BRATISLAVSKÉ MESTSKÉ DNI 2017
Vážení Bratislavčania, vážení návštevníci nášho hlavného mesta,
dovoľte mi privítať vás na pôde nášho kráľovského mesta. Bratislava
svojou históriou a multikulturálnym charakterom vytvára neopakovateľnú
atmosféru, ktorá poteší každého návštevníka.
Teší ma, že opäť môžeme v bránach slávnostnej Bratislavy privítať všetkých
priateľov nášho mesta. Tých, ktorí si cenia históriu Bratislavy, ale i všetko,
čo nám môže spôsobiť potešenie v jej súčasnom dianí. Historická pamäť
Bratislavy je bohatá na politické, kultúrne, spoločenské a športové udalosti.
Písali sa tu dejiny, umenie ovplyvnili významné európske osobnosti a
milovníci športu zažili veľké víťazstvá.
Mestské dni nám pripomínajú vzácne historické obdobie nášho mesta –
pridelenie mestských práv. V minulosti k nim patrili oslavy, ale aj neformálne
stretnutia zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. Dnes
stojíme pred úlohou vrátiť Bratislave postavenie hlavného mesta, aké mu
spoločensky a ekonomicky prináleží. Zmeniť kvalitu života nášho mesta je
výzvou, ktorú chceme naplniť.
Želám vám na podujatiach Bratislavských mestských dní a tiež pri
poznávaní mestských organizácií veľa nezabudnuteľných zážitkov, ale
najmä krásny a príjemný čas strávený v našom meste.

Galavečer XXV. ročníka udeľovania Ceny
primátora Bratislavy
Piatok, 21. apríla 2017
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (vstup iba
pre pozvaných hostí).
Remeselný jarmok, prezentácia a predvádzanie
remesiel. Piatok – nedeľa
21. 04. 2017 – 23. 04. 2017, 10:00 – 18:00
Nádvorie Starej radnice
Bratislavská burza kníh
20. – 26. 4. v pracovné dni 8:00 – 19:00,
počas víkendu 10:00 – 18:00
Slávnostné otvorenie 11. ročníka charitatívnej akcie 20.
4. štvrtok 8:00, v spolupráci s bratislavskými knižnicami,

Nádvorie MKB, Klariská 16

PRIMACIÁLNY PALÁC

Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci

SOBOTA OD 10:00 DO 18:00

Návštevníci si môžu pozrieť primátorovu pracovňu a
kancelárie, porozprávať sa s primátorom Ivom Nesrovnalom,
jeho námestníkmi oboznámiť sa s ich prácou.

smArt ciTy - Bratislava budúcnosti
SOBOTA, 10:00 – 17:00

Súťažná výstava , v ktorej mladí ľudia vyjadria svoj názor,
ako si predstavujú Bratislavu ako mesto budúcnosti.

Fanfárový koncert
SOBOTA, 16:00 – 16:30

Z balkóna Primaciálneho paláca – Bratislavská dychová
harmónia.
Počas víkendu v sobotu aj nedeľu si v Primaciálnom paláci môže
verejnosť prezrieť aj reprezentačné priestory s obrazárňou,
unikátnymi gobelínmi a vypočuť koncerty deti základných
umeleckých škôl v Zrkadlovej sieni.

Sobota aj nedeľa, 10:00 – 17:30 Deti základných
umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre
Bratislavčanov

Ivo Nesrovnal

primátor Bratislavy

ODPEČATENIE MESTSKÝCH BRÁN

SOBOTA, 10:00, Michalská brána

Symbolické otvorenie brán mesta, turistickej sezóny a

pozvánka pre všetkých Bratislavčanov na vstup do mesta.
Účinkuje Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel.
Pripravilo BKIS.

Hrad Devín, Muránska ulica 10, Výstava Devín v praveku
bezplatný vstup pre všetkých
Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7.

