
Račianske kultúrne a športové leto 2021 

MČ Bratislava-Rača pripravuje na letné mesiace opäť hudobné, divadelné, športové a iné podujatia v 

spolupráci s miestnymi spolkami, združeniami či klubmi a centrami. Minuloročný nový koncept 

kultúrneho leta s využitím špecifického prostredia jednotlivých častí MČ sa osvedčil, tak srdečne Vás 

opäť pozývame príjemne stráviť svoj voľný čas.  

Otvorenie kultúrneho a športového leta 

Obľúbené online stretnutia, živé čítania a besedy so zaujímavými hosťami sa z Račianskej knižnice 

presunuli do krásneho prostredia Obecnej záhrady.  

25. júna  

Obecná záhrada, Alstrova 249 

10.30 h  „Haló, z Obecnej záhrady...čitárne!“  

Lektorka Katka Kosánová privíta autorku knihy Rok Sivka Ohniváka - Toňu Revajovú. Do deja knižky 

Vás pomocou bábok vtiahne úspešná bábkoherečka doc. Barbora Krajč Zamišková, Art.D.  

Spoznáte príbeh malej Anny, ktorá sa chce vyrovnať svojej sestre – prváčke, a sama sa naučí čítať. Na 

školu trpezlivo čaká a veľmi jej pritom pomáha hojdací koník, Sivko ohnivák. Ibaže šesť rokov má až 

v novembri a odmietnu ju zapísať. Malá Anna sa však nevzdáva a jej túžba po škole napokon zdolá 

prísneho riaditeľa i neľútostný školský systém.  

Hneď po vydaní Rok Sivka ohniváka ocenila BIBIANA ako Najlepšiu knihu jene 2018, o rok neskôr 

získal Cenu Bibliotéky ako najlepšia knihu ženskej autorky a napokon ju zapísali na Čestnú listinu 

Medzinárodnej únie detskej knihy 2020.  

Po besede si deti budú môcť knihu kúpiť a autorka im rada napíše venovanie.    

Môžete sa tešiť aj na tvorivé dielničky.  

16.30 h – 17.30 h  Namaľuj si svoj obraz / ATELIÉR ŠIKULA / Nádvorie Obecnej záhrady 

Namaľovať vlastný obraz zvládne každý, kreativita drieme v každom z nás. Prebuď v sebe umelca, 

dozvieš sa užitočné rady a typy ako si vytvoriť jedinečné umelecké dielo.  

Počet miest je limitovaný - prihláste sa na tomcalova@centrum.sk.  

18.00 h  - 20.00 h  IKA KRAICOVÁ A PETER LUHA 

Sólo projekt hudobníčky Ildikó Kali prináša archaické príbehy spojené s moderným zvukom. Piesne 

využívajú široké spektrum rytmických podkladov, hudobných gitarových slučiek a spolu s hlasovými 

vokálmi ústia do originálnej výpovede. Speváčka výsledné skladby charakterizuje ako etnošansóny a 

to preto, lebo sa inšpiruje tradičnou hudbou rôznych etník a fascinujú ju básne, balady, legendy, 

mytológia. Speváčkin osobitý výraz vynikajúco dopĺňa gitarista Peter Luha. Ich spoločné vystúpenie 

prináša pôžitok z hudby slov a rytmických viet, verlainovské „del la musique avant toute chose.“ 

(predovšetkým hudba). 
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Literárne umenie sa snúbi s hudobným umením v podaní  Iki Kraicovej, ktorá je zároveň aj hudobným 

hosťom na živej besede.  

18.30 h  Za „dverami“ knihy  

Moderátor, literárny publicista a milovník kníh Dado Nagy privíta spisovateľa Erika Ondrejičku, 

ktorého žánrom sú multimediálne prezentácie, poézia, pre deti a mládež, próza. Literárny publicista 

Dado Nagy Vám spolu s autorom predstavia jednotlivé poetické oblasti autorovho záujmu vo 

vystúpení, v ktorom nebude chýbať humor, romantika, epigramy o víne aj o súčasnom slovenskom 

svete a najmä pekné básne. 

Erik Ondrejička ovláda všetky formy básnickej techniky, prísne dodržiava viazaný verš, má dobrú 

invenciu a vynachádzavú metaforiku. Je autorom deviatich zbierok poézie pre dospelých a dvoch 

veršovaných knižiek pre deti. Jeho poetická tvorba je širokospektrálna. Hoci sa vyprofiloval najmä na 

moderného metafyzického básnika, literárne ocenenia dostal aj za knižky veselých epigramov, 

zbierku mestskej nočnej poézie a celkom nedávno aj cenu Zlaté pero za rok 2020 za výber ľúbostnej 

lyriky.   

Medzi medzinárodné úspechy Ondrejičkovej poetickej tvorby možno okrem prekladania kníh zarátať 

aj zaradenie jeho básní do výberov World Poetry Almanac 2017-2018 (100 súčasných básnikov zo 70 

krajín), ako aj do Universal Oneness - Magnum Opus Poems from around the World (antológia 360 

básní od 360 básnikov zo 60 krajín, Author’s Press, New Delhi, 2020). Ondrejička vo svojej tvorbe 

kladie dôraz na komunikatívnosť a hodnotovosť estetického a etického rozmeru poézie, dosahovanú 

kombináciou nadčasovosti a súčasného videnia sveta. Nadväzovaním na  klasické básnické techniky 

sa snaží o rehabilitáciu tradičných inštrumentov básnického umenia, akými sú rým a hudobnosť 

verša. Jeho zhudobnenú poéziu možno nájsť na viac ako desiatke hudobných CD nosičov. 

