
2. DEŇ 

Bad Radkersburg (slovinský Radgona, staré maďarské meno Reged, Prekmurska Radgonja) je 

mesto v juhovýchodnej časti Štajerska. Je kúpeľným a turistickým centrom. 
Má asi 1940 obyvateľov. 

Klopotec  

čiže Hrkálka, čo je drevená zariadenie s kladivkami, ktoré 

vydávajú nerovnomerné zvuky. Hrkálky klopocú a odháňajú 
škorcov a vrabcov. Vinári sa s takou charakteristikou 

nestotožňujú, hovoria, že hrkálky spievajú a nie klopocú. 
Hrkálka je ochranná známka tamojších viníc. 

 

Gornja Radgona – okres a mesto leží v severovýchodnej 
časti Slovinska. Rieka Mura je spoločnou hranicou s 

Rakúskom. Sú tu najkrajšie svahy a hrebene kopcov 

s vinicami. Mesto Radgona je známe svojim šumivým vínom 
zlatá Radgonská penina, ktorú produkujú od r. 1852 

klasickým spôsobom. Bolo to zaznamenané v Bleiweisovych 
správach ako ”Kleinošekova štajerska penina”. Základným 

vínom je chardonnay, z ktorého sa vyrába extra suché, 
suché a polosuché šumivé víno. 

Mesto a okres majú niekoľko jedinečných kultúrnych 
zaujímavosti, ako sú dva zámky zo 17. storočia a pamätný 

park, ktorý pripomína vojnové udalostí v obci. 

Gornju Radgonu založil Přemysl Otakar II v roku 1261. Ako 

trhovisko sa spomína už v 1265 a ako mesto 1299. V roku 
1308 získalo mesto samostatnosť.  

Šampanské je jediné víno,  
pri ktorom žena 

aj po pití je krásna! 
(Pani Louise XV.) 

Šlebingerjev kopec 
Rastie tu najhrubší a jeden z 

najstarších viničov v Slovinsku. 
Hlavný kmeň má  72 cm a je 

zložený zo štyroch samostatných 

naočkovaných stopiek. 

Kapelski Vrh obec v okrese Radenci. 
Kapelski Vrh cez hrebeň rozptýlená obec je jedným z 

najpopulárnejších miest na výlety po Radgonsko-kapeljskih 

kopcoch. Sú tu rozsiahle vinice a sady s jabloňami, broskyňami 
a malinami. V najvyššom bode, 312 m nad morom, stojí farský 

kostol sv. Magdalény. Je odtiaľ                                                                                                                                                                                        
krásny výhľad cez Pomurje,  za  jasného počasia dokonca 

možno vidieť jazero Balatón. 



Terme Banovci – Križevci 

Okrem termálneho kúpaliska v Banovcah 
nablízko sa nachádzajú aj skvost ako čo je 

Babičov mlyn na vode. Sú záznamy ktorý hovoria 
že sa tu nachádzalo na rieka Mura, 93 takých 

mlynov. Dnes je len jeden jediní a je to unikátna 

pamiatka. Tu môžeme vidieť: 

 Kompu, ktorá preváža navštevnikov cez 

rieku 
 Büjrašky múzeum 

 Kulinárska a etnologická ponuka 

 Nekonečná krása prírody. 

Dnes mlyn ponuka: bielu, ražovu, chliebov u, 

pohánkovú a kukuričnú múku, pohánkovú a 
pšenovú kašu a ďalšie výrobky z mletia. 

Ostrov Lasky, Ižakovci sa nachádza medzi riekou 
Mura a jej ramenom 

Vabijo Vas tudi na večerno kopanje s 
konzumacijo od nedelje do četrtka od 19.00 do 

21.00 ter v petek in soboto od 20.00–22.00 za 
samo 2,50 €. 

Ďalšie ponuky na objednávku: 

 Ukážka pajanja Krujë - chlieb opečený 

na živom ohni, natretý s cesnakom a 

namazaný sa masťou, spolu je ponuka aj pálenka 
 Rafting po rieke Mur 

 V Ethno-kultúrne prezentácie 

 V kulinárne špeciality (ryby na ohni, hovädzí guláš, büjraške jedla, prekmursky zákusok, 

knedle ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