NÁMESTIE DETÍ A MLÁDEŽE
SOBOTA, 10:00 – 17:00

REMESELNÝ JARMOK
21. 04. 2017 – 23. 04. 2017, 10:00 – 18:00,
nádvorie Starej radnice

Námestie detí a mládeže (v spolupráci s BKIS)
Hlavné námestie
• prezentácie činnosti a prác detí v ZUŠ a CVČ
• tvorivé dielne základných umeleckých škôl, centier voľného
času na Hlavnom námestí pre deti a návštevníkov Bratislavy
• deti základných umeleckých škôl a centier voľného času
vystupujú a koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy,
program na pódiu a na Hlavnom námestí.

VITAJTE VO SVETE OLO

Sobota, 10:00 – 17:00, Primaciálne námestie

• prehliadka smetiarskeho auta s našimi smetiarmi
• BikeLab – vybicykluj si svoju cukrovú vatu
10:00 – 17:00 – Smetiarska fotobúdka
10:00 – 15:00 – tvorivé dielne
14:00 – 17:00 – Bubnová šou nielen na odpade v podaní
skupiny Rytmika

MÚZEUM MESTA BRATISLAVY
Tematické expozície Múzea mesta Bratislavy:
SOBOTA a NEDEĽA, 10:00 – 18:00

Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie
Nádvorie Starej radnice – Remeselný jarmok
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1
Národný salón vín Slovenskej republiky, Možnosť ochutnávky
100 najkvalitnejších slovenských vín od 40 vinárov
Deti základných umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre
Bratislavčanov
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác,
Radničná 1
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 3
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica
26
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2

prezentácia a predvádzanie remesiel.

Múzeum dejín mesta
SOBOTA, 14:00, Stará radnica a nádvorie Starej
radnice

Výstava – výstavná sieň MMB
Čo sa rozbilo v Prešporských domácnostiach
Odborný výklad k výstave. Sprevádza PhDr. Hedviga
Sedláčková, CSc. a Ing. Dana Rohanová

Múzeum historických interiérov
SOBOTA, 11:00 A 16:00, Apponyiho palác
Prehliadky depozitára skla, keramiky a porcelánu

Keltská pec na vypaľovanie keramiky v
súvislostiach histórie
SOBOTA, 15:00, Faustova sieň,

Odborná prednáška s prehliadkou pece: Mgr. Andrej Vrtel,
PhD.

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY

SOBOTA AJ NEDEĽA, 11:00 – 18:00
MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11
Imro Weiner-Kráľ – ROZPRÁVKY PRE ELISE

Po nútenom odchode z Francúzska zanechal umelec za
„železnou oponou“ na začiatku 50-tych rokov milovanú
dcéru, štvorročnú Elise, ktorej odvtedy denne posielal listy s
maľovanými príbehmi. Vo farebných ilustráciách v priebehu
rokov 1953 až 1956 tak vznikali vtipné dobrodružstvá
kocúra Mineta, žabiaka Brekeke, ale aj prefíkaného lišiaka,
zradného vlka či namysleného kohúta kraľujúceho na dvore
v spoločnosti obľúbených sliepok.

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Takmer sto diel majstrov, ktorí ovplyvnili vývoj umenia 18.
storočia na Slovensku. Jej súčasťou sú aj Grafické kabinety,
interiérová výzdoba stien dvoch reprezentačných miestností
obsahujúca 290 grafických listov z prelomu 17. a 18. storočia.

PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19
Andreas Fogarasi – Plán

Prostredníctvom inštalácií, videí a fotografií skúma miesta,
mestá, architektúru a zároveň mechanizmy, ako sa politické
či kultúrne idey stávajú „obrazmi“. Svoje diela prevažne
minimálneho a konceptuálneho umenia prezentoval v rade
prestížnych európskych galérií a inštitúcií.

