Bunker kalendár 2012 - podujatia pri bunkroch -  2. polrok

Organizujú občianske združenia Zachráňme petržalské bunkre, Múzeum petržalského opevnenia, BS-13/Stoh, Self Defense Force a Spolok histórie colníctva a finančnej správy.

Júl  – august - september   „Plná poľná na bicykloch“            bunker BS 8 - Hřbitov
Cyklo výlety na bicykloch v maskáčoch po tajuplných petržalských vojenských bunkroch, cesta náučným chodníkom vojenskej histórie. Akcie pre širokú verejnosť, najmä pre rodiny s deťmi. Jeden výlet po bunkroch sa uskutoční  v nočných hodinách.
              
Júl  – august    Bunkráčik                                           bunker BS 13 – „Dunajská flotila“
Detské a mládežnícke denné vojenské stretnutia v maskáčoch,  bonus - jedna  noc v bunkri 
(skauti, mládež, skupiny, jednotlivci, rodiny s deťmi), branno-športové hry, tankodromy - vhodné pre modelárov ako aj modelárov plastových bojových lodí, „vojenská pláž“.

23. septembra - nedeľa  „MOBILIZÁCIA 1938“                                BS 4 Lány, BS 8
dve podujatia:
BS-4 Lány : 74. výročie vyhlásenia všeobecnej mobilizácie r.1938 v Česko-Slovenskej republike (začiatok spomienkového podujatia cca o 11:00 hod. )   
-  zinscenovanie ukážky boja nemeckej a československej armády pri dobývaní pohraničia
-1.výročie slávnostného otvorenia múzea v bunkri B-S 4 ,,Lány“, tematicky zasadeného do roku 1938, uctenie si pamiatky príslušníkov armády, colníctva, a finančnej stráže, ktorí v tomto roku padli pri bránení hraníc Česko-Slovenskej republiky,
-výstava niekoľkých kusov historickej vojenskej techniky.
BS 8 Hřbitov : „Mobilizácia 1938“ (začiatok cca o 14,30 hod.)
- ukážky bojov československej armády v pohraničí v okolí bunkrov  BS-4 
- Prvý európsky  Festival historických vojnových dokumentárnych a celovečerných  filmov pri bunkri  BS-8. Stretnutia, diskusné fóra s veteránmi druhej svetovej vojny stretnutia s hercami, spisovateľmi a súčasnými veteránmi Slovenskej armády.   

17. november  - sobota     Deň boja za slobodu a demokraciu    BS-2 „Mulda“, BS-8    
dve podujatia:
BS-8 Hřbitov 24. výročie “Nežnej revolúcie“             
- výstava fotodokomentov v bunkri. Pamätník železnej opony, strihanie železnej opony, ukážky a zásahy psovodov na hranici. 
B-S 2 - 24.výročie Nežnej revolúcie, uctenie si pamiatky obetí komunizmu, ľudí zabitých pri pokuse o prekročenie hranice
-slávnostné otvorenie múzea v bunkri B-S 2 ,,Mulda“, tematicky zameraného na obdobie pohraničníkov a obete pohraničia počas tzv. ,,železnej opony“, voľakedy tiahnucej sa Pečnianskym lesom, 
- spomienková ukážka zabezpečenia hraníc, ich kontroly a ilegálneho prechodu cez hranice.

1. - 2. novembra  štvrtok a piatok     Pamiatka zosnulých              bunker BS-8 Hřbitov
Stretnutie pri cintoríne z prvej svetovej vojny, výstava fotodokumentov          
                                               
24. – 26.12. pondelok – streda Vojenské Vianoce v bunkri           bunker BS-8 Hřbitov
- ako ich prežívali vojaci  v roku 1938.
Zmeny podujatí, programov i termínov sú vyhradené

