
1 
 

Kultúrno–spoločenské podujatia marec 2022 

6.3.  17.00 h   
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
MDŽ – Duo Rytmus z Oslian. Vstup voľný.  
 
7.3.  14.00 h 
Krasňanská beseda, Kadnárova 19 
Program pri príležitosti MDŽ. Vstup voľný. 
 
10.3. 16.00 h 
KS Impulz, Dopravná 22 
Program pri príležitosti MDŽ. Vstup voľný.  
 
14.3. 19.00 h  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
DIVADLO DOBRETA: „Inak to nebude“. Muzikál s piesňami od Lucky Bílej. Vstupné: 4,00 €. 
 
20.3. 16.00 h – 21.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Jozefovská tanečná zábava s HS Šubínovci. Jozefovia majú vstup voľný. Vstupné: 3,00 €. 
 
27.3. 16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Divadlo pod hríbikom: „Janko a Marienka“. Drevené marionetové divadlo. Rozprávka o dvoch 
veselých a hravých  deťoch, ktoré len raz  trošku u  babičky "zaneposlúchali" a zažili "sladké 
stretnutie", na ktoré len tak ľahko nezabudnú... Vstupné: 2,00 €. 
 

Spolupráca s Divadlom Spoza Voza, predstavenia pre deti: 
4.3., KS Impulz, Tajomstvo oceánu 
11.3., KS Impulz, Tesla a priatelia 
13.3., Nemecký kultúrny dom, Deti splnu 
 

Spolupráca s Nájdi poklad BA a okolie, CESTA VESMÍROM:  
Pokladovka, 14.3., v lese pri Horárni na Peknej ceste. Podpora od MČ – knižky pre zúčastnené deti. 
Výťažok zo vstupného bude poskytnutý v spolupráci so Sociálnym oddelením: 
Vstupným pomôžete deťom, ktorých rodina sa ocitla v krízovej sociálnej situácii. S Vašou pomocou 
budeme vedieť prispieť rodičom s úhradou vecí, ktoré väčšine ľudí prídu ako úplne bežné. Tieto 
rodiny však majú problém s uhradením školských pomôcok, cestovného, okuliarov, vitamínov, 
diétnych potravín, či školského výletu... Pomôžete nám zabrániť sociálnemu vylúčeniu týchto detí.  
 
Zmena programu vyhradená! 

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.  

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.  

Sledujte www.raca.sk a FB MČ Rača. 
 
(okk) 

http://www.raca.sk/

