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4x4 za cenu zadného náhonu
Na pohľad limuzína. Na dotyk dravec.
Mercedes-Benz Triedy E s pohonom všetkých štyroch kolies.
u Objednajte si do konca roka 2007
ktorýkoľvek model Mercedes-Benz Triedy
E s pohonom všetkých štyroch kolies
4 MATIC a získate ho za cenu modelu so
zadným náhonom*.
Keď si k tomu vezmete lízing s nulovým navýšením (od 50 % akontácie na 36 mesiacov)**, 6 rokov alebo 160 000 km servis
v cene vozidla (materiál a údržba predpísaná
výrobcom), nadštandardnú 3-ročnú záruku
do 100 000 km či možnosť predĺžiť si štan-

dardnú záruku o 12 mesiacov do 160 000 km
(DCAS +24), uvidíte, že je to dobrý obchod.
Bezplatné zapožičanie náhradného
vozidla počas opravy vozidla v servise v pracovných dňoch, záruka Mobility Go a 24 hodinový servis, ešte viac zvyšujú kredit tohto
auta reprezentujúceho za každého počasia.
Platobná karta MercedesCard so
systémom zliav a výhod, ktorú automaticky
získavate k vášmu novému autu, zasa zvýši
kredit vám.

*Ponuka platí pre všetky modely Mercedes-Benz Triedy E s pohonom všetkých štyroch kolies objednané do 31. 12. 2007.
** Zvýhodnená lízingová ponuka platí pre všetky modely Triedy E.

Kombinovaná spotreba: 6,4–14,5 l/100 km, Emisie CO2 (kombinované) 168–345 g/km. Na základe dostupných údajov k 3. 10. 2007.
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akujem vám za priazeň, ktorú
ste nám počas roku 2007 preukazovali. Želám vám najmä v zdraví
a pohode prežité koncoročné sviatky
a tiež veľa darčekov pod vianočný
stromček.
Medzi viacerými darčekmi, ktorými
v tomto období obdarúvame aj my vás,
ctených zákazníkov, je nové Lakovnícko-karosárske centrum, v skratke
LAKACE. Majiteľom a užívateľom
vozidiel Mercedes-Benz a ostatných
dodávaných značiek poslúži v bratislavskom Mercedes centre na Tuhovskej ulici oproti Zlatým pieskom.
K vašej ešte väčšej spokojnosti majú
taktiež pomôcť i viaceré ďalšie nové
pracoviská a strediská spoločnosti
Motor-Car otvárané v tomto období po
celom Slovensku. Teda nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, či Nových
Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne
a Žiline. Spoločnosť Mercedes-Benz
Slovakia nimi chce v novom roku ešte

lepšie uspokojovať potreby a požiadavky vás zákazníkov.
Teší nás, že okruh našich klientov
sa aj v uplynulom roku stále rozširoval. A to nielen počtom, ale aj novými
vekovými skupinami, ktoré doň pribúdajú. Príklady, ako dokázali naše automobily osloviť aj tú najmladšiu generáciu, nájdete i v tomto poslednom
čísle siedmeho ročníka Hviezd ciest.
V časopise vám tiež predstavujeme
najnovšie modely a štúdie zo širokej
škály vozidiel, vrátane využívajúcich
ekologické hospodárne technológie
so spoločným prívlastkom zelené.
Približujeme vám v kontexte so zameraním časopisu i aktuálne dianie doma
a v zahraničí. Pokračujeme cestopismi, spoločenskými podujatiami a inými pútavými - predpokladáme, že pre
vás zaujímavými informáciami. Prajeme vám pri nich príjemné čítanie.
Na záver aj touto cestou úprimne
želám vám - našim klientom a partne-

rom veľa šťastia a úspechov do nového
roka 2008. Rovnako ako aj všetkým
obetavým spolupracovníčkam a spolupracovníkom, ktorým aj týmto rád
vyslovujem uznanie a poďakovanie.
Osobitne pánovi Mike Noltemu, ktorý
po tom, ako na Slovensku vykonal kus
poctivej užitočnej práce, odchádza na
nové zodpovedné miesto.
A ešte niečo navyše. Všetkým prajem to, čo už v našom časopise uviedli
- Peter Dvorský: vychutnať si príjemné
chvíle radosti v pohode a láske medzi
svojimi blízkymi; Karol Kállay: aby
sme sa mali všetci o trochu lepšie;
Milan Lasica: nejakú maličkosť, darovanú od srdca a z lásky... napríklad
taký mercedesík.
S úctou váš

