Bratislava bude mať opäť svoj víkend
Podujatie Bratislava pre všetkých oslavuje 10 rokov. Štvordňové podujatie sa začne 18.
apríla.
BRATISLAVA. Bez lístka do múzea, zadarmo do zoologickej záhrady či na plavbu po Dunaji sa
dostanú Bratislavčania už budúci víkend. Hlavné mesto totiž po desiatykrát otvorí dvere do
svojich inštitúcii a ponúkne pestrý program.
Štvordňové celomestské podujatie Bratislava pre všetkých 2013 odštartuje programom už vo
štvrtok 18. apríla a pripomínať sa bude aj dvadsaťročná existencia Bratislavy ako hlavného
mesta.

20. výročie Bratislavy ako hlavného mesta
"Chceme pozvať Bratislavčanov do všetkých našich zariadení, počas soboty a nedele budú
preto otvorené a dostupné bez poplatku," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii
bratislavský primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru).
Jednotiacou myšlienkou podujatia je 20. výročie Bratislavy ako hlavného mesta SR. Mesto si
chce však tiež pripomenúť 450. výročie od prvej kráľovskej korunovácie, kedy bol za kráľa
korunovaný Maximilián II a vtedajší Prešporok sa stal hlavným mestom Uhorska.
"V Primaciálnom paláci budeme vystavovať kópiu Uhorskej kráľovskej koruny a
korunovačných klenotov a odevov," avizoval primátor.

Akcia sa začne burzou
Dni otvorenej samosprávy sa začnú vo štvrtok (18.4.) o 08.00 h Bratislavskou burzou kníh.
Knihy za pár centov opäť ponúkne na svojom nádvorí Mestská knižnica, ktorá zároveň
nových čitateľov zapíše bez poplatkov.
Mestské múzeum i Primaciálny palác otvoria výstavy diel o historickom centre mesta,
povojnovej Bratislave od Karola Kállaya či ukážu fotografie slovenskej metropoly za
posledných dvadsať rokov, kde poskytla svoj archív aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
Na piatkovom (19.4.) galavečere zase primátor ocení osobnosti, ktoré sa zaslúžili o kultúrny,
spoločenský či športový rozvoj slovenskej metropoly.

Klasické odpečatenie brán
Opäť nebude chýbať odpečatenie mestských brán, ktorým v sobotu (20.4.) Bratislava otvorí
turistickú sezónu. "Tradične je to robené v historickom duchu, v spoločenstve tovarišstva a
starých bojových umení a remesiel. Potom bude sprievod pokračovať pred Primaciálny palác,
Bratislavčania uvidia exhibíciu jazdcov a bojovníkov," priblížil riaditeľ Bratislavského
kultúrneho a informačného centra (BKIS) Vladimír Grežo.

Celý víkend si bude môcť verejnosť pozrieť reprezentačné priestory Primaciálneho paláca s
obrazárňou a unikátnymi gobelínmi a v sobotu im dvere do svojej kancelárie otvorí aj
primátor.
V autobuse na Hviezdoslavovom námestí si budú môcť záujemcovia pozrieť Bratislavu
objektívom či ceruzkou mladých. Na veľkú mapu mesta zase budú môcť v rámci
interaktívneho projektu Mapa ciTy! pripnúť odkaz a opísať tak zážitok, ktorý sa im spája s
niektorým miestom v Bratislave.

Veselica v tržnici
V sobotňajší večer sa Stará tržnica stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv.
Od 18.00 do 22.00 tam bude Svätojurajská veselica. "Je to cenovo dostupná ponuka, ľudia si
nerobia starosti ani s oblečením. Trošku nám však konkuruje hokej, tak tam budeme možno
oznamovať, aký je stav," podotkol Ftáčnik.
Prečítaj si viac o veselici v tržnici - tu

Davy do zoo
Bratislavčania sa cez víkend zadarmo odvezú známym Prešporáčikom, lanovkou zo Železnej
studničky na Kamzík i poplavia po Dunaji.
Svoje dvere cez víkend otvorí aj Zoologická záhrada, kde vlani počas tohto celomestského
podujatia zavítalo vyše 30.000 ľudí. Bratislavčania budú môcť využiť aj pešie tematické
prehliadky mesta so sprievodcami pod názvom Turistom vo vlastnom meste. Dostanú sa aj
do podzemia Kaplnky sv. Jakuba či na ostrov Sihoť. Svoje športoviská rovnako otvorí mestský
STaRZ.
Zadarmo sa bude korčuľovať aj plávať a STaRZ zavolá návštevníkov do novej posilňovne na
Pasienkoch.
V nedeľu (21.4.) bude Partizánska lúka patriť deťom. Lesníci aj tento rok chlapcom a
dievčatám pomocou hier a súťaží ukážu, ako prebieha život v lese aj to, čo je prácou lesníkov.
Vlani sa zvedavé deti lesných pedagógov pýtali napríklad na kreslenú postavičku Shrek či
dinosaurov. Zadarmo bude tiež člnkovanie na jazere pri Partizánskej lúke či lanoland na
Kamzíku.
Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní spoje na viacerých linkách mestskej hromadnej
dopravy, do ulíc vypraví navyše aj historické vozidlá.
Vlani celomestské podujatie podľa primátora navštívilo viac ako 100.000 ľudí. Ftáčnik dúfa,
že aspoň toľko ich príde aj tento rok.

Davy vždy smerujú aj na burzy mestskej knižnice.
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