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Vojtech Polakovič vo svojej súkromnej galérii so synom Jánom

Vojtech Polakovič:

Premeny Rače prinášajú vyššiu
kvalitu života pri zachovávaní
dlhodobých tradícií
Nielen Račania si veľmi vážia
popredného ľudového maliara
Vojtecha Polakoviča a jeho zásluhy a
prácu, ktorú robí pre Mestskú časť
Bratislava-Rača,
je
laureátom
ocenenia Račianske srdce 2006.
Namaľoval
niekoľko
stoviek
pozoruhodných obrazov. Ako techniku používa najmä olejomaľbu a
maľbu akrylom na sololite a na
plátne, pričom dosahuje vysokú
umeleckú kvalitu. Podnety k tvorbe
čerpá najmä zo svojho rodiska.
Narodili ste sa v Rači 19. augusta
1946 v roľnícko-vinohradníckej rodine ako posledný z piatich detí. V
bratislavskej Rači žijete dodnes, čo
Vám na nej najviac učarovalo?
Už ako mladý som pomáhal rodičom
na poli a vo vinohrade. Rača bola
typickou malebnou dedinkou so
všetkými štyrmi ročnými obdobiami.
V zime vŕzgajúci sneh pod nohami,
vôňa dymu z komínov, sánkovanie,
korčuľovanie, guľovanie a stavanie
snehuliakov. V lete kúpanie sa na
rybníku, neskôr na Zlatých pieskoch.
Jar s vôňou snežienok, konvaliniek a

fialiek a jeseň s krásnymi farbami
lístia.
Od mlada som vyrastal s
dobrými kamarátmi, s ktorými
sme zažili veľa krásnych, ale
niekedy aj nebezpečných chvíľ.
Našim ihriskom bola ulica, kde
neboli žiadne autá, len občas po
nich prešiel povoz s koňmi, alebo
sa po nich presúvali kravy na
pašu. Hlavne som bol mladý,
plný ideálov a očakávaní. Všetci
sme sa tu poznali, pozdrav na
ulici bol samozrejmosťou. V
nedeľu sme si obliekli sviatočné
šaty, väčšina z nás išla do kostola
a k obedu nechýbala mäsová polievka a rezne. Boli sme jednou
veľkou rodinou so snahou
vzájomne sa rešpektovať a pomáhať si. Som veľmi rád, že Rača
ako časť Bratislavy, si vo veľkej
miere zachovala svoj osobitný
dedinský ráz, so snahou zachovať zostávajúce historické pamiatky a vinárske tradície, napriek

tomu, že sa tu vo veľkom rozbieha veľkokapacitná výstavba. Toto
všetko, s krásnou prírodou, ľudia
aj teraz oceňujú. Noví Račania,
ktorí sa sem prisťahovali,
prinášajú so sebou nové
myšlienky a zvyklosti skvalitňujúce a uľahčujúce náš spoločný
život. Rača sa aj preto stáva
čoraz viac vyhľadávanou lokalitou pre bývanie.
Na prijímacích skúškach na
Školu umeleckého priemyslu v
Bratislave ste neuspeli, čo
radikálne ovplyvnilo váš profesijný život. Vyučili ste sa za automechanika. Neskôr ste vyštudovali Strednú priemyselnú školu
strojnícku a Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Ašpirantské štúdium ste absolvovali
na Univerzite Komenského v
Bratislave. Pracovali ste v oblasti manažmentu vzdelávania, popri tom ste sa intenzívne venovali
maľovaniu. Čo vás v živote najviac
ovplyvnilo?
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Príhovor
šéfredaktora

Dúfame, že rok 2022 nám prinesie vrátenie sa do normálneho
života, ktorý sme žili pred
pandémiou.
Už ako mladý chlapec som rád
maľoval a mojou túžbou bolo študovať tento odbor. Na vysnívanú školu
som sa však nedostal, a preto som
musel voliť iný študijný odbor.Vo
svojom živote som prešiel rôznymi
zamestnaniami, ktoré vo mne
zanechali teoretické, odborné aj
životné skúsenosti. Začínal som ako
automechanik, neskôr ako majster,
vedúci, ekonomicky námestník či
učiteľ na vysokej škole, až napokon
ako súkromník v oblasti vzdelávania. Popri práci som si plnil svoj sen
už od mojej mladosti a z podnetu a
vytvorení
podmienok
svojou
manželkou som začal intenzívnejšie
maľovať obrazy.
Ako správny lokálpatriot som
spomínal na moje detstvo, čo bolo
aj inšpiráciou pre moju primárnu
tvorbu. Maľoval som starú račiansku
architektúru po jednotlivých uliciach, život a prácu obyvateľov na poli
aj vo vinohrade, čím som zároveň
vytváral kroniku Rače formou
obrazu. Popri tom som však maľoval
aj iné motívy, ktoré ma inšpirovali,
ako kvetinové zátišia, portréty, akty,
ale aj sakrálne výjavy. Táto záľuba
mi zostala až doteraz a veľmi ma
teší, že moja tvorba sa páči aj
mnohým ďalším ľuďom. Pohodu pri
mojej terajšej práci mi vytvára aj

pokojné užívanie si dôchodku s
manželkou, mojimi dvomi deťmi a
“zatiaľ” dvomi, šikovnými vnukmi.
Ste nositeľ viacerých ocenení od
Račianskeho srdca, po Výročnú cenu
Samuela
Zocha,
alebo
ceny
primátora Bratislavy. Ktoré si najviac ceníte a prečo?
Za svoju prácu by si zaslúžila
vyznamenanie drvivá väčšina našich
obyvateľov. U mňa ide o mimopracovnú činnosť, vytváranie kroniky
tohoto regiónu formou obrazu,
najmä Rači. Všetky vyznamenania
majú pre mňa veľkú hodnotu a veľmi
si ich vážim a teší ma, že moja
tvorba je osožná pre našu
spoločnosť. Môjmu srdcu najbližšia
je možno medaila Račianske srdce,
pretože tu som sa narodil a vyrastal
a k Rači som nadobudol skutočne
vrúcny vzťah. Mal som tu, a ešte
stále mám, množstvo kamarátov a
známych, s ktorými sa denne stretávam, ktorým sa moja práca páči a aj
od nich získavam množstvo
inšpirácii. A tak túto moju prácu
môžeme považovať za svoju
spoločnú a spoločne sa môžeme
tešiť z jej výsledkov. Ocenenie od
Račanov, ktorí sú mi najbližší, a
najmä ich slová uznania, sú pre mňa
najvyšším vyznamenaním.

