Bratislava od štvrtka otvára svoje dvere
pre všetkých
Od 19. do 22. apríla sa totiž uskutoční deviaty ročník celomestského
projektu Bratislava pre všetkých 2012.
BRATISLAVA. Bratislava aj tento rok všetkých pozýva do otvorených dverí
magistrátu, galérií, múzeí, knižníc či zoologickej záhrady. Od 19. do 22. apríla sa
totiž uskutoční deviaty ročník celomestského projektu Bratislava pre všetkých
2012. "Snažíme sa v ňom otvoriť každý kúsok nášho mesta bez poplatku a bez
obmedzení, to je zmyslom podujatia," povedal na dnešnej tlačovej konferencii
primátor Milan Ftáčnik.
Vlani mesto zasvätilo podujatie športu, tento rok má byť nosným motívom
kultúra. "Minulý rok sme počítali návštevníkov a bolo ich viac ako 150.000. Tento
rok si tiež trúfame na rovnaké číslo," dodal primátor.
Primátor rozdá ceny
Dni otvorenej samosprávy sa začnú vo štvrtok 19. apríla už o 8.00
hod. bratislavskou burzou kníh. Návštevníci si budú môcť v tento deň pozrieť
výstavu obrazov súčasného slovenského

maliara Stanislav
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Primaciálnom paláci, aj slovenskú časť Limes Romanus, ktorá sa pripravuje na
zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
V piatok bude galavečer 22. ročníka udeľovania Ceny primátora Bratislavy.
Riaditeľ Galérie mesta Bratislava Ivan Jančár dnes návštevníkom odporučil
výstavu Pocta Picassovi v Pálffyho paláci, aj krst knihy Kolomana Sokola.
Múzeum mesta Bratislava zase ponúkne výstavu bratislavského rodáka maliara
Adolfa Frankla v Starej radnici. Vstup je všade bezplatný.
Cez víkend otvorí dvere svojej kancelárie aj primátor a návštevníci sa budú môcť
stretnúť nielen s ním, ale aj s jeho námestníčkami či mestskými poslancami.
Program bude prebiehať na Nádvorí sv. Juraja a jarmok remeselníkov zase
ponúkne nádvorie Starej radnice.
Odpečatia sa mestské brány a jazdiť sa bude aj Prešporáčikom. Deti budú
koncertovať, či vystavovať fotografie v autobuse na Hviezdoslavovom námestí.

"Prostredníctvom výstavy odpovedia deti na otázky, prečo ich baví byť
Bratislavčanom," povedal dnes Slavomír Oslej, predseda Mestského školského
parlamentu s tým, že názory detí chcú posunúť vyššie a niečo zmeniť.
Radní budú v tržnici
Návštevníci budú môcť využiť aj vyhliadkové plavby na Dunaji či pešie
tematické prehliadky mesta so sprievodcami. "Vstupenky na plavbu si už dnes
môžu návštevníci vyzdvihnúť," informoval riaditeľ BKIS Vladimír Grežo. Nedeľa sa
začne slávnostnou bohoslužbou za Bratislavu a Bratislavčanov. Mesto si
pripomenie aj Deň zeme upratovaním Trnavského mýta, na ktorom sa zúčastní aj
primátor.
Tohtoročnou novinkou dní otvorenej samosprávy je Svätojurajská veselica
v sobotu o 17.00 hod. Stará tržnica sa stane miestom oslavy sviatku pridelenia
mestských práv a neformálnych stretnutí radných s obyvateľmi kráľovského
mesta. "Bratislavčanom sme sľúbili zábavu, ktorá bude cenovo dostupná,"
uviedol Ftáčnik.
Svoj program ponúkne aj botanická a zoologická záhrada, Vodárenské
múzeum, športoviská STARZ, Mestský ústav ochrany pamiatok, mestské divadlo
či mestské lesy. Dopravný podnik Bratislava posilní spoje na viacerých linkách
mestskej hromadnej dopravy.
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