
Kultu rne a š portove  leto 2020 

Tradičné kultúrne leto dostalo u  nás nový koncept. Kultúra sa musela 

prispôsobiť aktuálnej situácii, podujatia však vďaka tomu nabrali komornejší 

charakter a niesli sa v príjemnej komunitnej atmosfére.  

Otvorenie kultúrneho leta sme spojili s otvorením Obecnej čitárne 
Celé leto sme odštartovali slávnostným otvorením Obecnej čitárne, ktorá slúži verejnosti. Stačí zájsť 

do Obecnej záhrady, otvoriť skriňu, vybrať si knižku či časopis a môžete si čítať v príjemnom 

prostredí. Na tulivaku, lavičke, či len tak v tráve. Okrem kníh nájdete v čitárni aj rôzne časopisy, či 

dennú tlač. Na svoje si tak prídu deti, milovníci románov, detektívok, ale aj odbornejšej literatúry. 

Čitáreň pokrstila prvým živým čítaním pre deti spisovateľka Mária Vrkoslavová Šefčíková, ktorá čítala 

z knižky Abeceda psa Gordona. Na čítaní sa zúčastnil aj sám kokeršpaniel Gordon. 

Po čítaní pre deti si prišli na svoje aj rodičia, predstavil sa salónny orchester AFRODÍTÉ. Dámy vytvorili 

skvelú atmosféru a ich hudba v kombinácii so zapadajúcim slnkom nad Obecnou záhradou v nás 

zanechala príjemné spomienky na vydarené Otvorenie račianskeho kultúrneho a športového leta. 

Program pokračoval aj pred Vinotékou RVS na Námestí A. Hlinku, kde vám spríjemnil večer jazzovými 

tónmi na gitare hrajúci Vladimír Jimmy Nikulin.  

V rámci otvorenia sa na druhý deň predstavila v amfiteátri račianska tanečná skupina H&T. Diváci si 

mohli užiť interaktívne tanečné predstavenie o víle Zvonilke či predstavenie Mamma Mia – Together 

forever! 

Koloničova kúria ožila 
 V letný podvečer 13. júla ožilo nádvorie Koloničovej kúrie netradičným ruchom, v úvode výstavou a 

stretnutím s tými, ktorí sa zapísali do kroniky ochotníckej slávy v Rači a následne komediálnym 

predstavením Hamlet, alebo nález lebky. Najslávnejšiu verziu Shakespearovej drámy odohralo Túlavé 

divadlo naozaj originálne, s obrovskou dávkou humoru a množstvom improvizácií. Druhú výstavu, 

Staré račianske rodiny, a predstavenie Rómeo, Júlia vírus ste si mohli užiť 10. augusta. Diváci opäť 

zaplnili nádvorie Kúrie a napriek vratkému počasiu si predstavenie užili.  

Ďakujeme Túlavému divadlu, že priniesli do priestoru Koloničovej kúrie život a kvalitnú kultúru. 

Taktiež ďakujeme Račianskemu muzeálnemu spolku za spestrenie programu ich výstavami, ktoré 

mnohým rozšírili obzory o histórii našej mestskej časti. 

Pokračujeme aj v tradičných podujatiach 
V Parku J. M. Hurbana ste si mohli opäť užiť už tradičný promenádny koncert, na ktorom sa vykrúcali 

nielen Račania ale aj fanúšikovia Milana Perného a Hergottovcov ktorí prišli za nimi až z Považskej 

Bystrice či Myjavy. Pekné nedeľné popoludnie nám umelci vyplnili programom plným temperamentu, 



hudby a tancom prispeli nielen račianski seniori. Tí najlepší a najvytrvalejší boli odmenení Račianskou 

frankovkou.  

„Bol to veľmi prijemne strávený podvečer chlapci boli ste super...“  zaznievali chvály na hudobníkov, 

od ktorých si aj po dvoch hodinách hrania návštevníci pýtali prídavky. 

Taktiež sme nezabudli na tradičný Anna bál, ktorý sa konal netradične v exteriéri Nemeckého 

kultúrneho domu, ktorý ovládla veselá nálada. Zabaviť sa prišli aj naši seniori z denných centier a 

Slovenského zväzu invalidov.  Do tanca hrala obľúbená skupina M-Club a k dobrej nálade prispel aj 

moderátor a zabávač Pavol Peschl, ktorý si pre návštevníkov pripravil kvíz na tému Milujem Raču. 

Knižnica v lete ožila 
Už po tretíkrát zorganizovala knižnica na Žarnovickej ul. podujatie pod názvom „Stratené knihy“. 

Počas týždňa 6. -10.7.2020 boli na rôznych verejných miestach (lavičky, pošta, zastávky MHD, Obecná 

záhrada...) umiestnené knihy s nálepkou „SOS stratila som sa!“ 

Každý, kto takto označenú knihu vrátil späť do knižnice bol odmenený. Do „hľadania“ sa zapojilo 

množstvo ľudí, úspešných „nálezcov“ bolo 13. 