Pracovať na sebe, plniť si sny,
plány a to všetko s pokorou.
Vrátime
sa
ku
všetkým
kultúrnym podujatiam, zvykom
Rače, ktorými sme žili nielen
my Račania a tešili sa na všetko
počas celého roka. Koncom
roka 2022 nás čakajú aj nové
komunálne voľby do samospráv. Verím, že kampaň
kandidátov
na
poslancov
miestneho zastupiteľstva ale i
samotného starostu našej
mestskej časti nebude konfrontačná a všetci kandidáti si
uvedomia, že ich cieľ je naozaj
spoločný. Pri prebiehajúcej
kampani, ktorá nás tento rok
čaká, by mali mať vždy na
pamäti len dobro našej Rače a
jej obyvateľov a aj po voľbách
by mali vedieť spolupracovať.
Nech vyhrá voľby ktorýkoľvek
kandidát mal by myslieť na
ľudí, ktorí v Rači žijú, počúvať
ich a mal by ich zároveň spájať
a nie rozdeľovať.

Mgr. Marián Luha
šéfredaktor
e-mail: marian@luha.sk
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Žijete v Rači celý život a preto logicky
vyplynula otázka, či sa nebudete v
roku 2022 uchádzať v komunálnych
voľbách o post starostu Rače?
Ja určite nie. Môj vek už nezaručuje
kvalitne manažovať takú náročnú
prácu. Našťastie tu máme veľa
šikovných mladých ľudí, nasledujúcu
generáciu, na ktorých sa môžeme v
tomto smere spoľahnúť.
Dobrý starosta by mal mať v prvom
rade veľký vzťah k Rači, poznať tento
región a mať záujem o to, aby
obyvatelia tejto mestskej časti tu
mohli spokojne žiť. K tomu samozrejme je treba mať prislúchajúce
teoretické vzdelanie a
určitú skúsenosť s prácou Miestneho
úradu. Vytvoriť si okolo seba štáb
odborníkov, ktorí majú záujem pracovať a okrem plánovaných činností
iniciatívne predkladať návrhy riešenia
vzniknutých problémov. Veľmi dôležitou úlohou starostu by mal byť
kontakt a komunikácia s ľuďmi, takto
spoznávať ich problémy, ale aj získavať dobré rady pre lepšie fungovanie
svojho úradu.

Vojtech Polakovič, Račianske vinohrady

Predvolebný boj by mal byť korektný,
poukazovať nie len na nedostatky, ale
aj navrhovať riešenia, bez osobných
útokov, pretože treba mať na pamäti,
že po voľbách sa znovu budeme
stretávať, aj keď len na ulici, a všetci
spoločne by sme mali mať záujem o
to, aby sa nám v Rači žilo dobre.
Ďakujeme za rozhovor.

Vojtech Polakovič, Podzim na Alstrovej Ulici

Vojtech Polakovič, Evanjelický kostol
Vojtech Polakovič, Hrajúce sa deti na potoku (Alstrova ulica v roku 1952)
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foto: Marián Luha, Račiansky večerník

„Nelegálnu“ farmu v bratislavskej Rači prevádzkuje
miestny poslanec Robert Hammer.
Poslanec reaguje na obvinenia.
Agrofarma Hospodársky Dvor funguje nad mestom v Krasňanoch už
siedmy rok a za ten čas spríjemňuje
chvíle domácim obyvateľom, ale i
turistom. Prevádzkuje ju Robert
Hammer, ktorý prišiel do Bratislavy
pred 16 rokmi z českého Liberca, a
už tretí rok pôsobí ako poslanec
miestnej časti Rača-Krasňany.
Farma
je
voľne
prístupná
obyvateľom aj turistom, deti sa tu s
rodičmi môžu zoznámiť s domácimi
zvieratami, hrať sa na trampolíne,
kúpiť si domáce vajíčka, či kozie
mlieko. Začínajú sa ale objavovať
hlasy, či podniká na týchto pozem-

koch legálne. Miestni poslanci v
bratislavskej
Rači
tvrdia,
že
odstúpenie od zmluvy musel
zástupca spoločnosti Villa Vino
Rača, ktorá pozemky Hammerovi
pôvodne prenajala, doručiť až na
zastupiteľstvo, pretože si výpoveď
zmluvy nechcel prevziať. Pozemky
ale odmietol opustiť a farmu
prevádzkuje naďalej.

„Chcel by som Vám pán Hammer ako
verejnému činiteľovi položiť otázku,
na základe akého právneho titulu
používate pozemky a nehnuteľnosti
nad Krasňanmi na svoju podnikateľskú činnosť – ako poslanec by ste
mali komunikovať jasne, vecne a
transparentne,“ upozornil starosta
Mgr. Michal Drotován.

Starosta Michal Drotován ho vyzýva,
aby svoje podnikanie stransparentnil. Spor sa vyhrotil po tom ako
Hammer zverejnil blog v ktorom
tvrdil, že starosta pozmenil úradný
dokument o stavebnej zonácii v
prospech primátora Valla.

Čítajte viac na: www.bratislavskyvecernik.sk/znacka/robert-hammer/

V krasňanskej Starej jedálni diskutovali publicisti
Samo Marec a Tomáš Forró
Komunitné centrum v bratislavskej
mestskej časti Rača v Krasňanoch
vzniklo len nedávno, ale za krátky
čas sa v ňom uskutočnilo už viacero
zaujímavých
podujatí,
vrátane
diskusie, ktorú moderoval predseda
občianskeho
združenia
Stará
jedáleň Michal Karako. Do Starej
jedálne prišli rozprávať o cene
slobody, odvahe a bezpráví Tomáš
Forró a Samo Marec.

Tomáš Forró je nezávislý reportér,
ktorý spracováva autentické príbehy
z krízových oblastí po celom svete. V
knihe Zlatá horúčka rozobral osud
publicisti Samo Marec, Tomáš Forró a
Michal Karako, ako moderátor podujatia

krajiny, ktorá sa z blahobytu prepadla do totálneho chaosu a biedy.
Samo Marec, publicista a prekladateľ spolu s reportérkou Veronikou
Prušovou opísali v knihe Roky
bezprávia – neuveriteľný príbeh
razie v Moldave udalosti z osady
Budulovská a ako ovplyvnili životy
hlavných aktérov.
Čo majú tieto dva príbehy spoločné?
Čo sa z nich vieme naučiť? Aký vplyv
majú na náš život?