Gotická maľba a plastika

Rozsahom neveľká (19 diel), ale o to príťažlivejšia stála
expozícia korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej
architektúry v paláci a dokumentuje spolu tri storočia
(14. − 16. st.) výtvarnej aktivity na Slovensku.

Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie
20. storočia

Expozícia podáva čo najucelenejší obraz slovenského
umenia v medzivojnovom období a v druhej polovici 20.
storočia. Zároveň sú v nej zahrnuté dve in situ inštalácie
mimoriadneho významu: Vila mystérií od Alexa Mlynárčika
a Pasáž od Mateja Kréna.

Rodinná GMB: Keď je holub na streche
SOBOTA 22. 4. 2017 | 15.00, Pálffyho palác,
Panská 19

Rodiny s deťmi (7 – 11 r.).
Keď je holub na streche, tak sme možno v meste, lebo na
dedinách sú holuby zriedkavé. Alebo je tomu inak? Tak či
tak, keď nie holub, tak niečo predsa len robí mesto mestom.
Andreas Fogarasi skúma mestá po svojom a jeho výstava
sa stane východiskom pre naše uvažovanie . Z kapacitných
dôvodov je potrebná rezervácia na adrese
vzdelavanie@gmb.sk.

Vyhliadkové plavby LoĎou po Dunaji

SOBOTA, 10:00 – 14:00.

Počet plavieb je 4, vstupenky potrebujú aj deti. Trvanie
plavby: 45 minút, vstup na pontón 15 minút pred začiatkom
plavby.
Vstupenky na jednotlivé plavby v počte max. 4 kusy na
osobu sa budú vydávať na pracovisku služieb občanom
Front Office Magistrátu hl. mesta, Primaciálne nám., v stredu
19.4.2017 od 13:00. Pripravilo BKIS v spolupráci so Slovenská
plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Bratislavská burza kníh
20. – 26. 4. v pracovné dni 8:00 – 19:00, počas
víkendu 10:00 – 18:00
slávnostné otvorenie 11. ročníka charitatívnej akcie 20.
4. štvrtok 8:00, v spolupráci s bratislavskými knižnicami,

Nádvorie MKB, Klariská 16
20. 4. ŠTVRTOK 17:00 vernisáž výstavy obrazov
Danka Gregová: Vrstvenie
kurátorka: Martina Charvátová Skácelová,

Kozliatka a vlk
Sobota, 11:00 a 14:00, MESTSKÉ DIVADLO
P.O. HVIEZDOSLAVA, umelecká scéna BKIS
Šimon Spišák a kol., rozpráva Eva Pavlíková.
Rozprávku o neposlušných kozliatkách a zlom vlkovi určite
poznáte. Ale čo ak kozliatka uverili iba tomu, čo im rozprávky
a povery o vlkovi narozprávali a nikdy ho naozaj nevideli?
Prídite na rozprávku Nového divadla z Nitry a spoznajte „ich
vlka“.

Vstupenky na predstavenia Kozliatka a vlk
budú k dispozícii 20.apríla v pokladni MDPOH v
čase 13.00 – 17.00 .

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA

Galéria Artotéka, Kapucínska 1
Bratislava – mesto, ktoré číta,
SOBOTA, 10:00 – 18:00
Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na
pracoviskách:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry,Laurinská 5
Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Komentované kŕmenie, náučné aktivity.
Sobota – nedeľa, 09:00 – 18:00
SOBOTA, 22. apríl
• Slávnostné otvorenie výbehu pre vlky euroázijské
• Vozenie na koňoch, miesto: horné detské ihrisko
od 11:00 do 18:00, len za priaznivého počasia
• Prehliadky expozícií zvierat
• Živé vysielanie rádia EUROPA 2 zo ZOO
od 10:00 do 16:00, vedľa výbehu medveďa hnedého

Kapucínska 1
služby:

• Prehliadky expozícií zvierat
• Informačný stánok „Deň Zeme“,
13:00 – 15:00, za pavilónom primátov

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry,

• výpožičné služby
• zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov
• bezplatný internet

Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
Cesta svetla, SOBOTA jednodenná fotografická

výstava so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých,
v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Ukážky výcviku vodiacich psov
SOBOTA, 14:00, Michalská 26 Čo všetko sa musia

naučiť psíky, aby mohli byť spoľahlivými pomocníkmi
nevidiacim ľuďom?
V spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné
psy.

BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO (BKIS)

NEDEĽA, 23. apríl

Vzhľadom na veľmi obmedzené kapacity
parkoviska Vám odporúčame využiť MHD, ktorá
bude premávať v posilnenom režime.

MÚZEUM PETRŽALSKÉHO OPEVNENIA

BUNKER BS-4
22.-23. APRÍL 2017, SOBOTA a NEDEĽA

Múzeum nachádzajúce sa v objekte B-S 4 “Lány” je zamerané
na predvojnové Československo a jeho jedinečný pevnostný
systém. Miesto: Viedenská cesta, pri štátnej hranici Petržalka
- Berg, od parkoviska pešo cca 5 minút, sledovať značenie.

Otvorené: 10.00 - 18.00 hod.
Prepravu do múzea bude zabezpečovať
historický autobus Karosa ŠL 11 označený
ako H 25 pod mostom SNP.

POĽ NÁ NEMOCNICA LEKÁROV BEZ HRANÍC

19. – 24. APRÍLA 2017
Námestie SNP – pri pamätníku SNP

Poľná nemocnica Lekárov bez hraníc je interaktívna výstava,
vystavené vybavenie si môžete vyskúšať na vlastnej koži.
Môžete ochutnať Plumpy’Nut®, ktorý sa používa pri liečbe
detskej podvýživy, roztok na liečbu cholery, a na makete
srdca rozpoznať, či bije správne.

BRATISLAVSKÉ FIREMNÉ HRY
SOBOTA 22. apríla, 9:00 - 16:00 Kuchajda

Športové disciplíny: Plážový volejbal, Streetball, Mini
football, Beh jednotlivcov, Tenis dvojhra, Silový štvorboj,
Kajak, Lukostreľba, Štafetový beh, Petang

TURISTOM VO VLASTNOM MESTE

SOBOTA 22.4. 2017
09:30-11:30, 500 rokov reformácie v Bratislave

Na trase Františkánske námestie – Panenská ulica sa dozviete
kde sa stretávali reformovaní kresťania – evanjelici a ako sa
reformácia prejavila v živote mesta

Miesto stretnutia: Františkánske námestie,
Sprevádza: Dagmar Gubová
10:30-12:30, (Veľkolepá) Štúrova ulica

Jedna z najvýstavnejších ulíc Bratislavy, ktorá spája Dunaj s
centrom.

Miesto stretnutia: Generálna prokuratúra SR,
Sprevádza: Katarína Gašparová
13:30-15:30, Architektúra v dobe Márie Terézie

V trase Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská
ulica – Bratislavský hrad.

Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí. Sprevádza: Dagmar Gubová
14:30-16:30, Zdraví a nemocní v Prešporku

Počas vychádzky uvidíte miesta, ktoré sa spájajú s históriou
a činnosťou špitálskych rádov. Dozviete sa tiež, kedy sa v
našom meste zrodili nemocnice a lekárne.

Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí, Sprevádza: Zuzana Tomčániová

16:00-18:00, Kriminálna Bratislava

Dozviete sa o viac či menej závažných skutkoch proti zákonu
od stredoveku až po našu súčasnosť.

Miesto stretnutia: pred vstupom do Katedrály sv.
Martina, Sprevádza: Ľubomíra Černáková
16:00-18:00, Plesy, bály a tanečné divadlo v
časoch Márie Terézie
Mária Terézia bola aj napriek neustálym tehotenstvám
vynikajúcou tanečnicou, pozrite si miesta mesta Bratislava,
ktoré cisárovná poctila svojou návštevou.

