V pohybe

GrapeRun
Doľany –

V pohybe

keď beh a víno spolu ladia

To je pocit, zabehať si počas
babieho leta vo viniciach!
Beh zušľachťuje telo a po
vypotených kilometroch dobre
padne to, čo zušľachťuje dušu
a chuťové poháriky – pohár
kvalitného vína. Ak ste sa ešte
vínneho behu nezúčastnili,
alebo, naopak, patríte k jeho
fanúšikom, nenechajte si
ujsť GrapeRun Doľany 2018!
Vyspovedali sme pre vás
organizátorku podujatia
Janu Obernauer z OZ Obehni
Slovensko.
126 www.frisko.media

friško 2/2018 127

V pohybe

V pohybe

Kto je Jana Obernauer?

R

odáčka z Topoľčianok, ktorá už vyše
20 rokov žije v Bratislave, sa dlhé roky
v rámci rodinného podniku venovala
geologickému prieskumu po celom Slovensku.
Pred 10 rokmi sa dostala k behaniu a posledných
6 rokov prepadla pretekárskej mánii a zbieraniu
medailí z pretekov v rôznych kútov sveta. Už 20
rokov je vegetariánka, okrem behu sa venuje aj
funkčným tréningom, joge, bicyklovaniu a turistike. Širokej bežeckej verejnosti sa prostredníctvom svojich aktivít snaží sprostredkúvať zážitky
z behania kombinované s čarom regiónov, kde
sa konajú atraktívne bežecké „hajlajty“. V rámci
OZ Obehni Slovensko sa venuje príprave tzv.
vínnych behov. Viac o GrapeRun Doľany 2018
na www.graperun.sk

128 www.frisko.media

Po vínnych behoch Chateau Run Topoľčianky a Bežecká perla Šenkvice máte pre milovníkov pohybu a vína pripravený
ďalší vínny beh – 29. septembra sa uskutoční 1. ročník GrapeRun Doľany. Ako skrsol nápad na toto podujatie?
Zámerom OZ Obehni Slovensko je skutočne obehnúť Slovensko
a časom pripraviť sériu vínnych behov. Každá vinohradnícka oblasť
bude mať svoje zastúpenie, pretože by sme chceli bežcom ponúknuť
bežeckú prehliadku krásnych vínnych terénov a degustáciu miestnych vín. Niečo ako bežecko-vínna slovenská cesta. Svoje prioritné
zastúpenie v rámci Nitrianskej vinohradníckej oblasti má už etablovaný Chateau Run Topoľčianky. Termín behu sme vybrali cielene na
november v čase stáčania mladých vín. Zastúpenie v Malokarpatskej
vínnej oblasti bude mať GrapeRun Doľany a vybrali sme termín v čase
vinobrania. Preto máme hrozno v názve aj logu podujatia. Spojenie
s vinárstvom Jozefa Mikuša nie je náhodné. Vinárstvo má krásne
vinohrady a okolité prostredie svahov Malých Karpát. Bežecké trasy
sú zážitkom a „hrebeňové“ výhľady na okolie a vinohrady sú ako
stvorené na bežecké podujatie. Tešíme sa, že myšlienka spojenia vínneho behu a degustácie sa vo JM Vinárstvo Doľany stretla s dobrou
odozvou, a verím, že beh bude mať vynikajúceho partnera. Tak isto si
ceníme organizačnú podporu zo strany obce.
Aké trasy na GrapeRun Doľany majú bežci na výber?
Mysleli sme na zdatných trailových bežcov – tým je určená 12 km
trasa s prevýšením 300 metrov –, ale aj na začínajúcich hobby bežcov,
ktorým sme vytýčili 6 km pohodovú trasu. Všetci bežci určite ocenia
hroznové a vínne občerstvenie podľa vlastného výberu vo Vinárskom domčeku. Keďže bude v plnom prúde vinobranie, bežci môžu
priamo na trase behov ochutnať aj rôzne odrody hrozna. Raritou na
Slovensku bude náš špeciálny beh – tzv. vínna míľa. Odhodlaní bežci
prebehnú 4 x 400 metrov a po každom okruhu sa nenapijú vody, ale
okoštujú vínko. Inšpiráciou pre nás boli podobné súťaže zo zahraničia pre milovníkov piva. Samozrejme, pri vínnej míli neočakávame
žiadne heroické bežecké výkony, ale sme si istí, že aj tento výnimočný
zážitok v autentickom vinárskom prostredí si nájde svojich priaznivcov.
Na čo sa môžu bežci a ich roztlieskavači počas celého dňa tešiť?
Každému návštevníkovi vínneho behu je jasné, že sa ochutnávke
vína nevyhne. Po behu nasleduje povinná neriadená degustácia vína
– to najlepšie z produkcie JM Vinárstvo Doľany. Predtým sa účastníci
musia posilniť – o občerstvenie sa postará La Reunion – Coworking
& Cafe. Gurmánski majstri pripravia pravý divinový guláš z miest-

