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Program pre nich štartuje už dnes popoludní, a to jazdou v historickej električke.  

Bratislava 31. mája (TASR) - Aj s bájnymi bytosťami a strašidlami či krstom nosáľa červeného 
počas blížiaceho sa víkendu oslávia malí Bratislavčania svoj Medzinárodný deň detí (MDD).  

Bielu ulicu budú môcť pokresliť kriedou a v Sade Janka Kráľa sa zase naučiť tancovať hip-hop. 
Program pre nich štartuje už dnes popoludní, a to jazdou v historickej električke.  

Električka bude odchádzať z Námestia Ľudovíta Štúra každú polhodinu a malých Bratislavčanov 
bude voziť od 13.00 do 18.00 h. Deti budú môcť svoje zvedavé otázky položiť vodičovi i dobovo 
oblečenej sprievodkyni. Historická električka bude premávať po trase Nám. Ľ. Štúra - Šafárikovo 
námestie - Štúrova - Nám. 
SNP - Obchodná - Radlinského - Vazovova - Krížna - Špitálska - Jesenského a späť.  

V sobotu 1. júna deti svojimi kresbami rozveselia ulicu okolo Obchodu v múzeu na Bielej 6. Medzi 
10.00 a 16.00 h ju totiž budú môcť pomaľovať kriedami. "Keby počasie hnevalo, schováme sa v 
múzeu, kde na vás budú čakať papiere, omaľovávanky a farbičky," pozývajú organizátori.  

Objavovať sa v sobotu budú aj bratislavské zákutia, kde v dávnych časoch prebývali rozprávkové a 
bájne bytosti. Ich tajné skrýše malým Bratislavčanom ukáže lektorka Katarína Gašparová, ktorá svoju 
"expedíciu" začne o 10.00 h pri studni na Primaciálnom námestí. Tam budú môcť medzi 11.30 a 13.00 
h deti vidieť aj rôzne varianty známeho autíčka - veterána VW Chrobák.  

Od 15.00 h bude deti na Hviezdoslavovom námestí zabávať aj šašo či kúzelník. Zaspieva im aj 
Laura Wengová zo súťaže Slovensko má talent a vystúpia detské folklórne súbory Klnka, Trávniček a 
tiež Detské baletné štúdio. Rozprávkový deň pre najmenších nachystajú herci, žongléri, tanečníci aj 
samuraji, čarovať bude kúzelník a sokoliar porozpráva svoje príhody v nákupnom centre Eurovea, 
informovala vedúca referátu mediálnej komunikácie na bratislavskom magistráte Daniela Rodinová.  

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) zase pozýva deti na návštevu k Slovanom. V Detskom ateliéri 
MMB chlapci a dievčatá v sobotu uvidia, akými zbraňami Slovania bojovali, akú taktiku v bitkách 
používali, ale aj na akých významných bitkách sa zúčastnili. Stretnutie s tovarišstvom starých 
bojových umení začne o 14.30 h, miesto si však treba vopred rezervovať.  

Na deň detí pozýva aj bratislavská zoologická záhrada. Oslavovať s malými Bratislavčanmi začne v 
nedeľu 2. júna o 11.00 h komentovaným kŕmením a o 14.00 h odštartuje v ZOO zábavný program aj s 
Majstrom "N" a maskotmi televízie Minimax Mini, Maxom, Mickou a Bumbrlíčkom. Vystúpi speváčka 
Deborah a v ZOO tiež slávnostne pokrstia nosáľa červeného Pinokia. Chýbať nebude skákací hrad, 
tvorivé dielne či maľovanie na tvár.  

Občianske združenie Moonlight camp pripravuje pre deti v sobotu podujatie s názvom Na palube 
jednorožca. V Sade Janka Kráľa akcia odštartuje o 10.00 h. "Po registrácii dostanú deti hraciu kartu, 
absolvovať môžu 20 stanovíšť s atraktívnymi súťažami, ukážkami techniky a práce polície, hasičov, 
horskej služby, vojakmi a kynológmi," vysvetlila Michaela Platznerová z kancelárie petržalského 
starostu. Po absolvovaní každého stanovišťa dostanú pečiatku s písmenom. Keď absolvujú všetky a 
vyzbierajú všetky písmenká, vylúštia tajničku a budú zaradené do žrebovania.  

Na deti až do 16.00 h čakajú v sade aj ďalšie sprievodné akcie. Zúčastniť sa môžu na rôznych 
workshopoch, kde budú napríklad vyrábať objekty z recyklovaného odpadu, alebo sa učiť hip-hop. 
Zaskákať si môžu v nafukovacích hradoch, naučiť sa bubnovať v detskej škole, uvidia simulovanú 
záchrannú akciu. Na deti čaká aj čitateľský kútik či meranie zraku, vymenovala Platznerová. V sade 
sa predvedie aj čestná stráž slovenských Ozbrojených síl a na pódiu vystúpia majsterky sveta v 
hip-hope aj raper Ego.  

 