Čítajte viac na: www.bratislavskyvecernik.sk/znacka/stara-jedalen/
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Daniela Olenočinová, veliteľka DHZ Bratislava-Rača

Prvý verejný deﬁbrilátor v Rači zabezpečili
dobrovoľní hasiči spolu s o.z. Záchrana
Pre laické ale i odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom
zastavení krvného obehu spojeného
so zástavou dýchania sú určené AED
(automatické externé defibrilátory).
Defibrilátor je lekársky prístroj
používaný k defibrilácii pri kardiopulmonárnej resuscitácii, elektrickým výbojom dokáže obnoviť
správnu činnosť srdca. Vďaka
defibrilátoru AED môže aj laická
verejnosť zachrániť život. Zariadenie
hlasovými
pokynmi
informuje
používateľa, ako ho má obsluhovať.
„Verejný defibrilátor znamená to, že
ten prístroj je dostupný 24 hodín, je
v chránenej skrinke, prístroj vie
použiť laik, počas toho ako volá z
operačným strediskom, tak ho
operátor naviguje čo má robiť, ako
má prístroj otvoriť, stlačiť gombík,
nalepiť na obnažené ľudské telo
elektródy a riadiť sa pokynmi
prístroja, ak sa včas poskytne výboj,
do 5 minút, pacient má veľkú šancu
byť zachránený, resp. 70% šancu má,
ak je včas použitý výboj a pacient
má stláčaný hrudník,“ priblížil pre
Račiansky
večerník
zmysel

deﬁbrilátora AED, Mgr. František
Majerský z občianskeho združenia
Záchrana,
ktoré
darovalo
deﬁbrilátory AED mestskej časti
Bratislava-Rača.
Prvý verejný deﬁbrilátor AED v Rači
je umiestnený na Detvianskej ulici č.
12 na budove dobrovoľného hasičského zboru vedľa hotela Barónka,
teda práve tam, kde by ho v prípade
potreby verejnosť hľadala. „Sme
naozaj vďační za AED, o ktoré sme sa
začali usilovať už minulý rok.
Pôvodne sme mali zaplatiť polovicu
z danej sumy ﬁrme, ktorá ich zabezpečuje, no Miško Kubovčík, ktorý je
račan, nás oslovil a napokon sme
AED dostali sponzorsky celé. Ostatné potrebné veci k nemu sme
dokúpili,“ uviedla pre Račiansky
večerník Mgr. Bc. Daniela Rősselová
Olenočinová,
veliteľka
Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača.
Aj ďalšie defibrilátory AED zanedlho
v Rači pribudnú, nie vďaka MČ Rača,
ale vďaka občianskemu združeniu

Záchrana, ktoré defibrilátory darovalo Základnej škole Tbiliská a
Základnej škole Hubeného v
Krasňanoch. „My sa tomu venujeme
asi už piaty rok, sme profesionálny
zdravotníci, ktorí zachraňujú ľudí,
ale vidíme pri našich výjazdoch, že
častokrát by určite pacient mal
väčšiu šancu, keby mu niekto bol
ochotný pomôcť zachrániť život
stláčaním hrudníka a plus by bol k
dispozícii verejný defibrilátor, tak
ako to funguje všade vo svete, kde
sú vo veľkých mestách, pomaly
každých 500 metrov umiestnené
defibrilátory, čiže sme sa rozhodli ísť
touto cestou a umiestňovať verejné
defibrilátory,“ priblížil pre Račiansky
večerník ciele občianskeho združenie Záchrana František Majerský.

Račianskyvečerník.sk
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Na evanjelickom kostole v Rači na
Alstrovej ulici chýbajú hodinové
ručičky

foto: Marián Luha, Račiansky večerník

Račania sa pozerajú na hodiny na
Evanjelickom kostole na Alstrovej
ulici márne, presný čas sa nedozvedia, keďže hodinám chýbajú ručičky,
v kostole prebieha rekonštrukcia.
Račania by presný čas z kostolných
hodín mohli poznať už v roku 2022,
kedy sa plánovaná rekonštrukcia
ukončí. „Čo sa týka vežových hodín
na evanjelickom kostole v Rači,
postupujeme v generálnej oprave
kostola. Zvládli sme kompletnú
rekonštrukciu kostola, murivo, odvlhčenie, fasádu a vnútornú časť
chrámu,“ prezradil pre Račiansky
večerník Mgr. Rastislav Hargaš,
ev.a.v. farár z mestskej časti
Bratislava-Rača.
„Pred nami je ešte zreštaurovanie
oltárnej časti, generálna oprava
organa, zvonov a tiež vežové hodiny.
Čo sa týka vežových hodín, sme
blízko. Nechceme len dať „ručičky“,
ale spojazdniť mechanizmus, aby
Račanom a návštevníkom ukazoval
„reálny“ čas. Snáď v roku 2022 to
bude skutočnosťou,“ doplnil Mgr.
Rastislav Hargaš, ev.a.v. farár z

mestskej časti Bratislava-Rača.
História pôvodne klasicistického
kostola siaha až do roku 1835, po
tom čo sa v roku 1834 osamostatnila
račianska evanjelická obec od
bratislavskej evanjelickej obce.
Dejiny evanjelickej cirkvi v Rači ale
siahajú omnoho hlbšie až do 2.
polovice 16. storočia.
Staviteľom kostola bol Bohumil
Pendl z Bratislavy. Kostol bol
postavený za 9 mesiacov a náklady
na stavbu boli 14 447 ﬂorenov.
Pôvodný kostol bol ale postavený
bez veže, tá pribudla až v roku 1905
za pôsobenia Otta Schulzeho. Viac
informácií nájdete v e-knihe z pera
Ľudovíta Havloviča „Rača Z dejín a
pamiatok obce.“
„Zbierku sme nevyhlasovali, ale
dobrá myšlienka – ak by ste vedeli
pomôcť a prispieť v tejto veci, Vašu
aktivitu privítame,“ doplnil na našu
otázku Mgr. Rastislav Hargaš, ev.a.v.
farár z mestskej časti Bratislava-Rača.

Ak by ste naši čitatelia a Račania
chceli prispieť na rekonštrukciu
kostola kontaktujte prosím pána
farára Mgr. Rastislava Hargaša,
ev.a.v. v sídle farského úradu v
Rači na Alstrovej ulici 39,
telefón: 02/44883403,
email: raca@ecav.sk,
www.ecavraca.sk.
Cirkevný príspevok, príp. milodary uvítajú na čísle účtu: SlSp.:
SK 66 0900 0000 0000 1147 1975

8 ROZHOVOR S KRASŇANČANOM

Račianskyvečerník.sk

Gustáv Murín (autor foto: Martina Kinčešová, zdroj foto: G.M.)

