPOLE - priesto-
re pre kultúru, ktoré sídli v býva-
lej budove kina Partizán a vedľa 
nádhernej Zechenterovej záhra-
dy, a ktoré sa po ,,koronových“ 
časoch opäť prebúdza k životu 
mimo online prostredia. 

Počas letných mesiacov pri-
pravujeme bohatý program. 
Tešiť sa môžete napríklad na 
koncerty interpretov slovenskej 

hudobnej scény rôznych žán-
rov, od alternatívy cez pop až 
po jazz a folk. 
Hudba bude popretkávaná 
divadelnými produkciami, či 
workshopmi, ktoré budeme 
organizovať v exteriéri, či už 
v Zechenterovej záhrade ale-
bo na terase pred Akropolou. 
Program obohatíme  o množ-
stvo filmových zážitkov, ktoré 
sa rozrastú do pravidelných 
filmových večerov aj letného 
kina. Okrem iného, začiatkom 

augusta pripravujeme väč-
šie podujatie, počas ktorého 
umiestnime do Zechenterovej 
záhrady viacero umeleckých 
inštalácií, ktoré doplníme o za-
ujímavý sprievodný program a 
projekcie. 

V rámci prevádzky funguje 
denne otvorený Film Bar 

s rozľahlou terasou 
a čapovaným pivom, 
radlerom, kofolkou.

AKTUÁLNY PROGRAM NÁJDETE TU: 

www.akropolakremnica.sk
www.facebook.com/AkropolaKremnica

www.instagram.com/akropola_kremnica 

Tešíme sa na vašu návštevu.

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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Nezabudnuteľné výhľady na 
starobylú Kremnicu, ale aj na 
blízke či vzdialenejšie oko-
lie na všetky strany posky-
tuje vyhliadková veža nad 
mestom. Prechádzka smerom 
k nej preverí vašu zdatnosť, 
ale výsledok neodškriepiteľne 
stojí za to. Veža je postavená v 
nadmorskej výške 959 m n. m., 
má výšku 13,5 metra. Vyhliad-
ková terasa vo výške 9 metrov 
otvára pohľady na Štiavnické 
vrchy, Žiarsku kotlinu, Vtáčnik, 
na sever uvidíte do Kunešova 
a do Turčianskej kotliny a sme-
rom na východ hlavný hrebeň 
Kremnických vrchov. Na naj-
vyššom poschodí sú smerovní-

ky k známym okolitým cieľom 
ako stred Európy alebo Chata 
Hostinec.  Pre tých, ktorí majú 
strach z výšok alebo nezvlád-
nu chôdzu po schodoch je 
priamo pod vežou umiestnená 
drevená terasa s posedením.
Prechádzka smerom z Krem-
nice trvá približne 1:45 hod pri 
prevýšení 350 m. Začíname od 
hlavného smerovníka v centre, 
značkovaný turistický chodník 
stúpa cez Zámocké námestie 
a Gróbňu - záhradky, pokra-
čujeme cez železničnú trať, k 
rozhľadni sa dostaneme asi 
za hodinu. Chodník pokračuje 
popri kostole do obce Krahule.
Pre menej zdatných, ako aj pre 

rodiny s deťmi odporúčame 
jednoduchšiu trasu k rozhľad-
ni - od kostola na Krahuliach. 
Trasa je označená miestnym 
turistickým značením (červe-
ná a zelená miestna značka) 
a drevená veža je dobre vidi-
teľná zo širokého okolia.

VYHLIADKOVÁ VEŽA KRAHUĽSKÝ ŠTÍT

Objekty Krížovej cesty - 14 
kaplniek spolu s Kostolom sv. 
Kríža zapadajú do krajinného 
obrazu historického mesta. 
Tento architektonicko - kra-

jinský komplex slúži ako oddy-
chovo - relaxačná lokalita.
Územie veľké 10 ha sa využí-
va aj na rôzne verejné podu-
jatia, ako napr. každoročne 
organizovaný Beh do vrchu 
Kalvária. Je tu množstvo den-
drologických exemplárov 
vzácnych starých stromov 
- javora horského, javora 
mliečneho, jaseňa štíhleho, 
lipy veľkolistej, lipy malolistej. 
Výstup na Kalváriu je súčasťou 
náučného chodníka, pek-
nou prechádzkou chodníkom 
pomedzi stromy až na vrchol 
ku kostolu sa dostaneme na 

vyhliadkovú vežu. Trasa začína 
pri šachte Ferdinand, vzdialenej 
len niekoľko sto metrov od au-
tobusovej stanice, pokračuje 
Ulicou Rumunskej armády a 
za posledným domom začí-
na stúpať do svahu Kalvárie. 
Serpentínnym chodníkom po-
pri kaplnkách Krížovej cesty 
vystúpime na vrchol ku Kosto-
lu sv. Kríža. Pokračujeme na 
vyhliadkovú vežu, odkiaľ sa 
za vydareného počasia otvo-
ria krásne výhľady na Krem-
nický Štós, Skalku, Kremnické 
Bane, Jarabicu až po Sitno v 
Štiavnických vrchoch.

KALVÁRIA

Kaskády v Krahuľskej doline 
boli pôvodne protipovodňo-
vou ochranou. Po rekonštrukcii 
opäť plnia svoj účel a pridanou 
hodnotou je ich zaujímavosť 
pre návštevníkov. 
Mestské lesy Kremnica zrekon-
štruovali Kaskády v Krahuľskej 
doline pred niekoľkými rok-

mi. Tie boli vybudované ešte 
koncom 30. rokov minulého 
storočia a pôvodne slúžili ako 
protipovodňová ochrana mes-
ta. Po rekonštrukcii sa stali prí-
ťažlivými aj pre turistov. Počas 
prechádzky cez Kaskády si 
môžete vychutnať krásne po-
hľady na okolitú prírodu.

