TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU

Podobne ako iné mestské časti Bratislavy aj petržalská strana Dunaja ponúkala svojim obyvateľom rôzne
možnosti na spestrenie voľného času vo forme oddychu a zábavy. Na území Petržalky mohli návštevníci
v 70. a 80 rokoch využívať v letnom období kúpaliská Lido, Matador a plážové kúpalisko Veľký Draždiak.

Kúpalisko Matador

Od roku 1963 využívali obyvatelia Bratislavy termálne kúpalisko Matador. Zriaďovateľom bola Telovýchovná jednota Iskra Matador. Kúpalisko ponúkalo svojim
návštevníkom plavecký 50-metrový bazén, menší 25-metrový a dva detské bazény. Veľký bazén spĺňal olympijské parametre a konali sa v ňom viaceré slovenské
a medzinárodné športové podujatia.

Kúpalisko Matador v 70. rokoch
Z centra mesta sa obyvatelia mohli prepraviť
do Petržalky loďou – propelerom. Názov
Propeler je odvodený od spôsobu pohonu
lode (propeler – lodná vrtuľa). Posledný
propeler bol uvedený do prevádzky v roku
1978 pod menom Kamzík.

Lido

Predchodcom a prvým verejným bratislavským kúpaliskom podľa
viedenského vzoru sa stalo plážové kúpalisko Lido. Od 70. rokov jeho
obľúbenosť postupne klesala. Jedným z problémov Lida bola aj hladina
Dunaja. Počas povodní ho zaliala voda, pri nízkej hladine zasa nebolo
možné čerpať vodu zo studne na napustenie bazéna. Kúpalisko malo
ísť v roku 1988 do rekonštrukcie, mali sa tu vybudovať nové inžinierske
siete, hygienické zariadenia a športové ihriská. V súčasnosti je areál
zanedbaný.

Plážové kúpalisko Lido na začiatku 70. rokov

Jazero Veľký Draždiak

Na území Petržalky sa nachádzalo viacero menších jazier. Úpravou územia vybudovali počas výstavby Petržalky jazerá Veľký a Malý Draždiak. Počas výstavby
sídliska slúžili jazerá ako bagrovisko štrku. Po ukončení výstavby sa spolu s priľahlým lesom stali súčasťou aktívnej zóny oddychu, športu a rekreácie.
Okolie Veľkého Draždiaka bolo vyhradené na rekreáciu. V 80. rokoch postupne upravili jeho brehy a prehĺbili dno, vybudovali tu reštauráciu Kormorán, hygienické
a sociálne zariadenia, prezliekarne, stánky s občerstvením a tenisové kurty.

Brehy Veľkého Draždiaka sa postupne stali obľúbeným miestom oddychu nielen pre obyvateľov Petržalky

Beh Bratislavčanov

V roku 1983 bolo v Bratislave založené bežecké podujatie Beh Bratislavčanov podľa vzoru maratónov v iných krajinách. Nultý ročník sa konal v sobotu 23. apríla
1983 za účasti 600 pretekárov. Trasa bola kratšia ako klasický maratón. Účastníci vyrazili spod Starého mosta cez Most SNP, Hviezdoslavovo nám., Ventúrsku
(Jiráskovu) ulicu popod Michalskú bránu na Suché mýto, Hodžovo (Mierové) nám. na Námestie slobody (Gottwaldovo), kde bol cieľ. Po úspešnom nultom ročníku
pripravoval podujatie od roku 1984 STARZ – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení.