Andrej Glatz
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Pohodlie a priestor

Alternatívne pohony, ktoré boli ešte pred pár rokmi len víziou

Nezameniteľná mohutná predná maska s logom

vedeckých inžinierov z laboratórií, sa dnes dostávajú na cesty.

barana je už dnes poznávacím znamením značky

Značka Mercedes–Benz dokazuje svoju vedúcu pozíciu v tech-

Dodge. Novinka Dodge Journey prináša navyše

nologickom vývoji.

vskutku veľký priestor.

18 Predstavujeme
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Zelený úsmev - smart fortwo mhd

Chcete jazdiť úspornejšie?

Puristická filozofia smartu žne úspechy už niekoľko rokov.

Úsporu paliva až 20 percent v hustej mestskej

Nečudo, veď ponúka presne toľko auta, koľko väčšina z nás

a priemerne päť až osem pri bežnej prevádzke

potrebuje v meste. Dimenziu imidžu doplnil ekologický

umožňuje nové doplnkové zariadenie ECO-Start,

rozmer - smart mhd.

dodávané aj na Slovensku pre transportér
Mercedes-Benz Sprinter s dieselovými motormi

22 Predstavujeme

Dynamická veľkorysosť

a manuálnou prevodovkou, najnovšie predstavený
ako minibus pre osobnú dopravu Travel 65.

Najbezpečnejšie auto vo svojej triede, s veľkoryso a inteligentne riešeným komfortným a variabilným úložným prie-

72 Predstavujeme

storom, okorenené dynamickými a športovými vlastnosťami

Čo prináša LAKACE

motora, elegantným a zároveň štýlovým dizajnérskym

LAKACE (Lakovnícko-karosárske centrum) ako ďalší

zhotovením exteriéru a interiéru. To všetko vystihuje nový

nový objekt komplexu Mercedes centra na Tuhovskej

Mercedes-Benz model T novej triedy C.

ulici v Bratislave prináša ďalšie skvalitnenie služieb.
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Vždy sa dá urobiť viac...

Tiché Vianoce a bublinkový Silvester

Značka Mercedes-Benz je pre neho svet sám osebe. Obklopil

Nielen počas dní vianočných, ale aj cez Silvester mnohí siahnu

sa ľuďmi, o ktorých hovorí, že sa dá na ich kvality kedykoľvek

po čaši vína, či poháriku šampanského. Zákutia a tajomstvá

spoľahnúť. Konateľ spoločnosti Motor-Car Poprad, spol. s r.o.

sviatočného vianočného a silvestrovského moku opäť netradič-

- Ing. Pavel Jančík, PhD.

nou formou odhalí známy enológ - Fedor Malík.

38 Profil
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56 Mercedes collection

Húževnatosť ruže prináša

V Pálffyho paláci žiarili hviezdy

Pochádza z robotníckej trnavskej štvrte Kopánka, kde vyrastali

Koncom septembra sa v priestoroch Pálffyho paláca na Zámoc-

tvrdí chlapi. Získal ocenenie za najlepší showroom v strednej

kej ulici v rámci módnej prehliadky verejnosti predstavila aj

a východnej Európe. Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava

nová kolekcia Mercedes-Benz jeseň/zima 2007.

