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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
 
Oddelenie kultúry a komunikácie 
02/49112472, 38 

Kultúrno–spoločenské podujatia, január, február 2022 
 
30.1. 10.30 h a 16.30 h  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
H&T DANCE COMPANY: „GRINCH a ukradnuté Vianoce“  
Tanečné predstavenie pre deti. Vstupné: 2,00 €. 
  

 
7.2. 18.00 h  - 19.30 h  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Divadelný pondelok - Literárno-dramatický odbor ZUŠ Vrbenského  
ŠTAFETA NO. 1 – prezentácia literárno-dramatického odboru.  
1. ročník - etudy, monológ „Haló tu som!“ 
2. ročník - bábkové divadlo „Prasací skutok“  
3. ročník - dialógy z hier „Statky zmätky“ a „Ženský zákon“ (J. G. Tajovský) 
4. ročník - dialógy z hry „Rómeo a Júlia“, „Trojkráľový večer alebo čo len chcete“ a „Veselé pani 
z Windsoru“ (W. Shakespeare) 
5. a 6. ročník - dialógy z hry „Tartuffe“ a „Meštiak šľachticom“ (Moliére) – autorské divadlo jedného 
herca.  Vstupné: 3,00 €. 
 
11.2. – 20.2.  
Plánujeme  
Park J. M. Hurbana 
Valentínske srdce 
Príďte sa odfotiť k valentínskemu srdcu a nechaj odkaz pre svoju lásku. Pošli foto na FB MČ Rača a zapoj 
sa do súťaže.   
 
11.2.  17.00 h 
KS Impulz  
Fašiangové detské predstavenie 
 
13.2. 16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Fašiangové detské predstavenie 
 
19.2.  
Parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom, Barónka 3 
Fašiangy v Rači  
Červená lisovňa a parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom – Račiansky vinohradnícky spolok  
Sála NKD – Tvorivé dielne pre deti – výroba fašiangových masiek  
Remeselné stánky a predajné stánky s hotovými výrobkami (zabíjačka) 
Fašiangová jazda (sprievod) masiek s Račianskym vinohradníckym spolkom a kultúrny program s VOS, 
združeniami a spolkami / Rača-Rendez-Krasňany 
Kultúrny program na parkovisku (Ľudová hudba, DFS Vienok, tombola, fašiangové dobroty, súťaže) 
 
Požiadali sme RÚVZ o stanovisko k podujatiu, čakáme na vyjadrenie a tomu prispôsobíme priebeh 
podujatia.  
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Alt.  
Fašiangová jazda (sprievod) masiek s Račianskym vinohradníckym spolkom a kultúrny program s VOS, 
združeniami a spolkami / Rača-Rendez-Krasňany 
 
23. – 24.2. 9.00 – 18.00 h 
Knižnica KS Žarnovická 
Račianska burza kníh: „Dajme knihám druhú šancu“ 
V spoločenskej sále si budete môcť za 50 centov zakúpiť vyradené a nezaradené knihy. Výťažok z predaja 
pôjde na nákup nových titulov do knižnice. 
 

 
Marec  - Oslavy MDŽ  
Nemecký kultúrny dom,  KS Impulz a Krasňanská beseda.  
 

 
 
 
 
 
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest je možnosť vstupenky zakúpiť aj v predpredaji v Nemeckom 
kultúrnom dome, Barónka 3. Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia hodinu 
pred podujatím.  
 
Podujatie sa koná v režime OP (podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 2/2022 k hromadným podujatiam).  
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