nych zdrojov Poľovníckeho zväzu Doľany. Záujemci budú mať
možnosť bližšie si prezrieť priestory vinárstva. Mysleli sme aj na
živú hudbu a tradičnú tombolu. Keďže 29. 9. oslavujú meniny
nositelia veľmi populárnych mien Michal a Michaela, máme pre
nich pripravené prekvapenie. Zatiaľ to vyzerá, že v bežeckom poli
budú mať hojné zastúpenie. Bežci na všetkých našich behoch vedia, že ich v cieli čaká „tekutá“ pamätná medaila, ale aj originálna
účastnícka medaila. Aj pre tento beh náš tím pripravil skutočný
skvost, ktorý nezapadne prachom v žiadnej bežeckej zbierke.
Koľko účastníkov už máte na beh prihlásených?
Kapacita behu je 200 štartujúcich na obidvoch trasách. Hoci
ide o nové podujatie a prvý ročník, polovica štartovného je už
predaná. Takže váhať netreba!
Často sa pri behoch pre dospelých organizujú aj behy pre
deti. Deti a víno síce nejdú dokopy, ale čerstvo vytlačený
hroznový mušt deti milujú...
Práve možnosť detských behov, resp. programu pre deti
chceme doplniť do nášho podujatia. Zážitok z autentického zberu
hrozna a prípravy muštu bude iste pre deti nezabudnuteľný zážitok. A pre rodičov dôvod na pekný rodinný výlet.
Ktoré víno z produkcie JM Vinárstvo Doľany ste si obľúbili?
Môj jednoznačný favorit je Oliver Irsai. Ale na degustácii som
trochu s nedôverou vyskúšala aj ovocné vína. JM víno má totiž
vo vinohradoch aj očarujúci višňový sad. Someliéri možno so
mnou nebudú súhlasiť, ale višňové a ríbezľové vína určite stoja

za pozornosť. Treba ich však piť s mierou, keďže sú to ovocné,
sladké vínka, ktoré rýchlo stúpajú o hlavy.
Ktorý z behov na Slovensku a v Čechách by ste našim
čitateľom odporučili?
Patrím medzi bežcov, ktorí postupne objavujú čaro trailových
behov. Obľúbila som si českú sériu Běhej lesy a tento rok by som
rada stihla trailové behy Slavkovský les a na Vysočine. Na Slovensku mám rada podujatia bežeckej série Tatry v pohybe. Preteky
sú v krásnom prostredí Tatier, vždy niečím originálne a každý si
môže vybrať termín a trasu, ktorá mu najviac sedí. Tento rok sme
spojili sily s organizátormi podujatia Tour de Tokaj. Radi by sme
fanúšikom našich vínnych behov dali do povedomia tieto cyklistické a bežecké preteky v prekrásnom prostredí Tokajskej oblasti.
Pre záujemcov sme pripravili bežecký balíček – výlet na podujatie
s ubytovaním a štartovným na beh či cyklopreteky.
Považujete už vínne behy na Slovensku v prostredí
bežeckej komunity za etablované? A čo známe bežecké
osobnosti?
Vínne behy si obľúbili hlavne hobby bežci, teda tí, čo si chcú
beh užiť a nejde im o vrcholové bežecké výkony. Preto sme radi,
že Chateau Run Topoľčianky si prišiel odbehnúť a – samozrejme
s prehľadom aj vyhral – Marcel Matanin, náš maratónsky zástupca na olympiáde v Aténach z roku 2004. Som rada, že GrapeRun
Doľany poctí svojou účasťou aj Romana Komarňanská, ktorá je
v súčasnosti jedna z najlepších slovenských maratónkyň a toho
času aj moja bežecká trénerka.

Za rozhovor ďakuje Stanislava Murínová
Foto: archív J. Obernauer
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