
Sobota
12. november
Po stopách železnej opony dobovým 
autobusom 
Parkovisko nová budova SND – Nová Cver-
novka / 10:30, 11:40, 13:30, 14:40, 15:50 hod.
Prežite príbeh emigranta a buďte pri jeho za-
držaní, vypočúvaní a odsúdení. Na podujatie je 
potrebné sa prihlásiť prostredníctvom online 
formulára na www.bratislavskykraj.sk/hranice.

Za hranicami všedných dní / 
Workshop pre deti a ich rodičov
Ateliér Svetlík, Nová Cvernovka, Račianska 
78, Bratislava / 10:00, 13:00, 15:00 hod.
Spoznajte radosti a prekážky cestovania dnes 
a v minulosti. 

Branné cvičenie ako ho nepoznáte 
Areál, Nová Cvernovka, Račianska 78, 
Bratislava / 10:00 – 16:00 hod. 
Vyskúšajte si, čo všetko musel ovládať „uve-
domelý“ občan ČSSR. 

Králové Šumavy / komentovaná 
prehliadka výstavy    
Zborovňa, Nová Cvernovka, Račianska 78, 
Bratislava / 11:00, 13:00, 15:00 hod.
Životné osudy kuriérov západných spravo-
dajských služieb a ich prevádzačov pri pre-
chodoch cez šumavské hranice.
(výstava zostáva v Zborovni do  21. 11. 2022, 
počas pracovných dní v čase od  9:00  do 
16:00 hod. po dohode na tel.: 0944 082 770)

Premietanie dokumentárneho cyklu 
Môj emigrant
Vestibul, Nová Cvernovka, Račianska 78, 
Bratislava / 10:00 – 16:00 hod.  
Dokumentárna séria o tom, ako emigrácia 
medzi rokmi 1968 a 1989 ovplyvnila životy 
ľudí v našej krajine i za jej hranicami.

Krídlo (tri nočné rozhovory 
o presune vzduchom)
DAK´90 Štúdio A2 Nové župné divadlo, 
Mickiewiczova 2, Bratislava / 19:00 hod.
Dramatické spracovanie kuriózneho úteku 
cez železnú oponu podomácky vyrobeným 
rogalom. 
Scenár a réžia: Jakub Nvota, Túlavé divadlo, o.z.
Po predstavení nasleduje diskusia s Josefom 
Hlavatým a ďalšími.

nedeľa
13. november
Spomienkové podujatie 

10:00 – 16:00 hod.
Prechod cez Cyklomost slobody do Rakúska 
len s cestovnou doložkou.

Pod Cyklomostom slobody 
v Devínskej Novej Vsi 
15:30 hod.
Sprievodný program moderuje Juraj Bača:
•  skladby Nežnej revolúcie v podaní študen-

tov Konzervatória v Bratislave; 
•  branné cvičenie ako ho nepoznáte; 
•  spomienky Josefa Hlavatého na jeho ku-

riózny útek cez železnú oponu;
•  výpovede o útekoch za slobodou v bunkri.

16:30 hod.
Spomienka na obete železnej opony. 
Čítanie mien obetí a spomienkové salvy.

Viac informácii nájdete na:
www.bratislavskykraj.sk/hranice
Podujatie je súčasťou Festivalu slobody:
www.festivalslobody.sk 

Zmena programu vyhradená.
Vstup na všetky podujatia je bezplatný.
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