
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

13_ 1_Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach - október 

 

2.10. 16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Mesiac úcty k starším – hudobný program. Vstup voľný.  
 
3.10. 19.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadelný pondelok – divadelné predstavenie „KVARTETO“  
Zábavno-dojímavý príbeh v podaní legendárnych hercov. Vstupné: 16,00 €.  
 
8.10.  
Parkovisko pred NKD / v prípade nepriaznivého počasia Sála NKD 
Jablkové hodovanie 2022 
JABLKÁ budú už tradične v druhý októbrový víkend vo viacerých mestách, mestských častiach a 
obciach bratislavskej župy v centre pozornosti. Začne sa totiž už 13-ty ročník obľúbeného podujatia 
JABLKOVÉ HODOVANIE® a pre všetkých milovníkov tohto zdravého ovocia to bude opäť doslova 
sviatok. Iniciátorom a organizátorom podujatia je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, kde sa 
zrodila myšlienka propagovať naše tradičné slovenské ovocie – jablko, plod jesene, nielen z 
gastronomického hľadiska (jedlo, nápoj), ale aj ako umenie v rôznych formách (sklo, patchwork, 
textil, drevo, drôt a iné). V tento deň budete sa bude dať čo to naučiť o druhoch jabĺk, zasúťažiť si, 
vyrobiť si niečo a ochutnať rôzne tradičné aj nezvyčajné špeciality pripravené z jabĺk. Podujatie 
zároveň vytvorí priestor na spoluprácu, rozvoj a kreativitu rôznych komunít, zdravotne 
znevýhodnených, menšín, umelcov, miestnych pestovateľov a všetkých zúčastnených. MČ do 
podujatia zapája miestne združenia, spolky, ZŠ a ZUŠ, obyvateľov a kluby.  
 
9.10. 15.00 – 17.00 h  
Športový areál Sklabinská, Východné 
Račianska šarkaniáda / spoločný štart šarkanov, súťaž „Najkrajší doma vyrobený šarkan“, zábavné 
súťaže, diskotéka s bublinkovou párty, tvorivé dielne. Vstup voľný.  
 
12.10. alebo 19.10. 10.30 h  
Kultúrne stredisko Žarnovická 7 
„Haló z Račianskej knižnice“ s Katkou Kosánovou. Stretnutia/ besedy so známymi spisovateľmi, 
ilustrátormi , vydavateľmi pre verejnosť a deti zo ZŠ Tbiliská a J. A. Komenského. Vstup voľný.  
 
16.10. 16.00 h 

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Detské predstavenie 

Divadlo Žihadlo: “Udatná posádka“. Hra vychádza z historického faktu, že prvými letcami v 

teplovzdušnom balóne boli zvieratá: ovca, kohút a kačica. Všetko ostatné je vymyslené. Dobrodružný 

príbeh troch zvieratiek letom v balóne svetom. Príbeh o spoznávaní Európy, zvierat, ľudí, dobrá a zlá, 

plný fantázie a dobrej nálady rozpráva letec Vilo Leto, ktorý vie o lietaní a zemepisné takmer všetko.  



Vstupné: 2,00 €. 
 

23.10. 16.00 – 21.00 h 

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Tanečná zábava s HS. Vstupné: 3,00 € 
 
30.10. 16.00 – 18.30 h 

Nemecký kultúrny dom / Parkovisko pred NKD, Barónka 3 
Tekvičková slávnosť alebo Halloween/ súťaž vo vyrezávaní tekvíc – MISS TEKVICA, súťaž o najlepšiu 
halloween masku, minidisco, hry, maľovanie na tvár. Tekvice si môžete priniesť vlastné, ale budú aj 
k dispozícii. Vstup voľný.  
18.00 h Halloweensky pochod v maskách Račou 

 
 

 

Mesiac úcty k starším – Krasňany, Rendez 

Račianska rodinná burza 

 

 

 

Zmena programu vyhradená! 

 

Spracovala: Dana Ölvecká - OKK, august 2022 


