Kalendár podujatí v MČ Petržalka v roku 2012


Júl – August  
13. až 16. júl: Workcamp – medzinárodný týždeň dobrovoľníckej práce britských študentov
          v bunkroch
15. júl 20. Slovenské derby      (Starý háj  - dostihy   14,00 hod.)
21. až 23. júl : Workcamp – medzinárodný týždeň dobrovoľníckej práce britských študentov
Jún až august: Knižný kolotoč (pred budovou MÚ, príp. vo vestibule Technopolu).
          organizátor: Miestna knižnica Petržalka
Júl až august: Bunkráčik        (bunker BS–13  „Dunajská flotila“)
         organizátor: obnovovatelia bunkra BS 13 p. Tomáš Achs.
Júl - august - september: „Plná poľná na bicykloch“ s podtitulom „Vojenskí prieskumníci“Výlety na bicykloch v maskáčoch po tajuplných petržalských vojenských bunkroch  v dňoch 15.7., 29.7., 12.8., 26.8. a 9.9.2012  Začiatok spravidla o 10,30 hod. od Bunkra BS 8 Hřbitov na Kopčianskej, prípadne kontaktujte predsedu OZ Zachráňte petržalské bunkre na t.č. 0902 961 164, alebo e-mailom na miro.kosirer@gmail.com. 
26. august   22. ME amatérskych jazdkýň    (Starý háj   - dostihy  14,00 hod.)

Slávnostné otvorenie novej Hokejovej haly v Petržalke

September 
1. september:  Pik-Nik  (pre rodiny s deťmi) 15. výročie vzniku o.z. Kaspian – skatepark na Markovej ulici
        Spojené s malým trhoviskom s hrami, hudbou, spoznaním nízkoprahových aktivít 
9. september:   Oaks    (Starý háj  - dostihy  - 14,00 hod.)
21. september: NATURAL BEAUTY OF WOMAN - Pressburg Dance Fest (Festival        orientálneho tanca v DK Lúky  o 18,00 hod.)
21. – 22. september Dni  Dobrovoľníctva - Bezprostredné čistenie okolia Ludusu (organizuje Mestská časť Bratislava-Petržalka – podrobnosti onedlho)
21. a 22. september: „Rozvíjanie cudzojazyčných zručností u detí v školskom a v rodinnom prostredí“-  medzinárodná vedecká konferencia  (Technopol Kutlíková 17 –vedecká časť; Materské centrum Budatko Holíčska 30 časť – pre učiteľov a rodičov) Organizuje Materské centrum Budatko v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Pedagogickou fakultou, Katedrou anglického jazyka a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave.
22. september: „MOBILIZÁCIA 1938“            (bunker BS-4       cca od 11,00 hod.)
         -Spomienkové podujatie pri 74. výročí vyhlásenia všeobecnej mobilizácie r.1938 v Česko-Slovenskej republike,  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.
22. september: „MOBILIZÁCIA 1938“                  (bunkre BS-4 a  BS-8)         
Prvý európsky Festival historických vojnových dokumentárnych a celovečerných    filmov. Stretnutia, diskusné fóra s veteránmi druhej svetovej vojny stretnutia s hercami, spisovateľmi a súčasnými veteránmi Slovenskej armády.
September: Dni dobrovoľníkov
September: 8. ročník súťaže dobrovoľných hasičov O putovný pohár starostu Petržalky
         organizátor: mestská časť
27. september: Longital Unplugged a Zdeněk Bína Acoustic Project  (v Klube za zrkadlom
o 20:00 v DK Zrkadlový háj)
28. september: Večer autentického folklóru – Predstavujeme mesto Hriňová (DK Zrkadlový háj 19,00 hod.)

29. september:  TEPLÁKOVÝ BÁL venovaný 30. výročiu skupiny LOJZO (v DK Zrkadlový háj o 19,00 hod.)
30. september   Saint Leger     (Starý háj  -  dostihy  -  14,00 hod.)

Október 
Október: Seniorfest – kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre petržalských seniorov.      organizátor: mestská časť
7. október  Jesenný handicap    (Starý háj  - dostihy -  13,00 hod.)
cca polovica októbra: Slovenský pohár v cyklokrose
28. október  Veľká októbrová cena   (Starý háj  - dostihy -  12,00 hod.)

November 
1. - 2. november: Pamiatka zosnulých       (bunker BS-8 a cintorín z prvej svetovej vojny)
         výstava fotodokumentov 
         organizátor: predseda o.z. Zachráňme Petržalské bunkre M. Košírer
17. november: 24. výročie “Nežnej revolúcie“       (miesto podujatí : BS-8, BS-2)
November Katarínska veselica

December 
December: Projekt Predvianočná Petržalka
         Mikulášska kvapka krvi, Turnaj mestských častí v halovom futbale, Mikulášska paráda,      Mikuláš v knižnici, Petržalka v pohybe
         organizuje mestská časť
24. 12.: Vianoce pre všetkých (vianočná kapustnica pre občanov a bezdomovcov, rúcanie    bariér medzi ľuďmi). Organizátor: mestská časť.
24. až 26.12.: Vojenské Vianoce v bunkri                                bunker   BS 8
          Ako Vianoce prežívali vojaci v roku 1938?
          organizátor: M. Košírer z o.z. Zachráňme petržalské bunkre.