Ing. Branislav Uhlík.
62 Zo sveta
40 Interview

Nových sedem divov sveta

Jeep pokoril africký kontinent

Približne 2 200 rokov po tom, čo helénsky filozof Filón Byzantský

O zážitkoch z cesty, ako aj skúsenostiach z jazdy s Jeepom

opísal starovekých sedem divov sveta, bolo v portugalskom

v extrémnych podmienkach, hovorí exkluzívne pre Hviezdy

Lisabone 7. 7. 2007 vyhlásených nových sedem divov sveta.

ciest - Henrich Krejča.

Patria medzi ne aj - Petra v Jordánsku a Machu Picchu v Peru.
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Cesta

do zelenej

budúcnosti
Automobilový svet prežíva revolučné časy. Alternatívne
pohony, ktoré boli ešte pred pár rokmi len víziou vedeckých
inžinierov z laboratórií, sa dnes dostávajú na cesty.
Text: Martin Kasarda Foto: archív

K

to navštívil tohtoročný frankfurtský automobilový veľtrh,
musel s obdivom konštatovať, že
značka Mercedes–Benz nespí na
vavrínoch, ale dokazuje svoju vedúcu pozíciu v technologickom vývoji.
Nebola to len technologicky šokujúca, futuristická a pritom funkčná
štúdia F700, ale aj ďalšia dvadsiatka
rôznych modelov (vrátane značky
Smart), ktorým spokojne môžete dať
nálepku ekologické.
Prípad F700
Asi najviac rozruchu vyvolal
krásny, extravagantne elegantný

Hviezdy ciest 04.2007

Mercedes–Benz F 700, ktorý svojimi rozmermi pripomína triedu S.
A hoci pozornosť priťahoval aj
svojím mimoriadnym dizajnom, to,
čím zaujal najviac, je nový, vskutku revolučný motor DiesOtto. Ten
spája prednosti zážihového a vznetového motora tak, že výsledkom je
úsporný, ale pritom účinný pohon.
Najväčšou novinkou je systém
spaľovania paliva. Pri nízkych a
stredných otáčkach motor funguje
ako „naftový“, teda palivo prechádza
samovznietením na základe tlaku.
Pri štarte a výraznejšej akcelerácii
sa zasa motor správa ako benzínový,

a teda sviečka dodáva iskru a zo
vznetového motora je razom zážihový. A to nie je všetko, spaľovací
motor má navyše 15 kW elektrického pomocníka, ktorý je pomocníkom
pri štarte a generátorom elektriny
potrebnej pre chod auta, pričom túto
energiu získava späť rekuperáciou.
Kombinovaný spaľovací proces
spôsobuje, že auto je úsporné,
omnoho efektívnejšie využíva palivo,
ale pritom si zachováva dynamiku
podobnú skôr veľkoobjemovým
motorom. Posúďte – DiesOtto má
objem 1,8 litra, ale pritom ponúka
výkon 175 kW (a k tomu navyše
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T Mercedes-Benz F700 zdôrazňuje svoju luxusnosť aj otváraním dverí proti sebe, ktoré býva znakom limuzín najvyššej triedy.

T Pracovisko vodiča limuzíny alebo pilota vesmírnej lode?

dodáva 15kW aj elektromotor), krútiaci moment 400 Nm, zrýchlenie
na stovku za 7,3 sekundy a pritom
spotrebu len 5,3 l obyčajného bezolovnatého benzínu na 100 km! Tento
motor prosto spĺňa ekologické normy
s úsmevom a necháva nás pri tom
vychutnávať si jazdu, ktorá patrí naozaj do prémiovej triedy automobilov.
Dizajn budúcnosti
Mercedes–Benz predstavil automobil F700 ako plne funkčný model,
ktorý svojimi tvarmi zodpovedá revolučnosti techniky. Na svedomí ho má
vývojové stredisko z Irvine v Kalifornii. Autori sa nechali inšpirovať vodou
a jej premenlivou dynamikou.

