Bratislava bude opäť pre všetkých
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Podujatie Bratislava pre všetkých, ktorým si mesto pripomína pridelenie mestských práv, sa
bude konať od 24. do 26. apríla.
BRATISLAVA. Bratislava už po dvanásty raz otvorí svoje brány obyvateľom i návštevníkom mesta.
Podujatie Bratislava pre všetkých, ktorým si mesto pripomína pridelenie mestských práv, sa bude
konať od 24. do 26. apríla. Chýbať nebude tradičné odpečatenie mestských brán, svoju kanceláriu
pre verejnosť otvorí aj nový primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Zadarmo bude možné navštíviť viaceré tematické múzea, otvorená pre všetkých bude aj ZOO
Bratislava. Do zákulisia vezme návštevníkov Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislavská
organizácia cestovného ruchu zase pozýva na sériu tematických prehliadok.

Turistická sezóna sa otvára
Najbohatší program ponúka mesto v sobotu a nedeľu. Turistickú sezónu radnica otvorí v sobotu o
10:00 pod Michalskou bránou tradičným odpečatením mestských brán. Dvere svojej kancelárie
ľuďom otvorí aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal spolu so svojimi námestníkmi. V sobotu nebudú
chýbať ani každoročne obľúbené vyhliadkové plavby loďou po Dunaji. Loď Prešov bude ľudí voziť
od 10:00 do 16:00, bezplatné vstupenky si však treba rezervovať vopred a vyzdvihnúť do 22. apríla
v pokladni Mestského divadla P. O. Hviezdoslava.
Jedna osoba môže dostať maximálne štyri vstupenky. Loď sa na Dunaj počas dňa vyberie päťkrát a
na každú jazdu je k dispozícii 200 vstupeniek. Aké je to sedieť v smetiarskom aute si budú môcť
návštevníci vyskúšať na Primaciálnom námestí, kde bude auto pristavené od 10:30 do 16:00. V
rámci podujatia Ahoj, zberné vozidlo! si budú môcť návštevníci pozrieť zberné vozidlo OLO,
dozvedia sa aj ako funguje a môžu sa v ňom aj odfotiť.

Lesnícke dni
V nedeľu bude živo na Partizánskej lúke a Kamzíku, kde sa budú konať Lesnícke dni. Deti, ale aj ich
rodičia sa pomocou hier a súťaží zoznámia s lesom, spoznajú dreviny, živočíchy i prácu lesníkov.
Pripravené bude aj člnkovanie na rybníku, skákanie v nafukovacom hrade či na trampolíne. Svoje
umenie prídu ukázať včelári i sokoliari. Nedeľný program v prírode ukončia zapálením vatry, pri
ktorej organizátori vyhlásia aj víťazov jednotlivých súťaží. Tí odvážnejší sa budú môcť vybrať na
Kamzík, kde ich lezecké schopnosti otestuje lanové centrum. Na petržalskej Dostihovej dráhe sa
bude súťažiť o Veľkú cenu primátora Bratislavy.

Rodičia si budú môcť staviť na víťazného koňa, deti sa zatiaľ budú môcť na koníkoch povoziť.
Počas celého víkendu bude pre všetkých bezplatne otvorená ZOO Bratislava, vybrať sa ľudia môžu
i do podzemia Kaplnky sv. Jakuba. Prehliadky ponúka aj Vodárenské múzeum Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti (BVS) na Devínskej ceste. Návštevníci si budú môcť pozrieť novú
expozíciu Vodárenského múzea, vyskúšať chuť vody či zoznámiť sa s maskotmi Vodárikom a
Voduškou. Pripravené sú aj prehliadky ostrova Sihoť s odborným výkladom. Celý víkend bude
návštevníkov centrom mesta voziť aj historické auto Prešporáčik či historická električka.
Svoje dvere otvára aj Múzeum mesta Bratislavy vo svojich tematických múzeách. Zadarmo sa budú
môcť ísť ľudia pozrieť aj na Hrad Devín či do múzea Antická Gerulata v bratislavských Rusovciach.
Bratislavská organizácia cestovného ruchu pozýva návštevníkov Dní otvorených dverí samosprávy
na tematické prehliadky, ktoré pripravili pri príležitosti 50. výročia založenia 1. mestského
informačného centra v Bratislave. Otvorené budú aj viaceré športoviská, o ktoré sa stará Správa
telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Ľudia si budú môcť zakorčuľovať na Zimnom
štadióne v Dúbravke i na Zimnom štadióne O. Nepelu, STaRZ otvorí pre všetkých aj plaváreň na
Pasienkoch či športovo-rekreačný areál na Harmincovej.
Chýbať nebude ani charitatívna Bratislavská burza kníh, jej deviaty ročník sa začne 23. a potrvá do
29. apríla. Burza kníh bude otvorená na nádvorí knižnice na Klariskej 16 v pracovné dni od 08:00 do
19:00 a cez víkend od 10:00 do 18:00. Počas Bratislavy pre všetkých budú otvorené aj pobočky
Mestskej knižnice Bratislava, v ktorých cez víkend nových čitateľov zaregistrujú bez poplatkov.
Podrobný program podujatia Bratislava pre všetkých je zverejnený na internetovej stránke mesta
www.bratislava.sk.
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