Miesto stretnutia: Nádvorie Bratislavského
hradu. Sprevádza: Helena Navrátilová
NEDEĽA 23.4. 2017
10:00-12:00, Tajomstvá židovskej Bratislavy

História židovskej komunity na území dnešnej Bratislavy.
V tajomnom Podhradí si vypočujete príbehy zo židovského
geta a osudy jeho známych i menej známych obyvateľov.

Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom
námestí. Sprevádza: Zuzana Tomčániová
10:00-11:30, Architektúra 20.storočia

Vývoj modernej architektúry v Bratislave: secesia,
rondokubizmus, funkcionalizmus, socialistický realizmus,
postmoderna.

Miesto stretnutia: pred kostolom Trinitárov
Sprevádza: Juraj Berdis
13:30-15:30, Hudobnícka rodina Albrechtovcov
Predstavíme Vám Alexandra Albrechta ako posledného
dirigenta Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv.
Martina. Miesto stretnutia: pred vstupom do

Katedrály sv. Martina, Sprevádza: Zuzana
Godárová.
14:30-16:30, Sad Janka Kráľa – najstarší verejný
park v strednej Európe
Historické udalosti spojené s jeho fungovaním –
korunovačné slávnosti, zemetrasenia, Napoleonove
záujmy, prvý parník v Bratislave, električka Prešporok –
Viedeň. Miesto stretnutia: pri soche Janka Kráľa.

Sprevádza: Štefan Kmeť.

15:30-17:30, Priateľská Lazaretská ulica

Pohostinné správanie k cudzincom mala táto ulica
zakotvené už vo svojom prvom názve „Platea xenodochialis“.
Prečo ju tak volali a či je rovnako priateľská aj dnes,
zistíte, keď prídete na prehliadku.Miesto stretnutia: roh
Špitálskej a Lazaretskej ulice. Sprevádza: Ľubomíra
Černáková.

PEŠIE PREHLIADKY V ANGLICKOM A
NEMECKOM JAZYKU

SOBOTA 22.4. 2017
14:00 - 15:30, Bratislava - Pressburg - Pozsony

Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku,
Eva Čubríková, Annamária Marettová, Miesto stretnutia:
pri studni na Primaciálnom námestí.

14:00 - 15:30, Bratislava - Pressburg – Pozsony,

Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku,
Dagmar Čechová, Mária Hoťková, Miesto stretnutia: pri
studni na Primaciálnom námestí.

NEDEĽA 23.4. 2017		
14:00 - 15:30, Bratislava - Pressburg – Pozsony

Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku,
p. Janetta Jánošková, Miesto stretnutia: pri studni na
Primaciálnom námestí.

14:00 - 15:30, Bratislava - Pressburg - Pozsony

Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku
p. Dagmar Čechová, Miesto stretnutia: pri studni na
Primaciálnom námestí.

Turistická šifrovacia hra po stopách korunovácií
SOBOTA, NEDEĽA, začiatok hry: Turistické

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA

Počas víkendu v SOBOTU a NEDEĽU budú premávať aj
historické vozidlá v čase od 9:00 do 18:00 s intervalom 30

Električka H13 v trase HLAVNÁ STANICA -

Obchodná - Kapucínska - tunel - nábrežie - Mostová SND - Nám. SNP - Obchodná - HLAVNÁ STANICA
Premávať budú vozne 18 s vlekom, 31 a 215.
Trolejbus H213 v trase KOLIBA - BÚDKOVÁ v trase
linky 203.
Trolejbusy linky H213 budú vložené do poradia medzi
linkami 203, 5 minút po spoji linky 203. Premávať
budú oba trolejbusy Škoda 9 Tr.
Autobusy H33 v trase: SND - Štúrova - nábrežie Mlynská dolina - Patrónka - ŽELEZNÁ STUDNIČKA. V
smere do mesta vodiči odbočia na Mostovú a z nej na
Jesenského. Premávať budú autobusy Škoda 706 RTO
a Karosa ŠM 11.
Autobus H 25 v trase: MOST SNP (nástupište č.
3) – Einsteinova – Berg (colnica). Denne vykoná iba
4 jazdy, ktoré budú účelovo viazané na návštevu
bunkru. Odchody do Petržalky o 10:00, 12:00, 14:00
a 16:00, z hranice do mesta o 12:15, 14:15, 16:15 a
18:15.