Hviezdy ciest 04.2007

T Predné sedadlo spolujazdca si môžete otočiť o 180 stupňov
a viesť tak príjemný rozhovor s osadenstvom vzadu

F700 pôsobí ako zvlnená hladina,
akoby ani nejestvovalo čosi, čomu sa
hovorí priamka. V interiéri dostali
hlavné slovo potreby cestujúcich. Štúdia F700 totiž ponúka o 28,5 centimetra väčší rázvor než súčasná trieda S!
Za túto priestorovú rozšafnosť môže
práve motor, ktorému postačuje omnoho menej priestoru ako klasickým
„veľkým“ motorom z dielne Mercedes
-Benz. A tak má F700 oveľa kratšiu
kapotu ako vlajková loď spoločnosti.
Interiér pomáhajú dobre osvetľovať
dva sklenené trojuholníky v zadnej
časti strechy. Navyše sa dizajnéri
pohrali s priestorom tak, že priestor
pre najváženejšieho cestujúceho na
zadnej pravej strane sa dá variabilne

usporiadať vrátane toho, že v prípade
neobsadenia predného sedadla sa dá
zadné sedadlo otočiť proti smeru jazdy
a vytvoriť tak sedenie hodné luxusnej
obývačky na kolesách. To, že sa v
zariadení takejto úrovne dá očakávať
výnimočný luxus aj pre vodiča tohto
korábu, je priam samozrejmé.
Ak už hovoríme o luxuse, každý,
kto sa viezol v triede S, ktorá je vybavená adaptívnymi tlmičmi či systémom Active body control, si isto zapamätal ladnosť a dokonalú schopnosť
tlmiť akékoľvek nepríjemné nerovnosti na ceste a pritom zachovávať dynamické vlastnosti auta aj v zákrutách.
Lenže vývoj sa nezastavil ani tu. F700
ponúka „podvozok so šiestym zmys-

Nový smartphone Sony Ericsson P1i s technológiou push e-mail,
aplikáciami Mobile Ofﬁce, skenerom vizitiek, 3.2 Mpix fotoaparátom, podporou ActiveSync® a množstvom ďalších užitočných
aplikácií je pripravený urobiť pre vašu spokojnosť maximum.
S vašimi otázkami sa, prosím, obráťte na:
P1Expert.sk@support.sonyericsson.com
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Mercedes – Benz predstavil
automobil F700 ako plne
funkčný model...

T Domáca úloha: Nájdite na vlnách F700 pravý uhol.

lom“ Active PRE-SCAN. Ten detekuje
povrch vozovky vďaka aktívnemu
laserovému scanneru, ktorý dokáže v
milisekundách upravovať nastavenie
tlmičov a charakteristiku odpruženia. Takže auto je na prípadnú nerovnosť na ceste pripravené.
Zelená je príťažlivá
Ekológia a automobilizmus nie je
témou, ktorú vymysleli ekologickí
európski politici. Normy a úpravy,
ktoré sa v Európskom parlamente
prijímajú, sú odrazom varovaní
ekonómov i vedcov. Tí prví varujú
pred míňajúcimi sa zásobami ropy a
stúpaním ceny tejto suroviny, druhí
zasa vidia globálne otepľovanie cez
prizmu megaton výfukových plynov.
Ropná budúcnosť a ekológia dnes už
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nepôsobia ako hrozby z budúcnosti,
ale ako dnešný fakt, aj keď termín,
kedy „dokvapká“ ropa, je stále otázny. Nové náleziská – ako to vidieť
na urputnom boji veľmocí o Severné
more a arktické oblasti – sú dostatočne výdatné na to, aby zásobovali
naše nádrže ešte desiatky rokov.
Lenže cena získavania ropy z takýchto extrémnych priestorov spôsobí
nárast ceny, ktorú my, spotrebitelia,
musíme platiť.
Tlak na vývoj iných riešení – áut
s veľmi nízkou spotrebou či alternatívne pohony – je teda prípravou na
fakt, že spotrebitelia už zvažujú, za
čo zaplatia. Jazdiť áno, ale prečo má
prevádzka tak veľa stáť? Mercedes
– Benz si tento trend uvedomuje.
Navyše mnoho zákazníkov, ktorí si