Gustáv Murín: Byť spisovateľom nie je
povolanie ani poslanie, je to remeslo,
ale tiež spôsob života
Žije médiami, knihami, blogovaním.
Vo svojej knihe V tieni Černobyľa
využíva aj svoju profesiu vedca-biológa. Neváhali sme s oslovením
tohto inšpiratívneho človeka a
rozhovor s ním je naozaj skvelou
mediálnou, ale aj dynamickou
prechádzkou.
RNDr. Gustávovi Murínovi, PhD. „to
píše“ a nezaháľa v žiadnej oblasti
svojho pôsobenia. Patrí do siene
slávy bratislavskej mestskej časti
Rača, je držiteľom ocenenia Račianske srdce 2012, ktoré je udeľované
významným osobnostiam Rače,
ktoré výraznou mierou prispeli k
skvalitneniu života v mestskej časti
Rača. V Rači, v Krasňanoch žije od
narodenia. Z toho vyšla aj jeho
kniha Návrat do budúcnosti.
Vy a médiá. Aký je váš vzťah k nim a
čo vás na nich fascinuje?
Pre médiá píšem a vystupujem v
rozhlase aj televízii od svojich gymnaziálnych rokov. Začínal som ako
šefredaktor stredoškolského časo-

pisu a moderátor mládežníckej
relácie
STV
„Matematika
prevažne vážne“. Médiá sú
fenomén, ktorému som sa o
desaťročia neskôr venoval aj
teoreticky ako pedagóg. Najzaujímavejšie na nich je, že vás ich
fungovanie, či nefungovanie
podľa predpokladaných pravidiel dokáže znovu a znovu
zaskočiť. Je pozoruhodné sledovať, ako jedni od druhých zúfalo
kopírujú „kľúč k úspechu“ a
pritom vôbec netušia, čo bude
zajtra. Ale obrovský vplyv začína
mať vďaka internetu „občianska
žurnalistika“. To je fascinujúci
fenomén, ktorému som sa rád
venoval v nie mainstreamovej
televízii IN TV.
Čo hovoríte na slovenskú
mediálnu scénu, prípadne čo by
ste na nej zmenili?
Otázka je, čo je na nej ešte slovenské. Raz za čas nám sem

zahraniční majitelia vyšlú výsadkára“, ktorý má plný batoh
dobrých rád a prísnych nariadení, z ktorých väčšina nefunguje. Naše televízie hrajú zväčša
cudzie formáty a filmy, naše
rádiá sú zavalené cudzou muzikou zo zákulisia ostrozrako
manažovanou veľkými zahraničnými agentúrami. Zmeny by som
začal od poslednej „kamennej
inštitúcie“ našej kultúry, teda
Slovenského rozhlasu, ktorému
by som vrátil povinnosť byť slovenským po všetkých stránkach,
ako som o tom nielen písal, ale aj
nabádal Radu RTVS. Márne... Či
vlastne, oprava, práve som sa
dozvedel, že ma istá pani editorka dala opäť na čiernu listinu a v
rozhlase, s ktorým som toľko
dobrého zažil a dobrého mu
prajem, mám utajený zákaz
vystupovania. No ale, čo už sa u
nás utají.
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Ak by ste si mali vybrať medzi
dvoma teoretikmi médií – McLuhanom alebo Postmanom, ktorého by
ste si vybrali a prečo?
Nestaval by som ich proti sebe, veď
sa, naopak, vzájomne dopĺňajú.
McLuhan ma očaril tým, ako prvý
popísal tzv. infotainment, teda
zhubnú premenu akejkoľvek, aj sebe
vážnejšej informácie na zábavu. A
Postman tie myšlienky aplikoval na
televíziu. Tým si ale zúžil publikačný
priestor a prekvapilo ma, že uverejnil len 200 článkov. Ja ich mám na
konte viac ako 3000, ale to je práve
tou šírkou záberu. Obaja sú
inšpiratívni.
Prednášali ste aj na Fakulte masmediálnej komunikácie. Akému
predmetu ste sa venovali, a čo ste
sa snažili odovzdať študentom?
Myslíte si, že na Slovensku rastú
kvalitní budúci novinári?
Moju prvú prednášku som začal tým,
že chcem svojim študentom ukázať,
čo sú to médiá, aby vedeli, do čoho
idú. A prvú úlohu dostali, aby si
zistili platy v médiách. Boli veľmi
prekvapení a rozčarovaní tým, čo
zistili. Na súčasných študentov sa
obvykle vyučujúci sťažujú, ale my
sme mali dobrý vzťah – po mojej
prvej prednáške zaznel potlesk a
ešte viac si vážim, že aj po poslednej. A odišiel som odtiaľ aj preto, že
som pochopil, že vysokoškolsky
vzdelaných novinárov prakticky
nikto nechce. Pre mnohých šéfredaktorov je výhodnejšie prijať
stredoškoláka, lebo ten mu do toho
toľko nevidí, ľahšie sa podriaďuje aj
nezmyselným úlohám a drie aj za
menší plat. Môj priateľ a dlhoročný
novinár Jan Hovorka prirovnáva
súčasných redaktorov k otrokom na
textových poliach. Bohužiaľ, je to
tak…
Pracovali ste aj na televíznom
projekte Maﬁáni, ktorý vysielala
televízia RTVS. Ako sa vám pracovalo na scenári?
Hoci prvé diely som prerábal aj
desaťkrát, bola to povznášajúca
práca aj vďaka celému štábu, ktorý
sa podaril dať dokopy producentovi
Mirovi Čížkovi. A, samozrejme, že
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sme sa aj hádali, čo je dobré znamenie, že všetci do toho dali maximum
a záležalo im na výsledku.

tak, že môžem dramatický dej dopĺňať
ešte dramatickejšími faktami, ako je to
pri mojej knihe „V tieni Černobyľa“.

Ste aj spisovateľom, a tak je na
mieste otázka, čo sa vám na písanom slove najviac páči?

Ktorá z vašich kníh bola pre vás
najväčšou výzvou?