veselý autobus

SOBOTA A NEDEĽA, 10:00 – 18:00, Župné námestie

Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Dopravným
podnikom Bratislava a Hlavným mestom Bratislava
pripravila pre návštevníkov podujatia Veselý autobus!
Návštevníci budú mať možnosť sa odfotiť za volantom,
vyskúšať si pocit vodiča autobusu. Pre všetkých bude
možnosť využiť náš FotoCorner a vytvoriť si spomienkové
fotky. Pre najmenších sme pripravili súťaž o vecné ceny.
Zapojiť sa môžete priamo na mieste.

Mestský ústav ochrany pamiatok
V SOBOTU AJ NEDEĽU OD 14:00 do 18:00
KAPLNKA SV. JAKUBA PRED STAROU TRŽNICOU

Komentované prehliadky so vstupom do podzemia.

Katedrála sv. Martina - Bratislavská arcidiecéza
sobotu 15:30 - 18:00 a nedeľa 13:30 - 16:00
prehliadka katedrály bezplatne

nedeľa 10:30 slávnostná bohoslužba
za Bratislavu a Bratislavčanov

VODÁRENSKÉ MÚZEUM – BVS

Vodárenské múzeum a záhrada, Devínska cesta 1

ŠPORTOVISKÁ hlavného mesta (STaRZ)

SOBOTA 22. 4. 2017
Korčuľovanie pre verejnosť:

Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava
10:00 - 13:00 /13:30 - 16:30 (Tréningová hala „A“)
Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2, Bratislava

11:00 - 17:00
Športová hala STARZ

10.00-12.00 a 14.00-16.00 „zahrajte sa na

Harmincova 2, Bratislava (vchod z Bullovej ul.)
10:00 - 18:00 Bedmintonové kurty
08:00 - 21:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko
s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko,
detské ihrisko

NEDEĽA, 23. APRÍLA 2017
10.00-16.00, Vodárenské múzeum: prehliadky múzea

08:00 - 20:00 Plávanie pre verejnosť (50m bazén)
08:00 - 20:00 Posilňovňa pre verejnosť
NEDEĽA 23. 4. 2017
Korčuľovanie pre verejnosť:

Ostrov Sihoť

SOBOTA, 22. APRÍLA 2017
9.00-17.00, Vodárenské múzeum: prehliadky múzea
s výkladom

výskumníkov“- zábavné experimenty s vodou a tvorivé
dielne pre deti
11.00-17.00, Ostrov Sihoť: prehliadka vodárenského
zdroja s odborným výkladom

s výkladom

13.00-15.00, „zahrajte sa na výskumníkov“- zábavné
experimenty s vodou a tvorivé dielne pre deti
10.00-13.00, Ostrov Sihoť: prehliadka vodárenského
zdroja s odborným výklado

MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE

Partizánska lúka (Železná studienka) a Kamzík (Koliba)

NEDEĽA, 9:30 - 16:30 PARTIZÁNSKA LÚKA

Lesní pedagógovia predstavia les deťom a rodičom pomocou
hier a súťaží o zaujímavé ceny. Deti budú zábavnou formou
spoznávať dreviny, živočíchy a prácu lesníkov.
Miss Drevina • Hod Brvnom • Skákanie v nafukovacom hrade
•Včelárstvo •Sokoliarstvo •Drevorezba s motorvou pílou...
Moderátor : Jozef Pročko, koncert: skupina Bullet
Holes
10:00 - 16:00, KAMZÍK, Lanové centrum na Kolibe