autá s hviezdou kupujú, sú ľudia
rozhľadení, vzdelaní a uvedomujú
si aj ekologický rozmer svojho správania. Zelená planéta je predsa len
príjemnejším miestom na život než
zadymené priemyselné zóny.
Riešenia
Dnes je veľmi ťažké povedať,
ktoré riešenie pre budúce roky bude
to najperspektívnejšie. Hybridné
motory spájajúce klasické palivo na
báze ropy, vodík, alternatívne biopalivá, etanol, plyn či čistá elektrina?
Každé z riešení má svoje výhody,
svojich zástancov i oponentov.
Znižovanie spotreby pri klasických
motoroch problém s ropou len odsúva o pár rokov ďalej, vodík si zasa
bude vyžadovať enormne nákladnú
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T Takto v ladných krivkách vidí Mercedes-Benz budúcnosť svojej vlajkovej lodi.

výstavbu nových čerpacích staníc.
Elektromobily majú problémy s dojazdom na veľké vzdialenosti, biopalivá
zatiaľ nedosahujú výkonnosť ropných
produktov. Možno však pomôže väčšia
špecializácia automobilov. Po meste
budeme chodiť na malé elektromobily,
na dlhšie vzdialenosti sa povezieme na

autách s extrémne nízkou spotrebou a
do prírody budeme chodiť na vodíkové
autá, ktoré vyfukujú vodnú paru.
Mercedes–Benz pochopil túto výzvu
alternatívnych riešení tak, že ponúka
svoje modely nie s jedným, ale s viacerými riešeniami. Tak sa pod kapotou
môže skrývať klasický motor na naftu

či benzín, alebo motor spaľujúci plyn,
hybridný pohon, alebo vozidlo na vodíkový pohon.
Škála noviniek, ktoré predstavili na
frankfurtskom autosalóne, je vskutku
ohromujúca, preto sa jednotlivým
modelom budeme venovať len z pohľadu zelenej budúcnosti.

Časová os zelenej budúcnosti

Mercedes-Benz E 350 CGI (december 2007)
E 350 CGI skrýva pod kapotou motor, ktorý Mercedes
–Benz predstavil v triede CLS na jar 2006. Priame vstrekovanie benzínu do valcov sa podieľa na samotnom riadenom spaľovaní aj s pomocou piezoelektrických vstrekovačov. Najvyšší výkon je na úrovni 215 kW, spotreba paliva
8,7 l/100 km, akcelerácia na stovku za 6,8 s a najvyššia
rýchlosť je obmedzená na 250 km/h.
Mercedes-Benz E 300 BLUETEC (december 2007)
S ročným oneskorením za americkým trhom prichádza
konečne aj na starý kontinent E 300 Bluetec. Ide o sériový
turbodiesel so selektívnou katalytickou reakciou a zásobníkmi zachytávajúcimi oxidy dusíka. Európsky Bluetec
má155 kW, 540 Nm už od 1600 ot./min a kombinovanú
spotrebu paliva 7,3 l/100 km.
Mercedes-Benz C 180 FUEL ECONOMY (január 2008)
Už na začiatku nového roka sa do predaja dostane nové
C 180 s 1,8-litrovým benzínovým motorom prepĺňaným
kompresorom, ktoré bude mať upravené prevody, znížený