Keď sa vám prihodí, že sa zo začínajúceho autora prepracujete cez
mladého autora na zrelého spisovateľa, nikdy sa takto nepýtate.
Atléta sa tiež niekto nepýta, čo sa
mu páči na behaní. Behá, lebo mu to
beží. Spisovateľ píše, lebo mu to
píše. Ale fakt je, že ako spisovateľ
máte skutočne unikátnu pozíciu,
kedy môžete vstupovať do iných
životov, a dokonca ste vítaný, a zase
z nich bez ujmy vystupovať. A pri
besedách máte obrovskú výhodu, že
na rozdiel od politika, či komika, vy
nečelíte žiadnym očakávaniam a
preto môžete zaujať i pobaviť. Byť
spisovateľom nie je povolanie, ani
poslanie, je to remeslo, ale tiež
spôsob života. Je to tiež veľká voľná
vstupenka do života iných a do
životných zážitkov, ktoré ospravedlňuje práve to, že o nich môžete a
nemusíte písať. Ale ja som zároveň
aj vedec a to obohacuje moje písanie

Jednoznačne
„Trojhlas“,
teda
rozhovory s tromi komikmi – Štepkom, Lasicom a Suchým. A to preto,
že výsledok nezávisel na mne. A
málokto tuší, aká je to fuška dostať
tieto vzácne osobnosti do takej
pohody časovej aj obecnej, aby ste
si povedali tie úplne najnákladnejšie myšlienky o živote s humorom. Preto tá práca trvala s veľkými
prestávkami 36 rokov. Ale nevzdal
som to a vďaka pochopeniu a ústretovosti všetkých troch oslovených i
vydavateľovi Jurajovi Hegerovi je
kniha na svete a predáva sa lepšie,
než sme dúfali…

Pokračovanie rozhovoru
nájdete v rubrike
Rozhovory na webe
www.racianskyvecernik.sk

Súťaž

o knihu o
Krasňanoch
Napíšte šéfredaktorovi email
na adresu marian@luha.sk do
15.3. čo by ste na račianskom
večerníku zlepšili a čo sa Vám
páči. Jedného z vás vyžrebujeme a obdarujeme Vás knihou
z pera Krasňančana Gustáva
Murína „Návrat do Budúcnosti“
s jeho podpisom a venovaním.
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Tomáš Gierat zo SRP.:

Každá z týchto chutí je špeciálna,
jedinečná a čo je pre nás najdôležitejšie
aj prírodná a autentická

Tomáš Gierat na výlete v Phu Quoc vo Vietname (foto: archív T.G.)

Zhovárali sme sa s výrobcom
domácich bio sirupov Tomášom
Gieratom z bratislavskej Rače, ktorá
je skôr známa ako vinárska oblasť.
Zisťovali sme ako sa k výrobe
sirupov vôbec dostali a aké majú
plány. Sirupy z Rače si môžete
kúpiť na hand-made portáli

www.sashe.sk/SRP.syrups,
pošlú
vám ich poštou, ale verte, že sa
oplatí prísť si po ne osobne a spraviť
si vychádzku nad Raču hore do
kopca na Stupavskú ulicu do „Údolia
vrahov“. Receptúra SRP. sirupov je
založená na dedičstve po starej
mame, vylepšovali ju do dokonalosti

a skombinovali s ručne zberanými
plodmi a bylinami z vlastnej produkcie v BIO kvalite. Veľmi príjemný
spôsob, ako dostať počas zimy do
tela okrem pohybu aj viac vitamínov, a dokonca v koncentrovanej
forme, sú sirupy. Sú skvelým zdrojom vitamínu C, ktorý podporuje
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funkciu imunitného a nervového
systému.
Pochádzate z Rače, ktorá je
primárne
vinárskou
oblasťou,
známa tiež Frankovkou modrou,
ktorá získala v roku 1767 dekrét od
Márie Terézie, ktorým jej priznala
štatút nápoja vhodného na cisársky
stôl. Prečo teda sirup a nie víno?
Naši starí rodičia trávili hodiny a
hodiny času v kuchyni a v pivničke,
prípravou a výrobou vecí, ktoré si
dnes dokážeme kúpiť za pár eur. Náš
starý otec vyrábal z hrozna domáce
víno a z ríbezlí ríbezlák, stará mama
spracúvala ovocie do koláčov,
džemov a sirupov.
Víno starého otca bolo poctivé a
hlavne poriadne kyslé. Naopak,
sirupy starej mamy boli sladučké a
chutné. Túto chuť sme v obchodoch
hľadali márne, preto sme sa rozhodli pripravovať si ich sami. Sirupy sa
stali aj medzi našimi kamarátmi a
známymi najobľúbenejším darčekom a tak sme sa po čase rozhodli,
že ich skúsime ponúknuť aj ďalším
ľuďom.
Ako vznikla receptúra?
Ako prvý vznikol bazový sirup. Pre
mnohých z nás typická chuť detstva.
Tento sirup doma pripravujeme už
veľa rokov. Celú procedúru od
zberu, lúhovania až po fľaškovanie
nám ukázala práve naša stará
mama. Na začiatku nás zobrala na
zber do lesa v Malých Karpatoch.
Ukazovala nám, ktoré kvety sú
vhodné a ktoré naopak potrebujú
ešte trošku slniečka.
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V ďalšom kroku nás naučila trpezlivosti, keď sa zozbierané kvietky
museli niekoľko hodín lúhovať. Boli
sme už nedočkaví, ale vyplatilo sa
čakať. Postupne sme sa rozhodli
skúšať aj iné chute. Naša záhrada
poskytuje veľa možností. Maliny,
marhule, jahody, ríbezle, egreš
alebo moruša. Každá z týchto chutí
je špeciálna, jedinečná a čo je pre
nás najdôležitejšie aj prírodná a
autentická.
Máte ovocné sady? Vykupujete tiež
od ďalších ovocinárov?
Niekedy nás až prekvapuje aká je
naša záhrada obrovská a koľko
ovocia vieme na nej nazbierať.
Drvivá väčšina našich zásob teda
pochádza priamo od nás. Keď sa
však dozvedeli o našej výrobe
sirupov naši kamaráti mnohí z nich
nám ponúkli ovocie, ktoré sami
nedokázali spracovať.
Napríklad ríbezle sme mali tento rok
nazbierané od viacerých susedov,
marhule z ovocného sadu našej tety
a jahodami sme si pomohli neďa
lekým samozberom. Zatiaľ sa však
ovocie snažíme nevykupovať, ale
vymieňať za fľašky sirupov. Do
budúcna sa tomu však nebránime,
pokiaľ by sme mali istotu, že ovocie
pochádza z dobrých podmienok a
tak spĺňa kvality konceptu značky
SRP.
Nedávno ste redizajnovali, ako
vznikal nový obal?
Celkom konkrétnu predstavu o
našom dizajne sme mali už od

