100 metrov bratislavských 2022
preteky šliapacích autíčok pre materské školy Bratislava-Staré Mesto
Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia a priatelia škôlok.
Dovoľujem si Vám zaslať program II. ročníka pretekov 100 metrov bratislavských, preteky šliapacích autíčok pre materské školy
Bratislava-Staré Mesto. V rámci pretekov historických vozidiel 500 km slovenských 2022, ktoré sa konajú 29. 6. – 2. 7. 2022
(v Bratislave 30. 6. – 2. 7. 2022) sme pripravili v spolupráci s radnicou Bratislava-Staré Mesto sprievodný program vrátane spomínaného
II. ročníka pretekov 100 metrov bratislavských. Sprievodný program je určený pre všetky deti z materských škôl, ich rodičov, príbuzných, fanúšikov…

Piatok 1. 7. 2022
8:30
Štart II. etapy 500 km slovenských z Hviezdoslavovho námestia.
Odjazd 70 historických vozidiel z Hviezdoslavovho námestia smerom
na Pezinskú Babu.
13:30
Vystúpenie orchestra Armády Českej republiky v rámci začiatku
predsedníctva v Európskej únii. Koncertné vystúpenie na Hlavnom
námestí.
14:00
Začiatok sprievodného programu na Hviezdoslavovom námestí.
Koncert skupiny Funny Fellows. Stánok so šliapacími autíčkami vrátane
niekoľkých špeciálnych vozidiel. Zmrzlina pre deti zo škôlok, stánky
s dobrotami a zábavou po celý deň.
15:00
Komentovaný príjazd historických vozidiel na Hviezdoslavovo námestie.
Predstavenie jednotlivých vozidiel. Rozhovory s účastníkmi pretekov 500 km
slovenských. Prístup do depa so zaparkovanými pretekárskymi vozidlami.
15:00
Prihlásenie zaregistrovaných malých pretekárov na preteky 100 metrov
bratislavských. Prihlásenie vybraných pretekárov na samotné preteky
na Hviezdoslavovom námestí pred budovou Národného divadla.

16:00
Začiatok tréningových jázd šliapacích autíčok. Príjazd šliapacích autíčok
na špeciálnej šliapacej odťahovke. Vybraní pretekári reprezentujúci jednotlivé
škôlky budú trénovať na preteky. Komentovaný priebeh vrátane on-line
streamovania na obrazovky.
17:00
Začiatok pretekov šliapacích autíčok 100 metrov bratislavských.
Trasa pretekov z Hlavného námestia po ulici Rybárska brána na Hviezdoslavovo námestie. Pôjdu sa štyri jazdy a následne finálna piata jazda s komentovaným priebehom.
18:00
Vyhlásenie víťazov pretekov – 100 metrov bratislavských.
Vyhlásenie víťazov pretekov, odovzdanie krištáľových víťazných pohárov.
Ocenenie všetkých účastníkov pretekov. Odovzdanie ceny pre rodičov
víťaza pretekov a pre víťaznú škôlku.
18:45
Vyhlásenie víťazov pretekov 500 km slovenských 2022
20:00
Charitatívny koncert 500 km Slovenských s Kvapkou nádeje.
Na podporu darcov kostnej drene vystúpia: Ondrej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Bratislava Hot Serenaders. Hostia: Juraj Bača, Peter Lipa, Katka
Koščová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík, Soňa Norisová, Barbora Švidraňová,
Peter Cmorik, Peter Bič Projekt.

Príďte si spolu so svojimi žiakmi užiť prvý prázdninový deň plný zábavy. Vaša účasť nás veľmi poteší. Tešíme sa na Vás