KASKÁDY V KRAHUĽSKEJ DOLINE

NEZABUDNITE SI POZRIEŤ AJ:
Pomník obetiam I. svetovej 
vojny
- smerom na Skalku

Pomník Juraja Langsfelda
- smerom na Kremnické Bane

Pomník Františka Lotrinskeho
- súčasť chodníka Po stopách 
baníckej činnosti

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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ZOZNAM OSTATNÝCH ATRAKCIÍ, EXPOZÍCIÍ, 
MÚZEÍ A GALÉRIÍ

MÚZEÁ A GALÉRIE

Banské múzeum Štôlňa Andrej
Banská cesta 803/27 
areál šachty Ludovika

Prehliadka podzemia: celoročne
pondelok - piatok: 9.00; 11.00; 13.00, 15.00
sobota, nedeľa, sviatok počas letnej 
sezóny: 11.00;  13.00 a 15.00

www.banske-muzeum.sk
+421 902 047 610
info@banske-muzeum.sk

Expozícia Mincovne Kremnica, š.p.
Štefánikovo nám. 25/24

pondelok - piatok organizované vstupy 
o 9.00; 11.00 a 12.30 hod.
1. júla - 31. augusta navyše aj víkendové 
vstupy o 9.00, 10.00 a 11.00 hod.
min. 5, max. 25 osôb na 1 exkurziu.
Prehliadka trvá cca 45 minút.

V prípade návštevy expozície bez rezervá-
cie odporúčame preveriť si telefonicky 
obsadenosť termínov.

www.mint.sk
+421 45 678 78 75
shop@mint.sk

SOV - SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ 
A ŠPORTOVÉ MÚZEUM
Štefánikovo nám. 14

piatok - nedeľa: 11.00 - 15.00 
V prípade záujmu o návštevu v utorok 
- štvrtok (skupina nad 5 osôb) treba 
návštevu prihlásiť telefonicky deň vopred.

+421 2 443 724 27
muzeum@olympic.sk

Múzeum gýča 
a Ulička slávnych nosov
Štefánikovo nám. 14

PONDELOK – PIATOK  
si môžete deň vopred objednať prehliad-
ku na telefónnom čísle.
Minimálny počet je 5 dospelých osôb.                                                                                                                                            
  
SOBOTA – NEDEĽA 
otvorené od 11.00 – 15.00 h.  Prehliadku 
nie je potrebné objednávať. 

www.gyc.sk
+421 917 467 243
gyc@gyc.sk

ATRAKCIE, KNIŽNICA

Exitescape - tajomstvá Kremnice
Mestská poznávacia hra

Cieľ hry: nájsť v centre mesta Kremnica 
8 informačných skriniek zamknutých na 
zámok pri historických pamiatkach, v 
každej z nich vo výreze odšifrovať časť 
zaujímavosti o Kremnici. 

www.exitescape.sk
+421 904 335 927
valava@exitescape.sk

Knižnica Jána Kollára
Štefánikovo nám. 33/40

Od roku 1925 začala Mestská vere-
jná knižnica Jána Kollára vyvíjať svoje 
kultúrne aktivity, ktorá sa postupom času, 
dejinných a spoločenských udalostí pret-
vorila na dnešnú KNIŽNICU JÁNA KOLLÁRA.

www.kjkk.sk
+421 45 6742 063
kniznica@kjkk.sk

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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PO STOPÁCH BANÍCKEJ ČINNOSTI

Kilometre turistických chod-
níkov sprístupňujú ojedinelé 
atrakcie - svedkov banskej 
minulosti v najrôznejších 
podobách.

Náučný chodník Po sto-
pách baníckej činnosti 

Kremnica – Kremnické 
Bane I.

Trasa: Kremnica, križovatka 
pred budovou Mestského 
Kultúrneho strediska – Ša-
chta Ferdinand – Ulica Ru-
munskej armády – Kalvária 
– Schultersberg – sedielko 

nad Lúčkami, ponad pre-
padlisko Šturec – Šachta 
Ludovík – Šachta Ferdinand

Dĺžka trasy 5 km, čas trva-
nia 3 hodiny, prevýšenie 
242 m, stredne náročná.

Náučný chodník Po stopách 
baníckej činnosti Kremnica- 

Kremnické Bane II.

Trasa: Banská cesta dom 
č. 807/39 – Klopačka – 
kaplnka Panny Márie – pin-
ga Teich – okrajom prepad-
liska žilníka Teich – popri 
žile Schnidler – stará osada 
Piarg – Kirchberg – Krížne 
žily – križovatka ciest Kra-
hule Kremnica 

Dĺžka trasy 3,5 km, čas 
trvania 2 hodiny, prevýše-
nie 200 m, stredne náročná.

Náučný chodník Po sto-
pách baníckej činnosti 

Kremnica- Kremnické Bane 
III.

Trasa: Banská cesta dom 
č. 807/39 – Klopačka – 
kaplnka Panny Márie – Kríž 
pod Jarabicou – Jarabica 
– križovatka ciest Krahule 
Kremnica – obec Kremnic-
ké Bane – Šachta Rudolf – 
Klopačka

Dĺžka trasy 7 km, čas trva-
nia 3 hodiny, prevýšenie 
286 m, stredne náročná.

LEGENDA:
01/ Šachta Ferdinand
02/ Šachta Kingsbiilner 
- skalný pozostatok 
03/ Šachta Klinger 
- ústie zabezpečené mrežou
04/ Šachta Roth 
- pozostatok vo forme pingy
05/ Štôlňa Milan 
- šachtový portál s mrežou
06/ Štôlňa Nová Muntzer 
- ústie prepadnuté
07/ Halda štôlne Nová Miintzer
08/ Štôlňa Volle Henne s haldou
09/ Štôlňa Katarina 
- ústie prepadnuté - mulda
10/ Štôlňa Václav stred 
- zachované ústie
11/ štôlňa Václav juh 
- zasypané ústie
12/ Štôlňa Šturec - 
zachované ústie - portál s mrežou
13/ Šachta Mikuláš 
- zlikvidovaná
14/ Šachta Ludovik - zachovaný 
celý komplex budov