začiatku. Až prax nám však ukázala,
že niektoré naše nápady nie sú príliš
praktické a v praxi dobre realizovateľné. Z pôvodných 3 menších
etikiet vznikla jedna väčšia, upravili
sme veľkosť loga aby lepšie pasovalo ku veľkosti fľašky a zvýraznili sme
na fľaškách chuť daného sirupu. Sú
to drobnosti, ktoré však v konečnom
dôsledku výrazne zlepšia celkový
dojem a nám aj uľahčia prácu.
Aké sú vaše plány?
Naše plány sa zatiaľ menia každým
rokom. Ešte pred 2 rokmi by sme
neverili, že naše sirupy budú na
stoloch ľudí, ktorých nepoznáme a
že im dokonca budú chutiť. Podarilo
sa nám byť súčasťou ﬁremných
vianočných balíčkov, alebo dokonca
rozdávať radosť svadobčanom, keď
sa naše sirupy stali obsahom
viacerých svadobných výslužiek, čo
nás veľmi potešilo.
Teraz by sme sa veľmi radi dostali z
kusového predaju sirupov ku predaju o niečo väčších objemov. Radi by
sme taktiež umiestnili náš produkt
na pulty drobných lokálnych predajcov. Pracujeme na vytvorení vlastnej
webovej stránky aby sme sirupy
nemuseli predávať len sprostredkovane.

Viac článkov o mestskej
časti Rača nájdete na webe
www.racianskyvecernik.sk

Súťaž o zimný
balíček sirupov
Napíšte šéfredaktorovi email na adresu
marian@luha.sk do 15.3. čo by ste na
Račianskom večerníku zlepšili a čo sa
Vám páči.
Jedného z vás vyžrebujeme a obdarujeme
zimným balíčkom Račianskych sirupov .SRP.
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Monika Luknárová

Dnes si predstavíme významnú
Račanku Mgr. Moniku Luknárovú,
ktorá vyrastala v Krasňanoch, kde
absolvovala na Hubeného ulici ZŠ a
gymnázium. Magisterské štúdium
úspešne zakončila na pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave.

V Starej Rači žije už 35 rokov a z toho
25 rokov bola zamestnaná na Miestnom úrade. Je spoluzakladateľkou
Račianskeho muzeálneho spolku. Je
poslankyňou
mestskej
časti
Bratislava-Rača, v roku 2018 kandidovala za starostku ale aj
poslankyňu a celkovo získala až 3776
hlasov.

Monika Luknárová:

Rača, stále
láska moja
Aké sú pozitívne a aké negatívne
stránky života v mestskej časti
Rača?
Pozitívom je určite jedinečná
poloha v dotyku s prírodou a
zároveň aj blízkosť mesta. Preto je
vyhľadávanou lokalitou pre novousadlíkov, ktorí racionálne vyhodnotili potenciál územia. Rača sa
rozrastá a je mi ľúto, že nevyužíva
svoje možnosti. Stáva sa v posled-

ných rokoch skôr spálňou a
ubytovňou. Je tu deﬁcit služieb a aj
mládež kvôli zábave a iným aktivitám často navštevuje radšej iné
mestské časti. Bola by som veľmi
rada, keby sa podarilo skĺbiť potreby a požiadavky rozrastajúcej sa
novej komunity s pôvodnou. Aby sa
vzájomne obohacovali a zároveň
boli spoločne hrdí na to, kde žijú.
Aby jedinečné špeciﬁká Rače boli
zachované pre ďalšie generácie.

Bola protikandidátkou Michala
Drotována, ktorý sa stal starostom
Rače so ziskom 3889 hlasov, na
druhom mieste pri voľbe starostu
skončil bývalý starosta Peter
Pilinský, ktorý získal 3460 hlasov a
na tretom mieste sa umiestnila
Monika Luknárová, so ziskom 1600
hlasov. Zároveň získala najväčší
počet 2176 hlasov z kandidátov na
poslancov. Druhý najvyšší počet
hlasov získal vinár Miloš Maťúš s
počtom 2126 hlasov a Ján Polakovič
s počtom 1860 hlasov, z iniciatívny
Spoločný Cieľ.

Kedy ste sa rozhodli venovať
komunálnej politike a prečo?
Bolo to spontánne rozhodnutie v
roku 2014, kedy som ako dlhoročná
zamestnankyňa úradu cítila, že z
pozície referentky nemám možnosť
čokoľvek v rámci fungovania úradu
alebo MČ pozitívne ovplyvniť. Mala
som chuť pracovať a nápady, ktoré
som mala ,,na stole“. Navyše som sa
stretla s bossingom. Bolo to ešte
pred voľbami a ja som sa rozhodla
dať po 25-tich rokoch výpoveď.
Vedela som, že na úrade už
nemôžem dlhšie zostať, ale zároveň

Račianskyvečerník.sk
som si nevedela predstaviť, že by
som nejakým spôsobom pre Raču
nepracovala.
Čo sa za ten čas podarilo a čo by ste
spravili inak?
Môj muž hovorieva, že sa
nedokážem predať, lebo zabúdam
na svoje individuálne úspechy a ak
aj nezabudnem, prezentujem ich
ako kolektívne. A viac sa sústredím
na to, čo sa ešte nepodarilo, čo by
som ešte chcela urobiť. Myslím si, že
tak je to v poriadku. Sú tu ale veci,
ktoré mi naozaj urobili radosť. Po
prvé, že som mala tú česť stať sa
spoluzakladateľkou
Račianskeho
muzeálneho spolku, spolu s ľuďmi,
ktorých si nesmierne vážim.
Je mi veľkým potešením, že aspoň
niektoré výsledky práce spolku
stihol vidieť nestor uchovania
račanskej histórie p. Ľudovít Havlovič, ktorý nás žiaľ v roku 2021 navždy
opustil. Spolok napriek pandémii
pracuje na plné obrátky, za čo som
členom veľmi vďačná.
Po druhé, že sme to v Rači ustáli a ZŠ
Plickova nebude súkromnou, ale
obecnou školou.
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Račou, kedy by sa vopred oznámila
jeho trasa. Urobili to tak v Pezinku,
nechceli sklamať deti. Čo ma však
teší, že po kritike úradu poslancami
v minulosti, sa Rača rozžiarila.
Bohatšia svetelná výzdoba bola už
aj počas Vianoc v roku 2020.
V roku 2018 ste kandidovali za
starostku mestskej časti Rača. Čo
vás k tomu viedlo? Budete opätovne
kandidovať aj v roku 2022?
V mojom prvom volebnom období
som pochopila, že na realizáciu
svojich predstáv a predstáv mojich
voličov v rámci mestskej časti,
nestačí byť len poslancom miestneho zastupiteľstva.
V
predchádzajúcom
volebnom
období nefungovala spolupráca
medzi poslancami. A ak nemáte tím
a nie ste ani starosta, je to priam
nemožné. Tak som sa pokúsila
takýto tím zostaviť a kandidovať
spolu s ním. Ak mi to môj zdravotný
stav dovolí, o dôveru občanov sa
budem uchádzať opäť. Preukazovaná podpora občanov ma k tomu
zaväzuje. Neviem si predstaviť, že by

som sa nezaujímala o dianie a chod
Rače. Kandidovať budem, ale už nie
na post starostky. Zvažujem kandidatúru na iné pozície.
Račanom sa hovorilo Šipkári?