podvozok, drobné aerodynamické úpravy a pneumatiky
s nízkym odporom, ktoré znížia spotrebu na veľmi slušných 6,5 l/100 km.
Mercedes-Benz C 200 CDI FUEL ECONOMY
(apríl 2008)
Evolučné doladenie už dnes úsporného turbodieselového štvorvalca spôsobí, že by sa spotreba v tomto vozidle
mala dostať na hranicu 5 litrov nafty pri výkone 100 kW
a krútiacom momente 270 Nm.
Mercedes-Benz A 150 (jar 2008)
Nová verzia najmenšieho z modelov značky Mercedes
–Benz trieda A bude disponovať technikou štart/stop,
ktorá vyraďuje motor z činnosti kedykoľvek, keď ide
„naprázdno“. Bude vybavený technológiou MHD, čo nie
je mestská hromadná doprava, ale Micro-Hybrid Drive.
Štandardnému benzínovému motoru bude pomáhať elektromotor, ktorý bude zároveň alternátorom. Úspora paliva
sa predpokladá na úrovni asi 10 % súčasnej spotreby.
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T Predpovedať ideálny motor budúcnosti nie je
celkom možné. Preto sa Mercedes-Benz rozhodol
diverzifikovať svoj vývojový program viacerými
smermi od hybridných motorov cez úsporné diesely,
až po autá na vodíkový pohon. Koncept motora
DiesOtto je ďalšou z možných ciest.

Časová os zelenej budúcnosti

Mercedes-Benz A 160 CDI (jún 2008)
Tentoraz ide o evolučné zmeny v prevodovke, riadiacej jednotke motora a pneumatikách. Výsledkom týchto
zmien by malo byť Áčko s najnižšou spotrebou nafty,
ktorá sa bude pohybovať na úrovni 4,5 l/100 km a vypustí tak 119 g CO2 na 1 km.
Mercedes-Benz B 170 NGT (jún 2008)
Zemný plyn priamo od výrobcu je stále skôr výnimkou. Mercedes už ponúka E 200 NGT, Béčko bude
druhé v rodine. Motor B 170 NGT má výkon 85 kW.
Spaľovaním zemného plynu sa dá docieliť úspora až
20 % emisií CO2 v porovnaní s benzínom. Spotreba
predstavuje 4,9 kg na 100 km, a to zodpovedá 7,4 l benzínu na 100 km, resp, 135 g CO2 na 1 km. Prevádzkové
náklady sa navyše vďaka plynu výrazne znížia, podľa
odhadov až o polovicu.
Mercedes-Benz R 320 BLUETEC, ML 320 BLUETEC,
GL 320 BLUETEC (2008)
Bluetec funguje v USA už rok a po jeho veľmi pozitívnom prijatí sa motory s touto technológiou objavia aj
v ďalších modeloch, pričom samotná technika zostáva
prakticky rovnaká. Spotreba veľkých áut s týmto motorom sa bude pohybovať na úrovni 7,8 – 8,2 l/100 km.
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Mercedes-Benz S 400 HYBRID (2009)
Mercedes-Benz S 400 HYBRID bude poháňať
šesťvalec s výkonom 205 kW a bude kombinovaný
s elektromotorom (15 kW). Elektromotor bude pomocníkom, ktorý bude fungovať ako štartér a generátor.
S 400 HYBRID bude tzv. mild-hybrid, automobil, ktorý
nemôže ísť len na elektromotor. Spotreba 7,9 l/100 km,
zrýchlenie 7,3 s a maximálka obmedzená na obligátnych 250 km/h.
Mercedes-Benz ML 400 HYBRID (2009)
V spolupráci inak veľkých rivalov – Mercedes,
BMW a GM – vzniká dvojrežimový hybridný systém,
Zážihový šesťvalec s výkonom 205 kW bude dopĺňať
sústava dvoch elektromotorov s výkonom ďalších
120 kW, pričom tieto elektromotory budú pracovať
v dvoch režimoch pre dve rýchlostné pásma (veľmi
nízke a vysoké rýchlosti). Spoločný maximálny výkon
bude 250 kW, spotreba by sa mala pohybovať na úrovni
7,7 l/100 km.
Mercedes-Benz B F-CELL s palivovými článkami
(leto 2010)
Prvé prototypy s palivovými článkami predstavil
Mercedes - Benz ešte v deväťdesiatych rokoch. Do pre-
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T E 300 BLUETEC je stvorený pre normy Európskej únie.
Ponúka skvelý výkon 155 kW s primeranou spotrebou 7,3 litra.