Plaváreň a posilňovňa Pasienky
Junácka 6, Bratislava

Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava
10:00 - 13:00/13:30 - 16:30 (Tréningová hala „A“)
Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2, Bratislava

11:00 - 17:00
Športová hala STARZ

Harmincova 2, Bratislava (vchod z Bullovej ul.)
10:00 - 18:00 Bedmintonové kurty
08:00 - 21:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko
s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko,
detské ihrisko

Plaváreň a posilňovňa Pasienky

Junácka 6, Bratislava
08:00 - 20:00 Plávanie pre verejnosť (50m bazén)
13:00 - 20:00 Plávanie pre verejnosť (25m bazén)
08:00 - 20:00 Posilňovňa pre verejnosť

Slovak cantat 2017

20. - 22.4. 2017

20. – 22.4. 2017. Medzinárodný festival detských,
mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave.
20 speváckych zborov z 8 krajín.
V spolupráci s BKIS.
20. apríla 2017 (ŠTVRTOK)
10:00 – 11:30 Workshopy o zborovej hudbe – prof. Dariusz
Dyczewski (Poľsko), prof. Luc Anthonis (Belgicko), VŠMU
19:00 hod. Otvárací koncert festivalu, Jezuitský kostol

21. apríla 2017 (PIATOK)

11:00 – 17:00 hod. Súťažná časť festivalu, Moyzesova sieň
17:00 hod. Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
19:00 hod. Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky

22. apríla 2017 (SOBOTA)

09:00 – 12:00 hod. Súťažná časť festivalu, Moyzesova sieň
15:00 hod. Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
17:00 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaže, Hlavné námestie

[fjúžn] - Festival nových menšín

OD 21. DO 28. APRÍLA 2017 sa uskutoční v
Bratislave už 12. ročník festivalu [fjúžn], ktorý
organizuje Nadácia Milana Šimečku, a ktorého témou
bude tento rok INTEGRÁCIA. web: www.fjuzn.sk
22.4. 19:00, KC Dunaj, Nedbalova 3
Apples & Hrušky - Na tému Integration & Slovak spoločnosť sa
moderátorka Nasi porozpráva so svojimi hosťami Andrejom
Bánom, Dušanom Jaurom a študentom Amerom. Vstup
voľný.
NEDEĽNÁ [FJÚŽN] PARÁDA
23.4.,11:00 – 17:00, Stará tržnica, Nám. SNP 25

Chute, vône a zvuky rôznych kultúr žijúcich v Bratislave. Vstup
voľný.

Po stopách multikulturalizmu Bratislavy
23.4. 14:00 začiatok prehliadky pred Starou tržnicou
Multikulti prehliadka mesta so sprievodcami Ivorom
Švihranom (M_P_ BA) a Árpádom Korpásom. Vstup voľný.

Integ(ene)rácia (detský zbor Superar)
23.4. 18:00 Koncertná sieň Klarisky, Klariská

Medzináboženské a medzigeneračné podujatie na podporu
tolerancie a integrácie ľudí rôznych etník a vierovyznaní.

STARÁ TRŽNICA

STARÁ TRŽNICA, Námestie SNP
PIATOK 21. apríla

Cyklofestival (aj na Námestí SNP), organizuje o.z. Švihaj Šuhaj,
Príďte na prvý bratislavský Cyklofestival a:
• dozviete sa najnovšie informácie o cyklodoprave nielen v
Bratislave
• nechajte si zadarmo skontrolovať technický stav svojho
bicykla
• vyskúšajte testovacie jazdy elektrobicyklov, cargobicyklov aj
mestských retro bicyklov

TRH-PIAC-MARKT
SOBOTA 22.4. 10:00 – 15:00 pravidelné Potravinové

trhy v Starej tržnici sa konajú každú sobotu. Pre deti je počas
trhu vždy o 11:00 pripravené divadelné predstavenie, ktoré
sa koná na poschodí v zóne Paráda. Trhy tiež pravidelne
sprevádzajú rôzne bazáre a burzy, a to Burza kníh, Bazár
starožitností, Burza oblečenia a doplnkov a Cykloburza, ako
aj ďalšie občasné, špeciálne burzy a aktivity.