15/ Štôlňa Ferdinand 
- zachované ústie - portál s mrežou
16/ Štôlňa Václav sever 
- zachované ústie
17/ Šachta Mária - zlikvidovaná
18/ Štôlňa Vratislav 
- zachovaný portál
19/ Šachta Rudolf
- len ako preliačina v teréne
20/ Štôlňa Nová Vodná 
- zachované ústie
21/ Dobývky na žile Schindler
22/ Šachta Kribanus 
- v teréne ako pinga
23/ Dobývka na žile Kirchberg 
- skalná stena
24/ Žily Krížne 
- stopy po povrchovej dobývke
25/ Šachta Anna - zlikvidovaná
26/ Šachta Matej - zlikvidovaná
27/ Šachta Leopold 
- zlikvidovaná
28/ Šachta Hellinger 
- v teréne ako pinga
29/ Šachta Michal - zlikvidovaná

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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Milí naši malí aj veľkí 
návštevníci,
pripravili sme pre vás súťaž, 
vďaka ktorej možno ešte o tro-
chu viac spoznáte Kremnicu a 

jej históriu. Je to jednoduché! 
Na tejto strane nájdete mapku 
kremnického námestia. Vyplňte 
otázky, ktoré sa týkajú práve 
budov a pamiatok na námestí 

a správne odpovede prineste 
do Kultúrneho a informačného 
centra. 
Tam už na vás čaká sladká od-
mena!

ZABAVTE SA, SPOZNAJTE MESTO A VYZDVIHNITE SI 
OD NÁS MALÝ DARČEK

Legenda k mapke:

1. Mestský hrad
2. Radnica / mestský úrad
3. Bellov dom
4. Budova NBS - Múzea   
    mincí a medailí
5. Morový stĺp
6. Baroková fontána
7. Barbakan
8. Meštianske domy
9. Františkánsky kostol
10. Mincovňa Kremnica
11. Biglerovský dom
12. Dom komorského         
      grófa

1. Koľko striech má Bellov dom?

2. Budovu Mincovne Kremnica stráži socha niekdajšieho panovníka, ktorý udelil v roku 
1328 nášmu mestu privilégiá. Ako sa volá tento panovník?

3. Koľko schodov vedie k barokovej fontáne, ktorá zdobí kremnické námestie?

4. Na Dome komorského grófa sú pod prasačou hlavou pecne chleba, ktoré skameneli, 
aby Kremničanom pripomínali, že chamtivosť sa nevypláca (pozri príbeh na strane 21). 
Koľko pecňov chleba je na dome?

5. Čo je vyobrazené na samom vrchole Morového stĺpu Najsvätejšej Trojice?

6. Kultúrne a informačné centrum sídli v medzibrání, pod Dolnou bránou, kde sa nachád-
za Expozícia jedinečností Kremnice. Na koľkých poschodiach sa výstava rozprestiera?  

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY



SKALKA RELAX CENTRUM 112021

TELOCVIČŇA / SQUASH / 
/ STOLNÝ TENIS / BEDMINTON / IN - LINE DRÁHA

  BAZÉN / SAUNY
/ FITNESS  / BOWLING

045/ 6742 841 / skalka@kremnica.sk / www.visitkremnica.com

POŽIČOVŇA FERRATOVÝCH SETOV
Cena za požičanie setov
10 € / 4 hodiny alebo 20 € / celý deň.

Pri požičaní je potrebné zložiť kauciu vo výške 50 €, 
ktorá bude vrátená po vrátení nepoškodeného setu.

Nezabudnite sa poistiť pre prípad zásahu HZS.
Uložte si tiesňovú linku HZS 18 300.

Výstroj na via ferraty si 
môžete požičať 
v Relax centre 

na Skalke, 
t.č. 0917 815 259, 

045/ 6742 841

Požičovňa via ferratových setov:
Každý deň od 09.00 - 21.00 hod.

Ostatné služby:
Každý deň od 11.00 - 21.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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DOBRODRUŽSTVO 
V SRDCI SLOVENSKA

VIA FERRATA KOMÍN

Prvá cesta s názvom VÝZVA 
je určená pre najskúsenejších 
s obtiažnosťou E. Pri jej celko-
vej dĺžke 70 m je previsnutá 4 
metre, a to ju robí extra ná-
ročnou. 

Napravo sa vlieza do KOMÍ-
NA, ktorý sa neskôr rozdeľuje 
na viacero variantov. Na jeho 
začiatku sa nachádza po-
ložená platňa, ktorá ústi do 
komínového systému, kde sa 
miestami musíme prepchať 

medzi vklinené kamene.

V strede komína sa cesty 
rozdeľujú, jedna ide ďalej ko-
mínom až na jeho ústie. Druhý 
variant vedie na TRUBAČOVU 
VEŽU cez exponovaný pilier s 
krásnymi výhľadmi k vrcholo-
vému krížu. Od vrcholu vedie 
dobrodružný most, stúpa sa 
len po jednom lane a pod ním 
sa nachádza 20 metrov vzdu-
choprázdna.

Tretím variantom je via ferrata 
KOMINÁRSKA. 

Na opačnej strane hrebeňa z 
jeho západnej strany sa na-
chádza skalné bralo s MINI-
FERRATOU a JÁNOŠÍKOVOU 
DIEROU. Miniferrata je dlhá len 
30 metrov a vedie nie vyso-
ko nad zemou. Je vhodná na 
výcvik pohybu a istiacej tech-
niky a taktiež je tu možnosť si 
vyskúšať via ferratu s deťmi.

Okrem ferrát 
aj ďalšie atrakcie
• 80 metrov dlhý VISUTÝ MOST
• LANOVÁ SIEŤ, ktorá padá do 

hĺbky 37 metrov. 
• VÝHLIADKA TITANIC

VIA FERRATOVÝ SVET

CVIČNÁ via ferrata (B) - dĺžka 
15 m. Je určená na nácvik a 
zaobchádzanie s via ferrato-
vým výstrojom. 

Via ferrata TRAVERZ (B) - dĺžka 
100 m. Je poprepájaná viace-
rými zážitkovými prvkami ako 
sú vtáčie hniezda, kladina, ky-

vadlo, mosty a rebrík DNA. 
Návštevník môže traverz 
opustiť na viacerých únikových 
miestach.

HREBEŇOVÁ via ferrata (B) - 
dĺžka 30 m. 

