
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 
3_Kultúrno-spoločenské podujatia, december  

 

4.12. 16.00 h  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadlo Bum Bác: „O deduškovi Mrázikovi“ 
Veršovaná hudobná rozprávka. Vstupné: 2,00 € 
 
5.12. 17.00 h  
KS Impulz, Dopravná 22 
Vitaj Mikuláš! Stretnutie detí s Mikulášom, účinkuje: Vajnorské ochotnícke divadlo. 
 
7.12.  18.00 h  
Kultúrne stredisko Žarnovická 7 
Cestovateľská beseda „CESTOU NECESTOU“ s Michalom Knitlom/ 109 dní v Kolumbii – láska, 
ľadovce i neprebádané miesta. Radi spoznávate nové krajiny a cestovanie je Vašim koníčkom? 
Potom Vás istotne poteší beseda s Michalom Knitlom zakladateľom OZ Cestou Necestou. Naposledy 
nám svoje zážitky z ciest po svete porozprával vo februári 2020 a odvtedy opäť „prechodil“ stovky 
kilometrov. „Kolumbia a Brazília sú najnebezpečnejšie krajiny. Nie kvôli bezpečnosti. Ale preto, že 
odtiaľ nebudeš chcieť ísť preč,“ povedal jeden cestovateľ, ktorého Michal stretol na ceste po 
Kolumbii. Kolumbiu navštívil  v mesiacoch január až apríl 2021, väčšinu času strávil turistikou na 
horách, ale pozrel aj pláže Karibiku či navštívil oblasť Guaviare s petroglyfmi, ktorá sa iba pred pár 
rokmi otvorila turizmu. Priamo na besede si budete môcť zakúpiť novú knihu Nespútaná Kolumbia, 
ale aj knihy z predošlých ciest Papuánske srdce a Pacifická hrebeňovka. Vstup voľný.  
 
9. – 11.12.  
Parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom 
Vianočné trhy v Rači, Príchod Mikuláša pre deti MČ Rača (10.12. 15.00 h). 
 
12.12. 19.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadelný pondelok  
Celkom malé divadlo: „Ako uvariť žabu“. Ironicky komediálna dráma o žene, ktorá sa dobrotou, 
ústretovosťou a poddajnosťou dostala na úplné dno a o mužoch, ktorí jej k tomu dopomohli. 
Vstupné: 4,00 €.  
 
16.12. 17.00 – 20.00 h 
Kultúrne stredisko Impulz, Dopravná 22 
Podajme si ruky na Vianoce. Spoločenské stretnutie obyvateľov Východného pri vianočnej kapustnici, 
do tanca hrá HS Fortuna. Vstup voľný. 
 
26.12. 15.00 – 20.00 h 

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Štefanská tanečná zábava s HS Šubínovci.  
Vstupné: 3,00 €. Pre Štefanov vstup voľný.  
 
 



Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Odd. kultúry. 
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia hodinu pred podujatím.  
 

 

 

Zmena programu vyhradená! 

 

 

Spracovala: Dana Ölvecká, november 2022 


