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Kultúrno–spoločenské podujatia, jún 2022 

1.6. 

Deň detí v Rači  

Amfiteáter- Knižkova dolina 

17.00 h 

Slížo Perfecto / Žonglérska show 

Marek Slíž je klaun 21. storočia. Bývalý finalista súťaže Česko-Slovensko má talent. Jeho interaktívna show je vtipná, 

zábavná a žonglérske kúsky vyrážajú dych. 

18.00 h 

Z rozprávky do rozprávky s Annou 

Veselý interaktívny program s pesničkami. Anna sa stratila v rozprávkovom svete a hľadá cestu naspäť do tej svojej a 

svoju sestru Elzu. Na svojej púti rozprávkovým svetom stretáva známe rozprávkové postavičky a zaspieva si 

najznámejšie pesničky.  

Modelovanie balónov.  

Programom Vás bude sprevádzať princezná Anna z rozprávky Ľadové kráľovstvo.  
 
5.6. 

Deň detí v Rači  

Športový areál Sklabinská ulica 

14.00 h – 18.00 h  

Zábavno-súťažné popoludnie pre deti a sprievodné aktivity pre celú rodinu –  

Angry Birds, Nafukovacia strelnica, Obrie šípky, Lukostreľba, Futbalové bránky  

14.00 Registrácia – zasúťaž si, zabav sa a nazbieraj pečiatky za jednotlivé disciplíny. V zmenárni ich vymeníš za 

odmenu.  

Sprievodný program:  

AUTÁ – CESTA, Slack rack – chodenie po lane, Hry a súťaže s moderátorom – balónový tanec, limbo, štafetové hry, 

Diskotéka a bublinková párty, Výstava prác detí a tvorivé dielne - Krúžok tvorivých dielní KS Žarnovická 7 pod vedením 

PaedDr. Oľgy Plačkovej, Maľovanie na tvár, Vozenie na poníkoch, Ukážky požiarnej techniky a prvej pomoci s DHZO 

Rača, hasičská pena, Ukážky výcviku psov Staré ihrisko, CRAZY JUMP - rope skipping, Prezentácia račianskych 

športových klubov  

Súťažami Vás budú sprevádzať zábavní klauni. Stánky s občerstvením, cukrová vata, balóny, pukance. Skákací hrad. 

Vstup voľný!    

       

6.6. 19.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadelný pondelok  
KVARTETO, komédia. „Neuveriteľne výstižná hra o všetkom, čo do života potrebujete a možno aj trošku viac.“ 
Vstupné: 16,00 €. 
 
17.6.  
Deň otcov  
Amfiteáter – Knižkova dolina  
21.30 h Letné kino Rača / Denník moderného fotra / komédia / ČR, 101 min.  
 
 
Račianske kultúrne leto 2022 
Otvorenie kultúrneho leta 

24.6.  

Amfiteáter- Knižkova dolina  
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17.30 h  MICI A MŇAU / koncert pre deti  

19.00 h  Hudobná skupina BANDIK  

              HS SUNNY BAND zo Slovenského Grobu  

(Program: ZUŠ Vrbenského) 

20.00 h  MODUS 

21.10 h  Fandango - ohňová a svetelná šou 

21.30 h  Letné kino Rača / 100% Vlk / animovaný – komédia / Austrália, 2020, 96 min 

 

Sprievodný program: 

17.30 h – 20.00 h Chodúliar Juraj a bubliny  

od 17.30 h Maľovanie keramiky – Zábava pre všetkých www.keramikadomov.sk 

Výstava prác detí a tvorivé dielne - Krúžok tvorivých dielní KS Žarnovická 7 pod vedením PaedDr. Oľgy Plačkovej, 

Maľovanie na tvár, Nafukovací hrad 

 

Vínna pivnica členov Račianskeho vinohradníckeho spolku / Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 

19.00 h - 21.00 h Jazzové tóny v pohári vína – Oliver Kucharovič a Lenka Molnárová 

 

25.6. 

Amfiteáter- Knižkova dolina   

H&T DANCE COMPANY Pod hviezdami  

16.30 h Na vlásku / tanečná rozprávka 

17.30 h Tanečné choreografie H&T a hostia 

19.30 h The Amazing Show / tanečné divadelné predstavenie podľa muzikálu The greatest showman 

Sprievodný program:  

DHZO Bratislava-Rača, hasičská pena 

 

Červená lisovňa Nemecký kultúrny dom / OZ Terroir Rača 

17.00 h – 21.00 h Hudobný večer mladých muzikantov ZUŠ Vrbenského 

 

26.6.  

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 

16.00 h – 21.00 h Juniáles – Tanečná zábava s HS Fortuna. Vstupné: 3,00 € 

 

Obecná záhrada, Nám. A. Hlinku / Račiansky muzeálny spolok 

piatok, 24.6., od 10.00 h – 18.00 h / nedeľa, 26.6., od 14.00 h – 19.00 h   

Výstava kresieb račianskych detí do knižky Dobroslavy Luknárovej NEZÁBUDKY spojená s autogramiádou. 

Spomienková výstava na život a dielo račianskeho nadšeného historika, fotografa a autora publikácií o Rači Ľudovíta 

Havloviča. 

 

Na podujatia kultúrneho leta je vstup voľný! 

Zmena programu vyhradená! 
             
 
 
 (okk) 