VIA COMMO (C) - dĺžka 110 
m. Končí na skalnom masí-
ve VÝHLIADKOVOU LÁVKOU 
s preskleným zakončením, z 

ktorej sú nádherné pohľady 
na Skalku, Krížnu a Turiec.

Via ferrata F-ÚHA (F) - dĺžka 
45 m, previs 11 m. Najťažšia 
ferratová cesta na Slovensku, 
ktorú odporúčame iba skúse-
ným lezcom. 

MALÁ VÝZVA E-JHA (E) - dĺž-
ka 16 m, previs 3 m.

POŽIČOVŇA VIA FERRATOVÝCH SETOV

SKALKA R ELAX
CE NTRU M

Výstroj na via ferraty 
si môžete požičať 

v Relax centre 
na Skalke, 

t.č. 0917 815 259, 
045/ 6742 841

Cena za požičanie setov
10 € / 4 hodiny alebo 20 € / celý deň.
Pri požičaní je potrebné zložiť kauciu 
vo výške 50€, ktorá bude vrátená 
po vrátení nepoškodeného setu.
Nezabudnite sa poistiť pre prípad 
zásahu HZS. Uložte si tiesňovú linku 
HZS 18 300.

foto: Dominik Janovský
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NBS – MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA
KALENDÁRIUM LETNÝCH PODUJATÍ 2021

3. júla   Strelecké terče
   Ukážky organových skladieb
17. júla   Piknik na hrade
1.augusta  Ukážky organových skladieb
7. augusta  Príbehy v múzeu
8. augusta  Ukážky organových skladieb
11. augusta  Za pokladmi Slovenska
14. augusta  Ukážky organových skladieb
15. augusta  Ukážky organových skladieb
18. augusta  Ukážky organových skladieb
21. augusta  Ukážky organových skladieb
22. augusta  Ukážky organových skladieb
   Koncert Pavla Hammela na Mestskom hrade

Viac informácií o každom programe na www.muzeumkremnica.sk | www.facebook.com/muzeumKremnica

OTVÁRACIE HODINY 

Platné od 15. 5. do 30. 6. 2021
NUMIZMATICKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA LÍCE A RUB PEŇAZÍ: 
utorok - nedeľa: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 16:30
MESTSKÝ HRAD S KOSTOLOM SV. KATARÍNY 
utorok - nedeľa: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30
DLHODOBÁ VÝSTAVA „STRELA JASNÁ OKOVANÁ! KREMNICKÝ MEŠTIANSKY 
STRELECKÝ SPOLOK A JEHO TERČE“ 
pondelok - piatok: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00, sobota – nedeľa: 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30 
GALÉRIA - VÝSTAVA „SLOVENSKÁ MEDAILA 2016 – 2020“ 
pondelok - piatok: 9:00 – 12:30 / 13:30 – 16:00
sobota - nedeľa: 9:00 – 12:30 / 13:30 – 16:30

Platné od 1. 7. do 31. 8. 2021
NUMIZMATICKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA LÍCE A RUB PEŇAZÍ 
utorok - nedeľa: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:30
MESTSKÝ HRAD S KOSTOLOM SV. KATARÍNY 
utorok - nedeľa: 10:00 – 12:00 / 13:00 – 17:30
DLHODOBÁ VÝSTAVA „STRELA JASNÁ OKOVANÁ! KREMNICKÝ MEŠTIANSKY 
STRELECKÝ SPOLOK A JEHO TERČE“ 
pondelok - piatok: 09:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
sobota - nedeľa: 10:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

GALÉRIA:
• výstava „Slovenská medaila 2016 – 2020“ do 8. 8. 2021
• medzinárodná výstava „Karikatúry“, ktorá je súčasťou Európskeho festivalu humoru a 

satiry Kremnické Gagy 2021 – od 16. 8. 2021: pondelok – nedeľa: 10:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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z verejných zdrojov podporil

You
TubeINFINITY CAFÉ

ZECHENTEROVA 330/9, KREMNICA

Filmy, koncerty, divadlo...pod jednou strechou

Leto v Akropole
Podujatia kultúrneho centra 
podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia

Všetky podujatia budú realizované v zmysle aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR

JÚN
9.6. / Best of Fest Anča 2020
16:30 - pre deti
17:30 - pre dospelých

14., 18., 23. / ME 2021 vo futbale 
- zápasy Slovenskej reprezen-
tácie / projekcie cez projektor 
vo Film Bare Akropola

19.6. / 20:30 
- koncert Tornádo Lue 

25.6. / 18:30 - Erik Adamson 
- vernisáž k výstave fotiek 

27.6. / 16:30 - Divadlo Colorato 
/ Bejby Bajbl Band 

JÚL
PRIPRAVUJEME: 

• Koncert nového objavu na 
slovenskej hudobnej scéne, 
Kataríny Málikovej.

• Koncert multižánrovej sku-
piny LAUKO, ale aj pes-
ničkára Petra Juhásza. 

• Workshop zameraný na 
výrobu a výuku hry na 
drevené hudobné nástroje.

• Odivo: Aero - interaktívne 
predstavenie nie len pre 
deti.

AUGUST
7.8. / kultúrne podujatie 
s pracovným názvom 
“Biela noc v Záhrade” 
- rozžiarime Zechenterovu zá-
hradu za Akropolou

21.8. / 18:00 - Folk v záhrade / 

Rolničky a ďalší 
- štyri koncertné vystúpenia 
počas jedného večera

PRAVIDELNÉ PODUJATIA:
Každý utorok o 17:00 organi-
zuje občianske združenie Zla-
té líšky interaktívne hry / po-
dujatia / wokshopy pre deti. 

Každý mesiac bude prebiehať 
Akropola Kvíz s kvízmajstrom 
Jakubom Murínom. 

*Odporúčame program 
sledovať na našej web 
stránke 
www.akropolakremnica.sk 
alebo sociálnych sieťach 
Facebook a Instagram. 

