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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

 

Oddelenie kultúry a komunikácie 

Dni burčáku v Rači 
 

Ulice Rače ožili 

Tradičné vinobranie, také, aké ho všetci dobre poznáme, každý rok navštívi viac ako 100-tisíc 

návšetvníkov. V aktuálnej situácii je takéto číslo nemysliteľné. Uvedomila si to aj mestská časť, 

a samozrejme aj račianski vinári, ktorí tento rok spoločne vytvorili podujatie, ktoré neporušilo 

ani tradície, ani hygienické opatrenia. 

Vinári odovzdali starostovi strapec hrozna 

Tak ako to býva zvykom, vinári sa aj tento rok vydali v sprievode po Rači. Tento rok nebol taký 

pompézny ako po minulé roky, každoročne sa odprezentovali miestne spolky, zväzy a združenia 

či jednotlivci, samozrejme Bakchusa by ste v ňom hľadali tiež ťažko. Namiesto neho ste mohli 

vidieť vinárov, ako zo svojich traktorov ponúkajú Račanom čerstvý burčiak za sprievodného 

vyhrávania Dychovej hudby Račianka. Trasa sa tento rok potiahla až do Krasnian, kde sa vinári 

otočili a vyrazili smerom k obecnému domu. Tam už ich čakal starosta, ktorému vinári odovzdali 

strapec hrozna ako symbol úrody. Po príhovore pána starostu a Ivana Vranu podpredsedu 

Račianskeho vinohradníckeho spolku sa zúčastnení spolu s pánom farárom Zdenkom Sitkom 

krátkou modlitbou poďakovali za tohtoročnú úrodu.  

Slávnostne sa otvorila aj výstava Račianskeho muzeálneho spolku na nádvorí Koloničovej kúrie: 

„Vinohradníctvo v obrazoch“, kde svoje diela vystavil miestny maliar Vojtech Polakovič. Na 

výstave ste sa mohli dozvedieť aj zaujímavosti z histórie vinohradníctva v Rači.   

Pestrý program pre všetky vekové kategórie 

Kultúrny program bol v rámci snahy zachovať bezpečnosť a dodržať hygienické opatrenia 

roztrúsený na viacerých miestach. Návštevníci sa mohli zastaviť v Parku J. M. Hurbana, 

v amfiteátri, u vinárov vo dvoroch či vo vinici Tál alebo na Šinwégu. Tak ako pri všetkých 

podujatiach sa mestská časť v spolupráci s vinármi snažila vyhovieť čo najväčšiemu počtu 

návštevníkov. Deti si mohli užiť interaktívne vystúpenia Divadla JaJa, Dunajka, Šaša Jara či 

Mici a Mňau. Vo vinohrade nad Račou ich takisto potešilo Divadlo na hojdačke. V parku si 

mohli pozrieť ukážku hrnčiarstva a takisto si niečo z hliny vytvoriť v kreatívnej dielničke. 

Dospelých zase mohol zaujať žánrovo pestrý program. Od klasickej hudby v podaní salónneho 

orchestra AFRODÍTÉ, swingu od Swing Gangu cez mladé alternatívne čísla od kapely Family 

Friend, bassgitaristu Olivera Kucharoviča, pesničkárov Graema Marka, Doroty Ideas či 

rockových kapiel Grapefruit Death a Börenzeppers až po ľudovú hudbu, dychovku či klasickú 

diskotéku v podaní DJ Woodeeho. Fanúšikovia umenia sa zase mohli zastaviť v obecnej záhrade, 

kde svoje fotografie predstavil Viktor Szabo, či v Koloničovej kúrii na výstavu Račianskeho 

muzeálneho spolku. 

Pohodová atmosféra 

Počas celého podujatia vládla v Rači pohodová atmosféra. Preplnené ulice a tlačenice klasického 

vinobrania vystriedal príjemný ruch, ktorý akurát oživil centrum našej mestskej časti. Na 

jednotlivých stanovištiach sa nám podarilo dodržať povolené počty návštevníkov a aj návštevníci 

boli disciplinovaní, za čo im patrí veľká vďaka. Staré známe „všetko zlé je na niečo dobré“ sa 

potvrdilo aj teraz, a tak si Račania mohli tento rok užiť komorné komunitné oberačkové slávnosti 

v kruhu svojich susedov a známych. Podľa spätných pozitívnych reakcií väčšiny návštevníkov aj 

spoluorganizátorov a aj vinárov, by tento formát oberačkových slávností privítali aj 

v nasledujúcich rokoch a mohli si tak skutočne v pohode a kultivovane vychutnať burčiak, vínko 

či iné dobroty. Taktiež navrhujeme formát, ak situácia dovolí, podporiť remeselnými tradíciami 
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a prizvať a podporiť aj podporiť aj iných drobných podnikateľov alebo umelcov, či remeselníkov 

pôsobiacich v našej MČ.  

Ďakujeme 

Takéto príjemné podujatie by sa nám nikdy nepodarilo zorganizovať bez našich partnerov. 

Veľká vďaka patrí v prvom rade všetkým vinárom, členom RVS ktorí otvorili svoje dvory, 

pivnice, vinotéky a vinice a opäť raz ponúkali návštevníkom ten najlepší burčiak, aký 

v Bratislave je, Račanskému vinohradníckemu chodníku, Matúšovi Burianovi a Milošovi 

Máťušovi ktorí pomohli s celkovou organizáciou a kultúrnym programom. Za finančnú podporu 

ďakujeme Bratislava Tourist Board, Bratislavskému kraju, Bratislava Region Tourism 

a spoločnosti Kaufland. V neposlednom rade ďakujeme členom DHZO Rača, ktorí sa postarli 

o dohľad nad opatreniami aj návštevníkom, ktorí sa správali veľmi disciplinovane a pomohli 

nám svojou účasťou vytvoriť príjemné podujatie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. 

 

 

 

 