Naša knižnica si pre vás taktiež pripravila tradičnú letnú burzu kníh. V spoločenskej sále ste si mohli za 

50 centov zakúpiť vyradené a nezaradené knihy. Výťažok z predaja pôjde na nákup nových titulov do 

knižnice. 

Do kultúrneho leta sa zapojili aj miestne organizácie 
V Starej jedálni to žilo tiež. Leto odštartovali na Peknej ceste výborným koncertom Katky Koščovej 

a Daniela Špinera. Privítali na autorské čítanie Braňa Jobusa, zorganizovali divadielko pre deti, 

Restaurant day, či ste si mohli v Klubovni na Peknej vybicyklovať film. Leto nebolo fádne ani 

v Krasňanoch. 

S rodinným centrom Ráčik sa mohli deti počas celého leta vydať na dobrodružnú cestu za pokladom, 

kedy na základe indícií mohli v lese nájsť schovaný poklad. Vďaka veľkému úspechu sa v RC Ráčik 

rozhodli predĺžiť túto akciu až do 15. septembra. Ak by ste mali záujem sa zúčastniť, pokojne si 

zarezervujte miesto na info.racik@gmail.com. 

Rodiny s deťmi si počas leta tiež prišli na svoje 
Pri zostavovaní programu nezabudla mestská časť ani na najmenších Račanov. Prvé letné čítanie pre 

deti odštartovala 10. júla v Obecnej záhrade  spisovateľka Jana Moravská, ktorá je autorkou 

Povedačiek z gazdovského dvora.  Viac ako 40 detí si mohlo vypočuť príbeh pštrosa Emanuela a 

pozrieť si aký je rozdiel vo veľkosti medzi pštrosím a kuracím vajcom. Spisovateľka sa k nám vrátili 

opäť v auguste, kedy čítala pre deti príbeh Sebeckého prasiatka. 

Štafetu 15. júla prebralo Divadlo ZáBaVKa, ktoré si pripravilo divadielko pre najmenších – Snívadielko. 

Detičky sa preniesli do zázračnej krajiny Periny, kde mohli snívať.  



S JaJou sa deti premenili v priestoroch telocvične Tbiliská na námorníkov a pirátov. V tomto 

interaktívnom predstavení si tí najodvážnejší malí diváci dokonca aj zahrali. 

Obecná záhrada privítala v auguste aj račianskych ochotníkov z Divadla Endorfín. Herci si pre deti 

pripravili Príbeh koníka Vraníka. Detský smiech a krik mohol všetkým hneď napovedať, že diváci si 

predstavenie náramne užili. 

Jazz a víno 
Spojenie hudby a vína členov Račianskeho vinohradníckeho spolku v prirodzenom prostredí 

račianskych vinohradov prináša návštevníkom príjemný zážitok. Zapadajúce slnko pridáva na čare, 

nehovoriac o príjemnej spoločnosti vinárov, ktorí vám ponúknu to najlepšie, čo sa v ich vínnej ponuke 

nachádza. 

Prvýkrát ste mali možnosť vychutnať si jazzovú hudbu v podaní Martina Chrenka na saxofóne 

a Vladimíra Jimmiho Nikulina vo vinohrade Cidle II. u Adamkovcov. O týždeň na to vás pohostil pán 

Brychta vo svojom vinohrade Fixle. Jazzovú tour po račianskych vinohradoch zakončili páni vo 

vinohrade Šinweg u Karola Križanoviča. 

Letné kino na amfíku 
Aj tento rok sa v Letnom kine predstavilo viacero trhákov. Filmy ako Sviňa, Joker či Rocketman 

pritiahli do amfiteátra množstvo divákov.  

Na záver sme sa vrátili k tradíciám 
Leto sme zavŕšili už tradične Partizánskou vatrou. S Dobrovoľným hasičským zborom Bratislava-Rača 

v ohnisku nad bufetom v amfiteátri sme spoločne so starostom zapálili Partizánsku vatru. Taktiež sme 

si, ako každý rok, uctili významný sviatok, 29. august, ako 76. výročie Slovenského národného 

povstania. Tradične sme s hosťami vzdali úctu obetiam Slovenského národného povstania, ktorí 

bojovali za našu slobodu. Na Námestí A. Hlinku sme si zaspomínali na oslobodenie Rače, k Pomníku 

padlých v Parku J. M. Hurbana sme na znak úcty položili vence.  

 

Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým účinkujúcim, ktorí nám pomohli pre Račanov priniesť 

kvalitný program a ukázať, že za kultúrou nemusíme chodiť len do centra, no kvalitne sa zabaviť dá aj 

tu, u nás v Rači. Taktiež ďakujeme všetkým našim partnerov, vďaka ktorým sme mohli priniesť 

návštevníkom niečo viac. Všetkým divákom ďakujeme za pozitívne ohlasy a tešíme sa na nich pri 

ďalších podujatiach v Rači.  