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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KREMNICKÝ HRADNÝ 
ORGAN 2021

MESTSKÝ HRAD – 
KOSTOL SV. KATARÍNY

3. júl  
Mgr. István Nagy (Slovensko)

10. júl
Mgr. Michal Hanuš (ČR)

Chrám sv. Barbory - Kutná Hora

17. júl
Doc. Dr. Mónika Kecskés - 

Prof. László Deák (Maďarsko)
Františkánsky kostol, Budapešť

24. júl
Daniele Mecchia (Taliansko)

31. júl
Mag. Christian Gross (Nemecko)

Kostol sv. Trojice - Lipsko

7. august 
Mgr. István Nagy (Slovensko)

14. august
Mgr. art. Ján Bulla (Slovensko)

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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Apartmán v Kamennom dome sa nachádza v širšom
centre mesta Kremnica. Vzhľadom na jeho polohu je
výborným východiskovým bodom pre letné i zimné
aktivity v okolí. Lokalita umožňuje prepojenie
relaxačnej dovolenky s aktívnym oddychom.  

Apartmán svojou rozlohou a členením umožňuje
ubytovanie skupiniek a rodín do 6 osôb. Apartmán je
priestranný a zariadený vkusne a útulne, preto sa 
v ňom budete cítiť veľmi pohodlne. Tešíme sa na vás.

Miesto, ktoré je tu len pre vás a vašich najbližších.
Nekonečná cyklotúra či lyžovačka a po nej relax 
s pohárom vína. Aj takto môže vyzerať dovolenka 
v Kremnických vrchoch. Apartmán v Kamennom
dome sa nachádza uprostred všetkého atraktívneho,
čo Kremnické vrchy a Kremnica ponúkajú. 

KAMENNÝ DOM
KREMNICA

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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ZOZNAM OSTATNÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ 
V KREMNICI A NA SKALKE

Hotel Golfer***
J. Horvátha 910/50
+421 45/674 37 67

hotel@golfer.sk
www.golfer.sk

HOTELY

Hotel Centrál**
Dolná 40
+421 911 187 150
info@hotel-central.sk
www.hotel-central.sk

Horský hotel Minciar
Partizánska dolina 531/21
+421 911 590 740
recepcia@minciar.com
www.minciar.com

Penzión Veža
J. Horvátha 910/50
+421 908 835 350

penzionveza@penzion-veza.sk
www.penzion-veza.sk

PENZIÓNY

Penzión Stefanshof
J. Horvátha 911/52
+421 45/674 40 97

penzion@stefanshof.sk
www.stefanshof.sk

Penzión Guldiner
Skalka pri Kremnici 1610
+421 917 188 453

info@guldiner.sk
www.guldiner.sk

Apartmán na Zlatej
Ul. Zlatá 627/4
+421 903 017 797
villavita.kremnica@gmail.com
www.villavita.kremnica.biz

APARTMÁNY

Apartmán Tri klenby
Angyalova 27
+421 917 192 645
triklenby@gmail.com
www.triklenby.sk

Apartments and 
suites
Dolná 70
+421 918 461 531

Villa Tourmaline
Ľudovíta Štúra 684/2
+421 949 755 064 
elena@villatourmaline.com
www.villatourmaline.com

Sofia Veterník
Veternícka 1504/64
+421 908 218 067
penzionSofiaVeternik@gmail.com

Penzión Soler
Angyalova 433/63
+421 903 353 004

pension@soler.sk 
www.soler.sk

Penzión Vejmut
Bystrická 498/4
+421 903 530 206 
vejmut@vejmut.sk 
www.vejmut.sk

Penzión Kremnica
+421 903 761 801 
info@penzion-kremnica.sk
www.penzionkremnica.sk

Jurajshof
Veternícka 120/25
+421 902 233 003

Privát PAVÚK
Veternícka 115/15
+421 903 969 357 
privat.pavuk.kremnica@gmail.com

Apartmán Kolibka
Ul. J. Kollára 556/31
+421 908 571 859 

Apartmán Skalka 38
Skalka pri Kremnici
+421 905 939 092 
apartmanskalka38@gmail.com
www.apartmanskalka38.sk

Horská chata Limba
Skalka pri Kremnici
+421 901 752 553
info@skalkalimba.sk
www.skalkalimba.sk

CHATY, UBYTOVNE

Toliar - rekreačné 
zariadenie
Partizánska dolina 527
+421 45/674 24 24

Chata Kabo
Skalka pri Kremnici
+421 908 190 311
www.chatakabo.sk

Pucova chata
Skalka pri Kremnici
+421 903 155 556
www.pucovachata.sk

Turistická ubytovňa 
VETERNÍK
Veternícka 117/19
+421 45 674 2709

Penzión Tempo
Sama Chalupku 314/14
+421 904 648 880
daxnerova@tempodaxner.sk

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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You
Tube

ˇ
LETNÉ

KONCERTY
JÚL

AUGUST
OD 20:00 HOD.

DJs NIGHTS
LETNÁ
TERASA
MIEŠANÉ
DRINKY

SKVELÉ
JEDLO

KONTAKT: 0951 637 382

OTVÁRACIE HODINY:
Po  Št         
Pia  So       
Nedeľa       

7:30       24:00
10:00       22:00

Nájdete nás TU:
OC GROŠ, Zechenterova 330/9
967 01 Kremnica 

7:30       22:00

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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Nedajte sa oklamať názvom. 
Reštaurácia sa síce špecializuje 
na tie najlepšie pochúťky z di-

vinového mäsa, v menu si však 
prídu na svoje všetci: milovníci 
hydinového, bravčového a ho-

vädzieho mäsa, dokonca 
aj vegetariáni!

POĽOVNÍCKA REŠTAURÁCIA SILVANUS
LAHODNÉ JEDLÁ V HISTORICKOM MEŠTIANSKOM DOME

REŠTAURÁCIA SA NACHÁDZA V SRDCI HISTORICKÉHO NÁMESTIA, 
LEN PÁR KROKOV OD MOROVÉHO STĹPU

VEĽKÁ TERASA, DETSKÝ KÚTIK, KRÁSNE PROSTREDIE

NOVÝ JEDÁLNY A NÁPOJOVÝ LÍSTOK, GRIL PARTY, LETNÝ BAR 

KVALITA A DIZAJN 
NA PRVOM MIESTE!

Špičkoví šéfkúchár a barman 
z reštaurácie Silvanus pre svo-

jich hostí pripravili celkom nový 
jedálny a nápojový lístok, ktorí 
si potrpí na dizajn a kvalitu! 