Áno, Šipkári. A Vajnorákom Bubeláci,
Juranom Hadári. Mala som vedomosť, že Šípkari kvôli šípkam v
chotári, vždy ich tu bolo veľa aj
medzi vinohradmi. Počula som aj o
výrobe šípkového vína. V slovníku
Račianskeho nárečia je slovíčko
uvedené ako žartovné oslovenie
Račanov.
Odkiaľ pochádza váš recept na
šípkový džem?
Tento recept je taký ,,náš“, spolu s
manželom. Počuli sme rôzne, tak
sme si ho prispôsobili. Nerobíme
striktne
len
podľa
jedného.
Napríklad sme nepasírovali cez
plátienko, ale možno to niekedy tak
urobíme, kvôli tým mikrochĺpkom.
Nám neprekážajú, ale vnúčatám
môžu.
Ďakujeme za rozhovor.

A čo by som urobila inak? Je toho
veľa. Ale zmeniť sa to už nedá a je
zbytočné sa tým zaoberať. Minulosť
nezmením, o budúcnosť sa pokúsim.
MČ Rača tento rok zrušila Mikuláša,
nerealizovala vianočné Adventné
trhy na námestí. Iné mestské časti,
napr. Vajnory pripravili program
online vysielania Mikuláša, alebo
čítanie rozprávok v podaní herečky
Táni Pauhofovej… Podunajské Biskupice zrealizovali Farmárske trhy na
Trojičnom námestí… Ako hodnotíte
tento krok vedenia Rače?
Je mi to ľúto. O to viac, že práve
kultúra je takpovediac moja parketa. Myslím si, že to nebolo dobré
rozhodnutie. Starosta síce deklaruje
svoj pozitívny postoj k miestnej
kultúre, ale reálne ma o tom dodnes
nepresvedčil. Preto ľahko podľahol
trendu opatrnosti a zvolil pre neho
,,bezbolestné“ riešenie. V tomto
prípade sa naozaj dal operatívne
zorganizovať aspoň prejazd Mikuláša

Recept na šípkový džem od Moniky Luknárovej
nájdete v rubrike Rozhovory na webe
www.racianskyvecernik.sk
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Marcel Kadlečík (zdroj foto: DHZ Bratislava-Rača)

Marcel Kadlečík:

Rača z roka na rok prekvitá a určite tu
chýba diskusia s občanmi pri všetkých
zmenách ktoré sa tu dejú
V roku 2018 sa obnovil dobrovoľný
hasičský zbor v Rači po 25 ročnej
odmlke. Jedným zo štatutárov je aj
Račan srdcom a dušou Marcel
Kadlečík. Zamestnaním závodný
hasič a s koníčkom dobrovoľný
hasič. Je predsedom Dobrovoľného
hasičského zboru a zástupca veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru
obce.
Čo si myslíte, že občania vnímajú v
Rači najcitlivejšie? Aké sú podľa Vás
pozitívne a aké negatívne stránky
života v mestskej časti Rača?
Žijeme v dobe, kedy si občania
všímajú všetko, čo sa ich týka.
Momentálne na prvom mieste
prevláda parkovacia politika v Rači.
Či nastavenia budú dobré alebo zlé
a teda aj spokojnosť, či nespokojnosť občanov, ukáže čas. Samozrejme v každej mestskej časti ľudia
citlivo vnímajú zeleň a u nás k tomu
aj upravené vinohrady, upravené a
funkčné detské ihriská, opravené
cestné komunikácie v správe
mestskej časti, chodníky. Sociálna

pomoc pre seniorov či inak
znevýhodnených občanov MČ. Ďalej
kultúrne vyžitie pre občanov,
ktorého je teraz menej vďaka
pandémii a v neposlednom rade
riadna informovanosť o všetkom, čo
sa deje v Rači. Určite by to chcelo
aktualizované vývesné tabule v
Krasňanoch, Rendézi a starej Rači,
ktoré vždy pripomenú dianie v
mestskej časti. Rača z roka na rok
prekvitá a určite tu chýba diskusia s
občanmi pri všetkých zmenách ktoré
sa tu dejú. No chcel by som aj
novousadlíkom pripomenúť, že Rača
má svoju dušu a jedinečnosť. Netreba za každú cenu všetko meniť,
pretože si myslím že sem prišli
práve kvôli tej jedinečnosti a kráse
našej mestskej časti.
Koľko členov evidujete v hasičskom
zbore, aký je priemerný vek členov,
sú to všetko Račania alebo aj z iných
mestských častí?
V zbore evidujeme 49 členov a 5
stálych detí. Okrem toho máme 7
čakateľov, ktorí by boli radi prijatí

do zboru, no musia prejsť skúšobnou dobou. Čo sa týka priemeru
veku, tak je to 35 rokov. Máme kopec
mladších ale aj starších a skúsenejších. A nie všetci členovia sú z Rače,
máme v zbore aj členov z iných
mestských častí, ale všetci sú to
ľudia, ktorí Raču majú radi a všetci
máme spoločný cieľ zachraňovať,
chrániť - životy, majetok, životné
prostredie, pomáhať, vzdelávať v
rámci požiarnej ochrany.
Zbrojnica by si po vašom obnovení
zboru tiež zaslúžila obnoviť. Komunikujete o rekonštrukcii s miestnym
úradom a ako by mala podľa Vás
vyzerať? Chcete ju zachovať v
historickom štýle?
Od
obnovenia
Dobrovoľného
hasičského zboru v roku 2018 sa
zaoberáme otázkou rekonštrukcie
budovy hasičskej zbrojnice, o
získaní finančných prostriedkov na
jej obnovu a zároveň aj tým, aby celá
hasičská zbrojnica slúžila hasičom
tak, ako bola pre nich aj postavená v
roku 1939-40. Ide o historickú
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budovu, ktorá bola braná v
Bratislave za najkrajšiu hasičskú
zbrojnicu a dobrovoľný hasičský
zbor patril medzi najaktívnejšie
zbory s najbohatšou činnosťou.
Určite by sme boli radi, aby sa zachovala v historickej podobe a už sme
o tom komunikovali aj s pánom
starostom MČ Bratislava-Rača.
Máte CAS ZIL 131 ,,Valda“ a z Ministerstva vnútra SR ste dostali CAS 15
Iveco Daily. Plánujete váš vozový
park ďalej rozširovať alebo vám na
vašu činnosť stačia?
Určite áno, plánujeme náš vozový
park rozšíriť. Mali sme dokonca aj
možnosť minulý rok získať zadarmo
Mercedes UNIMOG, kde bola potrebná oprava, no MÚ sa napokon rozhodol, že ponuku z MV SR pre DHZO
neprijme. Určite by sa zišla jedna
veľká cisterna, auto s plošinou a dve
štvorkolky do lesa, na prieskum,
zabezpečenie PAS a ZAS (požiarna a
zdravotná asistenčná služba) pri
športových podujatiach, ale aj malé
lesné požiare, či pátracie akcie po
nezvestných občanoch.

