PiešTany
Krížom – krážom

Milí kamaráti,
iste viete, že Piešťany sú po celom svete preslávené najmä vďaka liečivým kúpeľom.
No okrem prekrásneho Kúpeľného ostrova tu nájdete aj veľa iných čarovných
miest, ktoré sa oplatí vidieť na vlastné oči. Poďte s nami spoznať typické piešťanské
symboly, stavby, parky, zvieratká či krásne výhľady. Skôr ako chytíte niekoho za ruku
a rozbehnete sa v ústrety dobrodružstvám, prečítajte si zaujímavosti o Piešťanoch a
skúste vyriešiť nasledujúce úlohy. Ich výsledky vám prezradia, čo by ste rozhodne na
svojich potulkách po meste nemali vynechať.
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V Piešťanoch, meste plnom vody a zdravia objavíte
pečie sa z nej
viacero fontán. Sú symbolom energie prameniacej z
chlieb
termálnej liečivej vody i ozdobou parkov a promenád.
teplé ročné
Jednou z nich je fontána, ktorá perlí v centre mesta
obdobie
a v noci hrá všetkými farbami. Jej názov vám prezradí
tajnička.
časť stromu bez listov

ohrada

Fontána sa volá Príbeh

nádoba na kvety

Podľa prastarej povesti objavil liečivé účinky piešťanskej termálnej vody vták, ktorý si chromú nôžku vyliečil
namáčaním do teplých prameňov. Spoznáte ho podľa nádherného chvosta plného pestrofarebných pier.
Vznešeného tvora môžete vidieť na Kúpeľnom ostrove.

Zvieratko sa volá

2.

Cez rieku, ktorá preteká mestom Piešťany, vedie niekoľko mostov. Najpožívanejšie sú dva – jeden pre peších,
druhý pre autá. Most pre peších je národnou kultúrnou pamiatkou , ktorú navrhol architekt Emil Belluš. Meria
presne 156 metrov a pýši sa titulom najdlhší slovenský krytý most. Ak budete mať šťastie, môžete z neho
pozorovať kŕdle čajok, kačiek i labutí.

Názov mosta je

Azda najtypickejší symbol Piešťan, bronzová socha uzdraveného pacienta stojí na
priečelí Kolonádového mosta od roku 1933. Navrhol ju Arthur Heyer a dnes ju má
mesto Piešťany aj vo svojom erbe.

Socha sa volá

3.

4.

Okolo priehradného jazera pomenovaného po najväčšom počte slnečných dní v roku, ktoré môžete zažiť práve
v Piešťanoch, vedie zaujímavá cestička zvaná Kolookruh. Je vhodná na prechádzku či bicyklový výlet a časť po
priehradný val sa dá prejsť aj na kolieskových korčuliach. Jazero je vyhľadávaným miestom vodných športov a domov
tu našlo aj mnoho vzácnych druhov vtákov.

5.

Názov jazera je

Poznáš meno jednej z najväčších osobností mesta Piešťany, zakladateľa kúpeľov a človeka,
ktorý sa zasúžil o výstavbu liečebných domov, kúpaliska Eva, mostov cez Váh a mnohých
ďalších stavieb? Je čestným občanom Piešťan a jeho meno nesie aj hlavná ulica.

Bol to Ľudovít

6.

PRSTOM PO MAPE

Uhádnuť názvy miest je jedna vec, ale nájsť ich na mape druhá.
Viete priradiť stavby a symboly Piešťan z predchádzajúcej strany
k prázdnym bublinkám v mape?

ZISTI VIAC
O PIEŠŤANOCH
Objav piešťanské parky

Nezabudni navštíviť aj:

Parky plné zelene sú príjemným miestom na oddych i zábavu. V Piešťanoch sa
môžete poprechádzať po mestskom parku, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku. Tvorí ho viac ako 20 hektárov zelenej plochy, na ktorej sa darí viacerým
domácim i cudzokrajným stromom. Na území mesta sa nachádza tiež kúpeľný park,
v ktorom aj vďaka zahraničným kúpeľným hosťom rastú exotické stromy a rastliny
najmä z Ázie a Ameriky. Jednou z najvzácnejších rastlín je lekno Victoria regia,
ktorého misovité listy plávajú na hladine, môžu mať priemer až 2 metre a jeho kvet
kvitne len 18 hodín.

Balneologické múzeum

Vieš, že kde je voda, tam je život?
Výhodná poloha na rieke Váh a unikátne pramene termálnej vody určovali
históriu aj význam mesta. Správy o blahodarných účinkoch tunajšej vody
lákali domácich i zahraničných návštevníkov. Lesk svetového kúpeľníctva
dala mestu rodina Winterovcov, ktorí sa koncom 19. storočia pustili do ich
masívneho budovania. Centrom kúpeľného života je Kúpeľný ostrov ležiaci
medzi prirodzeným a obtokovým ramenom Váhu. Vyviera na ňom 10
minerálnych prameňov s teplotou 67-69 °C. Účinky termálnej vody dodnes
liečia pacientov trpiacich chorobami pohybového ústrojenstva.

Dom umenia

Beethovenova 5
www.balneomuzeum.sk

Nábrežie Ivana Kraska 1
domumenia-piestany.sk

Vojenské historické múzeum

Kino Fontána

Žilinská cesta 6545
www.vhu.sk/muzejne-oddeleniepiestany

Mestskú knižnicu
Školská 19
www.kniznica.sk

Beethovenova 1
fontana-piestany.sk

Elektrárňu Piešťany
Staničná 51
www.elektrarnapiestany-zse.sk

Vydala Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 2016
s finančnou podporou Mesta Piešťany.

www.kniznica.sk