OKREM SKVELEJ PONUKY JEDÁL 
A NÁPOJOV SA MÔŽETE KAŽDÝ 
TÝŽDEŇ TEŠIŤ NA GRIL PARTY 
SO ŽIVOU HUDBOU A LETNÝM 
BAROM!

JEDLÁ PRIPRAVENÉ S TOU NAJVÄČŠOU LÁSKOU. 
A ČO JE UROBENÉ S LÁSKOU, JE UROBENÉ DOBRE!

RECENZIE OD 
SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Jednoznačne najlepšia reštaurácia v meste. 
Skvelé jedlo, veľké porcie, príjemné pros-
tredie. Detský kútik aj vnútri aj vonku.
***** Vyborné jedlo, milá obsluha, krásna 

reštaurácia, veľmi odporúčame pri 
návšteve Kremnice vyskúšať. 10/10!!!
*****foto: Dominik Roth

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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ZOZNAM OSTATNÝCH REŠTAURÁCIÍ, KAVIARNÍ A BAROV
V KREMNICI + OBCHODY S POTRAVINAMI

Reštaurácia 
Zlatý sivoň
rybárske špeciality
Langsfeldova 693/3
+421 45/6744 580
zlatysivonkremnica@gmail.com

REŠTAURÁCIE

Reštaurácia Ile de Ré
francúzske špeciality 
len na rezerváciu
Hotel GOLFER ***
J. Horvátha 910/50
+421 45/67 437 67
hotel@golfer.sk
www.golfer.sk

Pizzeria Fidenza
talianska kuchyňa
Štefánikovo námestie 13/2
+421 903 350 560
fidenza.sro@gmail.com
www.fidenza.sk

Malinová pani
kaviareň, cukráreň, zmrzlina
Námestie SNP 37
+421 915 284 483
info@malinovapani.sk
www.malinovapani.sk

Talianska zmrzlina
Námestie SNP 37

Zmrzlina SENJ
Dolná 68/4

Reštaurácia hotela 
Centrál**
široký výber tradičných jedál, 
denné menu
Dolná 40
+421 45/679 09 54
info@hotel-central.sk
www.hotel-central.sk

Reštaurácia 
Modrý kocúr
pizza, rôzne špeciality, 
denné menu
Dolná ul. 70/8
+421 918 299 744
rozvozmk@gmail.com

Reštaurácia hotela 
Veterník
tradičné jedlá, denné menu
Veternícka 117/19
+421 918 278 382

Reštaurácia Jeleň
obedové menu
Dolná ul. 77/22
+421 907 808 527

GRAMO GALERIA 
bistro & kaviareň
káva, nápoje, dezerty, bistro
Štefánikovo nám. 28/30
+421 911 590 640

KAVIARNE / BARY

Boutique bar :incité
káva, miešané drinky
Štefánikovo námestie 16
pineapplearmyproduction@
gmail.com

N café
káva, nápoje
Námestie SNP 36/1

Korzo Retro Caffe
káva, nápoje
Štefánikovo námestie 13
+421 905 819 703
L.Kovalka@gmail.com

TaJa KEBAB
Štefánikovo námestie 34/42
+421 907 111 914
tajadoner2019@gmail.com
www.taja-kebab.metro.rest

MEDOVNIKÁRSTVO 
HAURÍK - CUKRÁREŇ
káva, nápoje, dezerty
Dolná 39/1, Kremnica
+421 908 708 638
info@kremnickemedovniky.sk
www.kremnickemedovniky.sk

CUKRÁRNE

Mi Amore Pizza
rozvoz jedál
Dolná 75/18
+421 950 320 901

Milk Agro
Zechenterova 330

Potraviny SAMA
Dolná 98

Potraviny TEMPO
Sama Chalupku 314

COOP Jednota
P. Križku 1

POTRAVINY

Farmfoods
P. Križku / parkovisko Jeleň

Kremnická pekáreň
Dolná 73/14

D&J Mark
Dolná 94/56

Pohostinstvo Štroffek
nápoje, drinky
Kutnohorská 7

KREMNICA / MESTO PRÍBEHOV
TURISTICKÉ NOVINY
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DOM KOMORSKÉHO GRÓFA / 
DOM S DIAMANTOVOU KLENBOU

Rozsiahly poschodový objekt 
s neskorogotickým vstupným 
portálom v južnej časti prízemia 
vznikal postupnými prístavbami k 
staršiemu domu. 
Reštaurovanú neskorogotickú časť 
datuje do r. 1488 masková kon-
zola s diablom na južnej fasáde, 
ktorá má priamu súvislosť s 
figúrkami na klenbe presbytéria 
hradného kostola. Na fasádach i 
vnútri domu sa z tohto obdobia 
zachovali aj ďalšie gotické kamen-
né portály, rôzne funkčné otvory a 
dvoj- a trojdielne okná. Komorský 
gróf mal cez podzemnú chodbu 
kontakt s hradom a radnicou, o 
čom svedčí zamurovaný vchod na 
prízemí. V roku 1443 dom obývala 

rodina komorského grófa Stadlera. 
Najvyšší kráľovský úradník v ban-
skej oblasti býval v Kremnici, pre-
tože bola hlavným kráľovským 
banským mestom.
Okolo r. 1520 tu dodatočne 
domurovali diamantovú klenbu, 
ktorá dala celému domu dnešný 
názov. Miestnosti s diamantovými 
klenbami oddeľuje neskoro-
gotický sedlový portál. Západné 
krídlo malo hospodársku funkciu 
a vzniklo súčasne s prejazdom v 
uličnom trakte. 
V 16. storočí v týchto priestoroch 
nocovala uhorská kráľovná Mária. 
V roku 1545 bola v tomto dome 
podpísaná Dohoda mesta Krem-
nice s kráľovnou Máriou o hl-
bokých dedičných štôlňach (Tiefen 
Erbstollen).
Dnes je toto sídlo, známe aj ako 
dom Petra Michalicu, miestom 
konania festivalu Hudba pod dia-
mantovou klenbou.