Máte určite veľa spoločných zážitkov s kolegami hasičmi na ktoré sa
nezabúda. Viete nám spomenúť
vaše najsilnejšie spoločné zážitky?
Poviete si tri roky obnoveného
zboru a však naozaj sme prežili
doteraz veľmi intenzívne spoločné
tri roky. Veľa silných zážitkov sme
mali v čase, kedy sme pracovali v
karanténnych zariadeniach. A určite
na ne nikdy nezabudneme, nakoľko
vďaka nim sme získali do zboru
dvoch našich členov. Tu boli zážitky
aj smutné aj veselé a tak to bolo aj
počas prvej a druhej vlny v Rači,
kedy sme sa stretávali s občanmi,
ktorí potrebovali pomoc pri nákupe,
vybavení liekov, pošty, donesení
rúšok. Najväčší zážitok však máme z
Chorvátska – DVD Hrasće - Zagreb,
kedy sme boli so všetkými ministrami Chorvátska, primátormi rôznych
miest Chorvátska, starostami a
hlavne z chorvátskou prezidentkou
Kolindou, Grabar-Kitarović.
Druhý najväčší zážitok sme mali, keď
sme boli pre ZIL 131 ,,Valda“ v meste
Jordanov v Poľsku. Bolo to naše prvé
hasičské auto po obnovení zboru a

stalo sa našim maskotom. Tretí
najväčší zážitok spojený s rôznymi
emóciami bol na južnej Morave,
kedy sme prišli niekoľko krát
pomôcť
obciam
zničeným
tornádom. V každom prípade každý
deň strávený pri hasičoch je dobrodružstvo, ktoré si v rámci nášho
poslania užívame naplno.
Odkiaľ čerpáte ﬁnančné prostriedky
na činnosť DHZO Bratislava-Rača?
DHZO je orgánom miestneho zastupiteľstva a má schválený rozpočet.
Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na výstroj, výzbroj a techniku. Ak by si niekto myslel (bolo
takých veľa), že sme za to platení
tak je to obrovský omyl. Robíme to
zadarmo bez nároku na mzdu.
Základnou organizáciou DHZO je
DHZ, čo je partnerom pre DPO SR.
Má svoje občianske združenie a tak
si môže privyrobiť mimo mestskej
časti na podujatiach, v prípade ho
môžu aj v MČ Rača osloviť
podnikateľské subjekty. Aj tieto
mimo rozpočtu zarobené finančné
prostriedky sú účelovo viazané.

Z RAČIANSKÝCH VINÍC
AŽ K VÁM DOMOV
Spoločnosť Ivan Vrana - Terroir Rača bola vytvorená
v roku 2012 so zameraním najmä na budovanie lokal
patriotizmu v Rači. Samotný Ivan Vrana sa venuje
someliérstvu a obchodom s vínom už od roku 2002, takže
tento rok oslávime aj 10. aj 20. výročie nášho pôsobenia.
Občanom našej obce a samozrejme aj ostatným
ponúkame rôzne služby, ktorými zakúpením môžu
podporiť nielen račianských vinohradníkov a vinárov, ale
prispievajú tým aj k celkovej udržateľnosti “račianskej
pýchy” akou produkcia vína určite je. Račianske vína sa
nám podarilo predostrieť aj obyvateľom rôznych krajín
ako je Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Kanada, USA,
Kolumbia, Brazília, Peru, Veľká Británia, Fínsko, Dánsko,
Taliansko či Španielsko.
Našou najpredávanejšou službou je aj vďaka
momentálnej pandemickej situácii služba “Dovoz vína
priamo k vašim dverám”, kde si zákazník objedná ním
požadované víno a my mu ho bezpečne privezieme na
jeho požadované miesto. Okrem toho vám ponúkame
ďalšiu z “moderných” služieb, ktorou je selekcia vín na
vaše svadby či oslavy. Nemusíte sa vo vínach vyznať,
my vám na základe našich skúseností radi poradíme.
Ivan Vrana - Terroir Rača je známy aj organizáciou
rôznych kultúrno-spoločenských či poznávacích

podujatí.
Medzi
najznámejšie
určite
patria
Prírodovedno - degustačné vychádzky či Degustačné
večere v račianskych viniciach. Pokiaľ ste firma, ktorá
pripravuje “teambuilding” aj to je niečo, s čím vám
vieme pomôcť. Máme dlhoročné skúsenosti s či už
privátnymi degustáciami alebo rôznymi firemnými
večierkami, kde sme dotvárali program večierku.
Nemáte priestor a ste partička vinárov? Máme pre
vás riešenie! V našej Vínnej záhrade Koloničovej kúrie
vám zabezpečíme spomínanú privátnu, buď riadenú (s
odborným výkladom someliéra) alebo neriadenú (bez
odborného výkladu) degustáciu.
Vzhľadom na potrebnú odbornosť nášho pôsobenia,
pomáhame aj gastro prevádzkam so všetkým, čo
k našej brandži patrí. Či už ide o zostavenie vínnej
karty, školenie gastro personálu alebo “dopĺňanie”
vínnych skladových zásob.
Mali by ste záujem o niektorú z našich služieb?
Neváhajte nás kontaktovať buď mailom na
terroir.raca@gmail.com, na telefónnom čísle
0918 984 921 alebo na našom Facebooku či
Instagrame.
Tešíme sa na vás pri poháriku skvelého
račianskeho vína!

PODUJATIA, KTORÉ PRE VÁS
PRIPRAVUJEME V TOMTO ROKU

VIAC INFORMÁCII NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU IVAN VRANA - TERROIR RAČA

