
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 

4_Kultúrno-spoločenské podujatia, marec 2023 
 
5.3.  16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Detské predstavenie / Divadlo Jaja: „Ako mali psíček a mačička sviatok". 
Psíček a mačička majú sviatok, ako ho oslávia a kto k nim príde na oslavu? Prečo si dávame darčeky? 
Bude sa piecť aj torta? Čo do takej psíčko-mačičkovskej torty vlastne ide? Ako sa to nakoniec skončí? 
Vstupné: 2,00 € 
 
12.3 . 16.00 h   
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
MDŽ - Koncert hudobnej skupiny Duo Akord Pagáčovci. Vstup voľný.   
 
13.3. 19.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Divadelný pondelok / Divadlo na TrakOch: „Dzjéra do sveta". 
Jednou z mnohých túžob človeka je snaha presadiť sa, ukázať sa okoliu v tom najlepšom svetle. Viera 
vo vlastné schopnosti býva neotrasiteľná a ľudia si volia prostriedky pre nich typické, závislé na ich 
schopnostiach. Nezriedka (alebo spravidla?) i tých preceňovaných. V dnešnej spoločnosti majú tieto 
snahy populárne pomenovanie – zviditeľniť sa, dávnejšie mali pomenovanie „urobiť dieru do sveta.“ 
Je to metafora, ale možnosťou každého autora je vstúpiť i na pole absurdity. Vstupné: 4,00 €. 
 
19.3. 15.00 h – 20.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3  
Jozefovská tanečná zábava s HS Charlie΄s Band. Vstupné: 3,00 €. 
 
26.3. 16.00 h 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 
Detské predstavenie / Divadielko DUNAJKA: „Sviatok rozprávok“  
O čom sa hráme? Sviatoční škriatkovia prichádzajú so spevom: Sviatočnú pesničku spievam, 
najkrajšiu čo mám! Zazvoní zvonček a začína rozprávka: TROJRUŽA a potom VALIBUK alebo NEBOJSA 
či 12 MESIAČIKOV...Stánok rozprávok je namaľovaný podľa rozprávkových obrázkov Ľudovíta Fullu. 
Vstupné: 2,00 € 
.......................................................................................................................................................... 
Prečo voláme marec mesiac knihy? 
Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo 
tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba 
vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Práve v tom období 
vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť 
významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. 
22.3. 10.30 h   
„Haló z Račianskej knižnice“ s Katkou Kosánovou 
Beseda s Katarínou Kosánovou a Andreou Gregušovou, autorkami interaktívnej knihy o anjeloch v 
slovenskom umení Nie je anjel ako anjel. Porozprávame sa, ako kniha vznikla a aké rôzne podoby 



anjela sa v nej skrývajú. Prečítame si výklady obrazov, ale aj čarovné básne, ktoré vybraných anjelov v 
knihe dopĺňajú. Kniha vznikla vo vydavateľstve Perfekt a bude možné na besede si ju objednať. 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! 

 

Spracovala: Dana Ölvecká, február 2023 

Oddelenie kultúry a športu  

 