BELLOV DOM

je prvý rekonštruovaný neskoro-
gotický meštiansky dom v Krem-
nici. Schéma stavby vychádza 
z tradičného trojpriestorového 
domu. Na základe celého súbo-
ru neskorogotických tvarovaných 
článkov ju možno datovať do 
obdobia okolo r. 1500. V interiéri 

sa nachádzajú vzácne neskoro-
gotické portály. V suteréne, do 
ktorého sa vchádza z námestia 
gotickým portálom, sa nachádza 
neskorogotický valcový kamen-
ný stĺp s diamantovou hlavicou, 
podopierajúci klenbu. V exteriéri v 
nike bočnej fasády je zachovaná 
neskorogotická nástenná maľba, 
predstavujúca korunovanú Pannu 
Máriu s výjavom Narodenia Pána. 
V renesancii čiastočne doplnili in-
teriér lunetovými klenbami. Časť 
interiéru bola zmenená vytvorením 
širokého schodiska. Na dome je 
pamätná tabuľa hudobného skla-
dateľa Jána Levoslava Bellu, ktorý 
tu býval v rokoch 1869-91.
Dnes v Bellovom dome sídli 
Múzeum gýča či SOV - Slovenské 
olympijské a športové múzeum.

Z HISTÓRIE MEŠTIANSKYCH DOMOV
Dom komorského grófa a Bellov dom

Kedysi dávno bývala vraj v dome 
komorského grófa bohatá a krás-
na meštianka. Mala všetkého 
toľko, koľko sa jej uráčilo. Bola 
však veľmi skúpa, nevľúdna a zlá. 
Nemala rada nič a nikoho, okrem 
seba a svojich zlatých dukátov.
Jedného dňa zaklopala na 
jej dvere chudobná žobráčka. 
Bola oblečená len do handier aj 
napriek tomu, že vonku nebolo 
vôbec teplo. Bola bosá a hladná. 
Bohatá meštianka otvorila okno, 
aby sa pozrela, kto klope. Žo-
bráčka ju ihneď poprosila o jedlo, 
aspoň o kúsok chleba. Ale meš-
tianka nemala súcit s nikým a už 
vôbec nie s ošarpanou, špinavou 
žobráčkou. 
,,To ten chlieb dám radšej sviniam!” 
vykríkla a zabuchla okno. Žobráč-
ka sa už pomaly poberala preč, 
keď sa zrazu okno opäť otvorilo a 
v ňom stála meštianka s bochník-

mi chleba v rukách. Meštianka 
počkala, kým si ju úbohá žobráč-
ka dobre prehliadla. Potom sa 
zahnala a hodila chlieb smerom k 
chlievom.
V tom momente sa meštian-
ka premenila na prasa, ktoré 

môžeme dodnes vidieť pod ok-
nom, z ktorého vyhodila bochníky 
chleba. To, že lakomstvo sa nevy-
pláca, nám okrem meštianki-
nej prasacej hlavy pripomínajú 
skamenené bochníky chleba pod 
oknom domu.

POVESŤ O PRASACEJ HLAVE
z voľného rozprávania
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Počiatky kremnického ces-
tovného ruchu v pravom slova 
smysle môžeme nájsť už zači-
atkom nášho storočia. Z nížin 
Uhorska chodilo do Kremnice 
hodne hostí, najmä v lete. 
Boli ubytovaní jednak v súkrom-
ných rodinách a potom vo vilách 
v doline Soler. Ale chodili do 
Kremnice aj priekopníci lyžiarst-
va a už v r. 1912 usporiadali v 
Kremnici prvé lyžiarske majstro-
vstvá Uhorska. Týmto dátumom 
začína kremnická lyžiarska tradí-
cia. Na Skalke stála už pred pr-
vou svetovou vojnou poľovnícka 
búda, ktorá slúžila za provízórnu 
nocľaháreň prvým kremnickým 
Iyžiarom. Po svetovej vojne bol 
to najmä Klub čsl. turistov, ktorý 
vykonal kus priekopníckej práce. 
Aj samo mesto, tušiace budúc-
nosť Kremnice v cestovnom ru-

chu systematicky investovalo do 
podnikov.

Musíme klásť dôraz aj na výcho-
vu všetkých složiek obyvateľst-
va od školákov po dospelých. V 
občianstve musíme vypestovať 
vedomie dôležitosti a významu 
cestovného ruchu pre mesto 
Kremnicu. Tradičná pohostinnosť, 
ktorá sa v minulosti osvedčila 
pri výstavbe železnice, musí sa 
zračit a prejavovať v skutkoch, 
v správaní sa a v počinoch 
k návštevníkom. Obyvateľst-
vo má si zachovať a pestovať 
príslovečnú pohostinnosť, ktorá 
sa má prejavovať vo zdvorilosti, 
úctívosti a ochote vočí turistom, 
hosťom a cudzincom, najmä 
k cudzím rečiam našich hostí. 
Načim všetkými prostriedkami 
prebúdzať a pestovať u mládeže 
a dospelých lásku k našim 

prírodným a historickým krásam 
a získavať ich pre myšlienku 
turistiky, cestovania, čím sa im 
najlepšie vštepia cnosti potreb-
né pre občana pohostinného 
mesta cestovného ruchu.

Cestovný ruch neprinesie do 
Kremnice prostredníctvom cudzin-
cov a hosťov iba valuty a peniaze, 
ale ak bude dobre podchytený, 
sblíži Kremničanov s príslušníkmi 
iných národov, ktorí prídu hľadať 
občerstvenie tela a ducha a 
vedľa zábavy i poznanie krem-
nických mravov, dejín, kremnickej 
svojskej kultúry - kultúry starého 
banského mesta.
Všetky složky, ktoré tvoria mes-
to, majú svoju vnútornú funkciu, 
ktorá určuje a podmieňuje ich 
bytie, dostávajú určitý smysel a 
vnútorný život.

