ako je to naozaj

A ja potom väčšinu
času šoférujem
SPOLUPRÁCA
Monika: My sme manželia už dvadsaťosem rokov...
Imrich: ... to ani nehovor nahlas (úsmev). No keď vám funguje manželstvo dvadsaťosem rokov, tak musí fungovať aj
spolupráca v biznise.
Monika: Podstatné je, že si jednotlivé činnosti delíme. Imi,
samozrejme, viac rieši výber piva, aj ochutnávky sú výlučne
jeho parketa, tam je kráľ. Ja zas všetko varím, viažem, lepím,
strážim rozpočet, tam sa mi on nemontuje. Tie podstatné
rozhodnutia však robíme vždy spolu.
Imrich: Trošku iné je to v tom, že sa teraz veľa bavíme o robote, aj večer. Samozrejme, nie vždy máme na všetko rovnaký názor, sme však zvyknutí argumentovať.

PIVNÝ VKUS
Monika: Či ho máme rovnaký? Toto je veľmi ťažká otázka.
Imrich: V zásade možno áno a v zásade možno nie. Vysvetlím. K pivu som Moniku priviedol ja. Niektoré veci som ju
naučil piť, niektoré nie. Momentálne má radšej chmelené
veci: najmä Ipy. Ja sa teraz zas viac prikláňam ku kyslým
pivám, ktoré sú fermentované divokými kvasinkami. A tam
sa ešte Monika nedostala.
Monika: On mi vždy vraví – k tomu sa musíš prepiť. Ja si
však myslím, že k tým kyslým pivám sa neprepijem asi nikdy.
Imrich: Nie je však nikde napísané, že všetci musia mať radi
rovnaké pivo. V takom prípade by z neho nikomu nezvýšilo.
Monika: Celý náš život je o tom, že sme diametrálne odlišní.
Každý máme svoj vlastný priestor a potom sú momenty, kde
sa stretávame. A z toho vznikajú tie najlepšie veci.

DOVOLENKY
Imrich: Tie bývajú synergiou určitých vecí: malo by tam byť
jazero, pamiatky a pochopiteľne tam musí byť nejaké pivo.
Monika: Takže to býva tak, že on to všetko pekne naplánuje
a ja som potom ten, kto deväťdesiat percent času šoféruje.
Imrich: Zatiaľ však nie som v štádiu ako niektorí moji kamaráti, že najprv pivovar, až potom všetko ostatné. Skôr pivo
vnímam ako svoju veľkú záľubu. Mám rád históriu a človek
sa o nej veľa dozvie práve cez pamiatky. Aj pivovary sú súčasťou histórie.
Monika: Ja mám zasa veľmi rada hory, kde lyžujem, alebo
len tak po nich chodím. Rada jednoducho športujem. A v poslednom čase behám. Vyčistím si pri tom hlavu a veľakrát mi
napadne niečo zaujímavé. ■

Monika Nógellová
Vyštudovala strategický manažment na Univerzite
Komenského, je certifikovaná koučka, trénerka a
konzultantka. Majiteľka Beermalade, s ktorou získali
viaceré ocenenia: aj po jednej hviezdičke v rámci
prestížnej súťaže Great Taste Awards za rok 2017.
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