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Program Račianskeho kultúrneho leta (RKL) bol aj tento rok rozmanitý. Program bol určený pre 

všetky vekové kategórie i milovníkov rôznych hudobných a umeleckých žánrov. Konal sa na rôznych 

miestach MČ Rača, s prihliadnutím na danú lokalitu. Zapojili sa aj miestne združenia, spolky, kluby či 

centrá.  

 

Nakoľko situácia v rámci opatrení v súvislosti s COVID bola tento rok priaznivá, Otvorenie kultúrneho 

leta sa opäť konalo posledný júnový víkend v amfiteátri v Knižkovej doline. Program bol pútavý, pre 

všetky vekové kategórie, zapojila sa aj ZUŠ Vrbenského HS BANDIK s hosťom zo Slovenského Grobu 

HS Sunny Band – deti si užili koncert na veľkom pódiu. Návštevníkov pritiahol koncert známej skupiny 

Modus a večer sme zakončili ohňovou a svetelnou šou. Nechýbalo ani Letné kino Rača – rodinný film. 

Deti sa zabavili aj počas sprievodného programu - tvorivé výtvarné dielne s p. Plačkovou, novinkou 

bolo Maľovanie keramiky, nechýbali nafukovacie atrakcie a stále obľúbené Maľovanie na tvár. 

Chodúliar Juraj predvádzal svoje bublinové umenie. Výborná návštevnosť potvrdila, že programy 

v krásnom prostredí prírodného amfiteátra sú obľúbené.  

Vo Vínnej pivnici členov RVS si mohli návštevníci vychutnať vínko s hudobným doprovodom -  Jazzové 

tóny v pohári vína. 

Talentovaní tanečníci z H&T Dance Company odohrali v sobotu v amfiteátri tanečné divadelné 

predstavenia pod holým nebom. V amfiteátri to žilo rodinnou atmosférou, rodinný príslušníci prišli 

povzbudiť svoje deti a klub tak krásne uzavrel rok ich tvorivej tanečnej „driny“.  

Do programu Otvorenia RKL sa zapojilo aj OZ Terroir Rača, ktorý v Červenej lisovni NKD zorganizoval 

Hudobný večer mladých muzikantov zo ZUŠ Vrbenského.  

V nedeľu sa v Nemeckom kultúrnom dome konala tanečná zábava – Juniáles. Tanečné zábavy sú 

veľmi obľúbené, majú svojich stálych ale aj nových návštevníkov nielen z Rače.  

Račiansky muzeálny spolok si v rámci Otvorenia RKL pripravil v piatok a nedeľu Výstavu kresieb 

račianskych detí do knižky D. Luknárovej Nezábudky a Spomienkovú výstavu na život a dielo Ľudovíta 

Havloviča. Nechýbala ani hudobná vsuvka a autogramiáda.   

 

V mesiacoch júl a august okrem tradičných podujatí, ako boli piatkové premietania Letného kina 

Rača, Tanečné zábavy v NKD, Promenádne koncerty a Oslavy 78. výročia SNP v Parku J. M. Hurbana 

sa deti mohli zabaviť na Divadielkach a koncertoch pre deti – Obecná záhrada a amfiteáter pred KS 

Žarnovická. Tradične sa zapojila aj Knižnica Rača – Račania hľadali „Stratené knihy“. Nechýbali ani 

Jazzové hudobné večery vo viniciach v spolupráci s Račianskym vinohradníckym spolkom.  

Novinkou tohto leta bolo Túlavé kino Rendez – mobilné kino pod holým nebom v športovom areáli na 

Sklabinskej ul. Nechýbali ani pukance či občerstvenie. Obyvatelia Rendezu svoju účasťou potvrdili, že   

projekt bol úspešný.  



Ďalšími novinkami bolo Maľovanie keramiky/ Keramika domova Joga v Obecnej záhrade. Projekty na 

základe žiadosti spoluorganizátorov a návštevníkov sa budú konať aj v mesiaci september. 

  

V závere leta sa v amfiteátri v Knižkovej doline konali Oslavy 140. výročia založenia DHZ Bratislava-

Rača a Partizánska vatra. Organizátorom celodenného podujatia bol DHZO Bratislava-Rača 

s finančnou podporou MČ Rača. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny a sprievodný 

program – Slávnostný sprievod od Hasičskej zbrojnice, omša, hasičská svadba, koncert kapely 

„kochanski“, DFS Vienok, príhovory hostí a v závere koncert DH Račianka a spoločné zapálenie 

Partizánskej vatry.  

 

Netradičnou novinkou leta bol koncert unikátneho hudobného zoskupenia troch violončelistov 

s hosťom - Prague Cello Trio & Contrabas z Prahy. Nielen obyvatelia Rače si vypočuli v amfiteátri 

v Knižkovej doline nové originálne úpravy najznámejších klasických skladieb, ale tiež filmových 

melódií a jazzových, rockových alebo popových hitov. Ich videoklipy majú desiatky miliónov 

vzhliadnutí. Týmto netradičným klasickým žánrom sme potešili milovníkov klasických a príjemných 

melódií.   

 

Divadelné predstavenia a výstavy pod holým nebom – Divadlo na nádvorí Koloničovej kúrie 

v spolupráci s Račianskym muzeálnym spolkom sa z dôvodu rekonštrukcie strechy Koloničovej kúrie 

tento rok bohužiaľ nekonali.  

 

Veríme, že v bohatom programe Račianskeho kultúrneho leta si každý našiel to svoje podujatie 

a prežil množstvo príjemných zážitkov. Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a partnerom 

podujatia.  
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