SLOVÁ TEODORA LAMOŠA Z ROKU 1948, KTORÝMI SA V KREMNICI 
SNAŽÍME RIADIŤ DO DNES
PhDr. Teodor Lamoš, CSc., bol všestrannou osobnosťou, predstaviteľom povojnovej historiografie a archívnic-
tva. Nebol síce rodeným Kremničanom, ale v tomto meste sa výrazne zapísal do histórie svojou precíznou 
prácou ako kremnický archivár a riaditeľ, ochranár prírody a historických pamiatok, hudobník, lyžiar, tenista, 
organizátor spoločensko-kultúrnych a športových podujatí. 
Publikáciu Sídelný zemepis Kremnice, ktorá vyšla v roku 1948, venoval pohľadu na vznik a vývoj Kremnice, 
jeho banícku činnosť, ako aj prostredie a ľudí v ňom žijúcich. Prečítajte si zopár zaujímavých úryvkov z pub-
likácie, ktoré majú hodnotu a aktuálnosť aj dnes.

NIEČO NA ČÍTANIE22 2021

V údolí Hrona na vysokom brale 
v hustých lesoch a príkrych 
stráňach je postavený hrad 
nazývaný Hrad Šašov. Dobre sa 
žilo panstvu na hrade. Nečudo, 
že hradný pán mal rád príro-
du a bol vášnivým lovcom. Na 
poľovačkách sa mu darilo, preto 
sa odvážil so svojou výpravou 
vždy ďalej a ďalej za lovom do 
divokých lesov. Jedného dňa sa 
rozhodol, že zájde poľovať  na 
koniec tajomnej doliny,  do ktorej 
sa tak rád pozeral z okien svo-
jich komnát. Jedného pekného 
jesenného dňa si chcel splniť svo-
ju túžbu, a tak sa za včasného 
rána vydala poľovnícka družina 
za dobrodružstvom. Družina sa 
v tichosti zakrádala strminami 
a  úbočiami raz vľavo potom na 
druhej strane údolia,  ale zveri 
nikde. Pátrali až na koniec údo-
lia, šťastie sa im však vyhýbalo 
a hlad sa už nepríjemne hlásil. 
Ešte skúsili pátrať pod strmým 

kopcom, keď tu počujú slabý 
hlas nejakého vtáka. Ihneď sa 
rozdelili, aby prečesali väčší kus 
lesa. Skupina s pánom hradu sa 
vybrala za hlasom vtáka. Keď 
prišli na čistinku, uvideli jarabi-
cu, pán hradu okamžite napol 
luk a vystrelil, svišťavý šíp trafil 
nešťastnú obeť. Slabá to bola 
útecha, pretože malá jarabi-
ca nemohla nasýtiť všetkých. 
Našťastie, druhá skupina ulovi-
la statného jeleňa, a tak mohli 
upokojiť mučivý hlad. 
Pri čistení jarabice našli v jej 
hrvole neobvyklé zrniečka. 
Najskôr sa preľakli, čo je to 
za bosoráctvo, radšej zavo-
lali pána hradu, aby sa na to 
pozrel. Akonáhle zrniečka uvidel, 
začudovane zvolal. Veď sú to 
zlaté zrniečka. Sluhovia, aj keď 
hladní, okamžite sa rozbehli na 
miesto, kde jarabicu ulovili, pre-
hľadali kríky, prekutali zem, ale 
po ďalšom zlate ani stopy. 

Sklamaní sa vrátili a pustili sa 
do hodovania z napečenej divi-
ny. Zaľahli do mäkkého machu 
a za chvíľu bolo počuť už len 
spokojné odfukovanie. Zobudil 
ich neznesiteľný smäd. Pán na-
riadil dvom sluhom, aby do-
niesli vodu z čistého horského 
potôčika. Po chvíli začuli od 
potôčika desivý výkrik, okamžite 
sa chopili zbraní a utekali na po-
moc svojim druhom. Aké bolo 
ich prekvapenie, keď ich vide-
li usmiatych a rozradostených.  
Zvedavo sa pýtajú, čo sa im 
prihodilo. Tí však ukazujú prstom 
do zátočiny v potôčiku, kde sa 
blyšťali zlaté zrnká v potoku, a 
aj na protiľahlom brehu. Takto 
bolo objavené kremnické zlato. 
Keďže ich k zlatu priviedla jara-
bica, vrch pod ktorým jarabicu 
ulovili nazvali Jarabicou. Vrch je 
vysoký 938 metrov a vidieť ho 
na severozápade z kremnického 
námestia.

LEGENDA O OBJAVENÍ ZLATA
podľa predlohy spracoval Ján Filanda
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SLUŽBY 232021

ZOZNAM OSTATNÝCH SLUŽIEB

Slovak Folk Travel
suveníry, cestovná agentúra
www.slovakfolktravel.com
+421 948 482 552
info@slovakfolkart.com

Cyklo - Santé
servis bicyklov
Pavla Križku 386/11
www.cyklosante.sk
+421 948 394 570
cyklosante@gmail.com

Discgolfové ihrisko
zábavná pohybová aktivita
Skalka pri Kremnici
Júl - august: 9.00 – 18.00

Autoservis Ziman
Dolná ul. 104/80
+421 45 674 22 25

PARAGLIDING 
- TANDEMOVÉ LETY
+421 950 476 601
pvlrjc@gmail.com

Lekáreň Recept
Dolná 49/21
+421 45 5393 208

Slovenská pošta
pobočka Kremnica
Zechenterova 326/1

Požičovňa Drevenička
Požičovňa kolobežiek, ko-
lieskových lyží, via ferrat. setov
Skalka pri Kremnici

Lekáreň Dr. MAX
Dolná 49/21
+421 901 961 079

Pneuservis Rajter
Sama Chalupku 278/5
+421 915 277 460

Pneuservis EX-O
Jula Horvátha 1509
+421 905 630 932

Trafika
Nám. SNP 26
+421 45 674 30 35

Bankomaty:
Slovenská sporiteľňa
VÚB Banka
OTP Banka

Pohotovosť
Žiar nad Hronom
+421 45 670 9955
Detská: +421 911 100 311
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CECHOVÉ HODY KREMNICKÉ
KREMNICKÝ JARMOK 2021

24. júl 2021 / Štefánikovo námestie

Dychová 
hudba

MINCIAR 
VIRVAR Remeselný

trh
MAJEROVCI LUCIE

revival
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