DOBRÝ TRH NA JAKUBÁKU
SOBOTA 10:00 – 17:00, Jakubovo námestie

POSILNENÉ SPOJE MHD
Využite na návštevu jednotlivých programov MHD. Na viacerých linkách
budú počas víkendu 22. a 23. apríla premávať posilnené spoje.

V dňoch 22. a 23. apríla 2017 (sobota a nedeľa) bude zabezpečená
mimoriadna posilová doprava:

Linka č. 31 Blumentál - ZOO - Cintorín Slávičie údolie a späť; premávka
vložených spojov podľa osobitého CP po riadnej trase
Linka č. 32 Hlavná stanica - ZOO - Dlhé diely a späť; premávka vložených
spojov podľa osobitého CP po riadnej trase

VSTUP NA
AKTIVITY SI
PODUJATIA
PRIESTOROV.
MÔŽU BYŤ
INFORMÁCIE

VŠETKY UVEDENÉ PODUJATIA JE BEZPLATNÝ. NA VYBRANÉ
TREBA VOPRED VYZDVIHNÚŤ VSTUPENKY. VSTUP NA NIEKTORÉ
ALEBO EXPOZÍCIE MÔŽE BYŤ LIMITOVANÝ KAPACITOU
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. NIEKTORÉ PODUJATIA
Z DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO POČASIA ZRUŠENÉ. BLIŽŠIE
NÁJDETE NA WWW.BRATISLAVA.SK WWW.VISITBRATISLAVA.COM.

partneri:

Na Jakubáku dominujú autentické zážitky. Je zameraný na
poctivé, dobré, remeselné, s prírodou v súlade prebiehajúce
(postupy) produkcie a starostlivo si vyberajú tých najlepších
trhovníkov. Na Jakubáku spomalíme a vychutnáme si život.
Informácie o podujatí a programe nájdete priebežne na:
www.dobrytrh.sk

Dostihový deŇ na závodisku bratislava

St r Tržnic

z kl dne / použív s v m lých veľ kosti ch, tlačovyn ch menšieho ch r kteru

ORGANIZÁTOR:

NEDEĽA 14:00 – 18:00. Starý háj, Petržalka

Stretnutie priateľov koní na dostihovej dráhe v petržalskom
Starom háji, Starohájska 29.
Veľká cena primátora a ďalších sedem rovinových dostihov.
O sprievodný program sa postarajú žiaci ZUŠ Jána Albrechta,
detičky sa môžu zadarmo povoziť na koníkoch a rodičia môžu
vyskúšať atraktívne stávky na dostihy s výplatou ihneď po
dobehu.

C 0 M 0 Y0 K100

+with love by milk 2013

informačné centrum (TIC) na Primaciálnom námestí
Vytvorte tím z dvoch až piatich ľudí, prejdite sa historickým
centrom a popri riešení zaujímavých logických hádaniek a
šifier odhaľte počas 2-3 hodín históriu korunovácií.
Hra je dostupná celoročne, ale pri kúpe hry alebo
darčekového poukazu počas Bratislavských mestských
dní máte 30%-nú zľavu (zľavový kód: BMD2017).
Rezervácia lístkov: www.cryptomania.sk/bratislava

minút, so zastavovaním na všetkých zastávkach. Iba spoje
s historickými vozidlami označené s písmenom H budú
bezplatné.

mediálny partner:
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