
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

7_Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach február   
 
12. – 19.2.  
VALENTÍNSKA SÚŤAŽ  
Príďte na tradičné podujatie Račianskeho vinohradníckeho spolku (RVS) Valentín s vinármi do 

Červenej lisovne NKD 10. – 11.2. (viac na FB RVS). Odfoťte sa pri fotostene, pošlite nám zaľúbenú 

valentínsku fotografiu do 26.2. do správy na FB MČ Rača a zapojte sa do súťaže. Výhercov vyhlásime 

27.2. Výhercami sa stávajú tri fotografie ktoré získajú najviac “like”. (viac na FB MČ Rača) 

13.2. 19.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Divadelný pondelok  
Divadlo Nová Dedinka: „Divadelná komédia“ 
Komédia o tom, prečo je za oponou vždy viac drámy ako na javisku. Nahliadnite do zákulisia divadla 
a spoznajte celý proces prípravy novej divadelnej hry, pretkaný komplikovanými smutno-smiešnymi 
vzťahmi medzi jej aktérmi. Vstupné: 4,00 €.  
 

12.2. 16.00 – 18.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Fašiangy obdobie veselosti, hodovania a zábavy sú tu!  
Deti pripravte si karnevalové masky a príďte sa zabaviť/ Fašiangový sprievod v maskách. Najlepšie 
masky budú odmenené.  
Divadlo ZáBaVKa: „BUWKO A SNIWKO 1: A KLAUNIÁDA U PERINČANOV“ 
NAJLEPŠIE KLAUNSKÉ PREDSTAVENIE PARÓDIE NOVÉHO CIRKUSU PRE DETI A DOSPELÝCH o 
prekonávaní samých seba! Slávna komická dvojica dvoch klaunov Buwka a Sniwka, ktorí s deťmi 
pripravia fantastickú klaunskú show. Deti sa stanú päťhlavým drakom, ale naučia sa aj chodiť po lane, 
či žonglovať. Vstupné: 2,00 € 
 

19.2. od 14.00 h   
„Fašanki“ v Rači  
Každoročne trvajú Fašiangy od Troch kráľov až do Popolcovej stredy, ktorá pripadá na štyridsiaty deň 
pred Veľkou nocou. Toto obdobie si možno len ťažko predstaviť bez zvykov a tradícií, a práve k nim 
patrí aj prezliekanie sa za rôzne postavy v pestrých maskách. K najstarším maskám patrili muži 
preoblečení za ženy, prespanky alebo Cigánky. K typickému pečivu “na ponúkanie” patrili smažené 
šišky, pampúšiky a fánky. 
Parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom 
14.00 
Tanečné vystúpenie detí z H&T Dance Company vo fašiangových maskách/ Fašiangový sprievod 
14.15 
Fašiangová jazda s Račianskym vinohradníckym spolkom/ Denné centrum seniorov Rača/ Harmonikár 
Milan Perný  
Trasa: NKD – Kubačova – Rustaveliho – Pri vinohradoch – Alstrova – Sadmelijská – NKD 
14.45 
Fašiangové piesne s Hudobnou skupinou Hergottovci 



15.00 – 21.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 

Babská tanečná zábava spojená s pochovaním basy. Do tanca hrá HS Hergottovci a hosť večera Dušan 

Čaplák. Basu pochová Vajnorský okrášľovací spolok. Vstupné: 8,00 €. V cene vstupného je šiška, 

tombolový lístok a vínko na koštovku.  

................................................................................................................................................................... 

Račiansky muzeálny spolok/ Výstavka/ Spomienky na fašiangové zvyky v starej Rači  

..........................................................................................................................................................

Parkovisko pred NKD: 

17. – 19.2., 11.00 – 21.00 h 

FAŠIANGOVÉ DOBROTY – stánky s občerstvením, zabíjačkové špeciality, lokálny vinári, remeselné 

pivo, Hudobná produkcia DJ od 16.00 h 

 
22.2.  18.00 h  
Kultúrne stredisko Žarnovická 7 
Cestovateľská beseda „CESTOU NECESTOU“ s Michalom Knitlom/ Mexiko a Guatemala – pláže, 
cenotes, výstupy na sopky i medený kaňon.  
Prvý týždeň v Mexiku spoznávam Yucatan – piesočnaté pláže, pamiatky Májov a najmä úžasné 
cenotes (prírodné jazerá, ktoré sú akoby v dierach v zemi). Cez Chiapas a pekné vodopády sa 
presúvam do Guatemaly, kde v priebehu 10 dní vychádzam na vrcholy sopiek Santa Marta, 
Tajumulco, Toliman, Atitlan, Acatenango i Fuego, ktorý stále chŕli lávu. Vstup voľný.  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Odd. kultúry. 
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste hodinu pred konaním podujatia.   
 

 

 

Zmena programu vyhradená! 

 