 Príďte sa spoločne potešiť do Obecnej záhrady a vychutnať si rodinnú atmosféru, posedieť si môžete 

na tulivakoch, vychutnať kávičku, či dobré vínko od miestnych vinárov.  

Nám. A. Hlinku/ Vinotéka Račiansky vinohradnícky spolok 

19.00 - 21.00 Jazzové tóny v pohári vína – Oliver Kucharovič 

Kultúra v Rači ožíva, v spojení s tradičným podujatím Špacírka po račanských vinicách Vám račiansky 

vinári opäť priblížia jedinečnú atmosféru starých a aj tých novovybudovaných pivníc a pozvú vás do 

priestorov kde sa víno dorába, uskladňuje a hlavne vychutnáva...veď pestovanie viniča a pitie vína 

bolo už súčasťou gréckej kultúry.   

Amfiteáter- Knižkova dolina  

21.30 h  Letné kino Rača – Chrumkáči, animovaný, USA, 2020, MP, 105 min., sl. dabing 

26. júna  

"40 rokov od ukončenia parnej prevádzky"  

Srdečne Vás pozývame na jazdu historickým vlakom v sobotu 26.6.2021 s odchodom zo Železničného 

múzea na Východnom  o 14:55 h.  Vlak bude zostavený z historických osobných vozňov a ťahať ho 

budú 2 parné rušne 555.3008 "Mazutka" a 556.036 "Štoker". Akciu organizuje Železničné múzeum 



Slovenskej republiky v spolupráci s občianskymi združeniami Klub železničnej nostalgie Bratislava 

Východ, Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klub historickej techniky Zvolen a 

Spolok Výhrevňa Vrútky. 

"Viac informácií o jazde a kompletný cestovný poriadok nájdete na stránke 

www.zeleznicnemuzeum.sk." 

H&T DANCE COMPANY / Pod hviezdami  

Amfiteáter- Knižkova dolina   

16.00 h Princezná a Žaba / tanečná rozprávka 

17.30 h Tanečné choreografie 

20.30 h Kráľovné bielych tenisiek / tanečné divadelné predstavenie 

Príďte si pozrieť tanečné predstavenia a choreografie členov klubu pod holým nebom v príjemnom 

prostredí prírodného amfiteátra.  

Vstup na podujatia v rámci otvorenia kultúrneho leta je voľný. Stánky s občerstvením sú 

samozrejmosťou a komu by bola zima, budú pripravené aj deky ☺.  

27. júna 

Hurá prázdniny! 

Športový areál Sklabinská ul. / Východné 

15.00 – 18.00 h  Cesta čarovným lesom - zábavné popoludnie plné súťaží a sladkých 

prekvapení, jazda na poníkoch, ukážky požiarnej techniky s DHZO Rača, ukážky výcviku psov Staré 

ihrisko, maľovanie na tvár, tvorivé dielne.  

27.6.2021 Hurá prázdniny 

Poslanecký klub Spoločný cieľ: 

10:00-15:00 športové turnaje (basketbal, volejbal, futbal), registrácia tímu možná na mieste v ten deň 

alebo vopred na mail sport@raca.sk 

15:00-19:00  skákací hrad, traktor s vlečkou, lietadielka 

19:00-21:00 Oldies párty s DJ 

28. júna 

Divadlo na nádvorí  

Koloničova kúria (Nám. A. Hlinku)  

18.00 h  Výstavy Ako plynie čas račianskym školám, učiteľom a žiakom a "Ako sa hrali naši 

starí rodičia" / Račiansky muzeálny spolok / Koloničova kúria  
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19.30 h TÚLAVÉ DIVADLO: „Don Quijote“ 

Slávny príbeh španielskeho spisovateľa Miguela Cervantesa o rytierovi smutnej postavy a jeho 

vernom sluhovi vám predstaví kabaretná, nemenej slávna a nemenej smutná dvojica – Jakub Nvota a 

Kamil Žiška. 

Divadelné pondelky v lete na nádvorí kultúrnej pamiatky - Koloničovej kúrie opäť netradične, a to 

pouličným predstavením: „Don Quijote“ - komédiou o sebapoznávaní. Tí, čo ste túto geniálnu knihu a 

literárnu perlu o potulnom rytierstve nedočítali, a to sme skoro všetci, ste vítaní. Inscenácia je 

uvádzaná s rekvizitami a spevmi, avšak bez španielskych titulkov. série pouličných predstavení, ktoré 

výrazne prispievajú k rozvoju tohto žánru na Slovensku. 

Koloničova kúria (Nám. A. Hlinku) / Račiansky muzeálny spolok 

25.6. – 28.6.  Výstavy - Ako plynie čas račianskym školám, učiteľom a žiakom a "Ako sa hrali naši 

starí rodičia"  

 Vstup voľný.  

 

Sledujte FB MČ RAČA a www.raca.sk.  

Chcete byť informovaní vždy a všade? Stiahnite si appku SOM Rača 

 

Prosím sledujte a dodržiavajte všetky aktuálne Opatrenia a Usmernenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR a platné právne predpisy vydané v čase trvania pandémie COVID-19, zdroje: 

www.uvzsr.sk a/alebo zároveň www.ruvzba.sk. 

 

(okk) 
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