daja sa vozidlo dostane pravdepodobne
o tri roky, pričom pôjde o vylepšené riešenie z prototypu F 600 Hygenius. Elektromotor,
ktorý bude získavať energiu z palivových článkov
na báze spracovania vodíka, bude mať výkon 100 kW,
krútiaci moment 320 Nm.
Mercedes-Benz C 250 BLUETEC (leto 2010)
Na báze motora z C 220 CDI má vzniknúť úsporná
a výkonná verzia BLUETEC. Vozidlo s týmto motorom
bude ponúkať výkon 150 kW a úchvatných 480 Nm,
pričom kombinovaná spotreba by mala byť len
4,9 l/100 km, (čo zodpovedá 130 g CO2 na 1 km).
Vďaka vstrekovaniu močoviny do výfukového traktu
bude čistota tohto diesela mimoriadna a porovnateľná
s benzínovými motormi. Pritom si zachová rýchlosť
245 km/h maximálnu rýchlosť a zrýchlenie na stovku
pod osem sekúnd!
Mercedes-Benz E 300 BLUETEC HYBRID (leto 2010)
Nová generácia triedy E bude ponúkať aj unikátnu
kombináciu techniky Bluetec a elektromotora. Celkový
krútiaci moment motora bude úctyhodných 560 Nm,
výkon 150 kW plus 15 kW z hybridného pohonu
s úsporou paliva až na úroveň 5,1 l/100 km.

Mercedes-Benz S 300 BLUETEC HYBRID
S 400 BLUETEC HYBRID (2010)
Trieda S bude s novým systémom diesel-hybridného
motora jazdiť so spotrebou 5,4l /100 km, pričom najvyššia rýchlosť bude 240 km/h a zrýchlenie na stovku
8,4 s. Silnejšia verzia bude mať pod kapotou šesťvalec,
pričom zvyšovať sa bude aj výkon hybridného elektromotora na 45 kW. V tomto prípade bude akcelerácia
na stovku za 7,8 s a spotreba 5,8 l/100 km. Trieda S
poľahky splní normy Euro 6.
Mercedes-Benz C 300 BLUETEC HYBRID (jar 2011)
Hybridný pohon krížiaci úsporný a výkonný dieselový motor s technológiou Bluetec by sa mal dostať do
predaja ako prvé hybridné Céčko. Modulárna technika
spojí štvorvalcový turbodiesel 2,2 l a kompaktný
hybridný modul, ktoré spolu vytvoria výkon 165 kW.
Najvyššia rýchlosť sa bude pohybovať na úrovni
236 km/h s veľmi slušnou dynamiku (0-100 km/h
za 7,2 s). Spotreba bude na úrovni 4,6l.
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Avenger Skyland.
Text a foto: Breitling

Robustnosť, funkčnosť, presnosť a inovácia – to sú kritériá, podľa ktorých
sú konštruované všetky modely chronografov firmy Breitling. Ukážkovým
príkladom je aj nový oceľový chronograf Avenger Skyland, ktorý tieto
kritéria bez pochýb spĺňa.
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A

venger Skyland bol vyvinutý
na základe modelu Avenger
a z neho prevzal všetky svoje vlastnosti. Masívne puzdro s priemerom
45 mm má korunku a tlačidlá so
závitom a silným zafírovým sklom
s antireflexnou úpravou z obidvoch
strán. Preto je puzdro veľmi odolné
proti nárazom a vodotesné do 300
metrov. Veľké ručičky tohto chronografu zaisťujú vynikajúcu čitateľnosť
pri všetkých podmienkach. Technicky štylizovaný číselník s novým
dizajnom číslic ešte viac vyzdvihuje
líniu tohto oceľového časomerného
prístroja. Avenger Skyland je k dispozícii aj v špeciálnom zhotovení
v čiernej, veľmi odolnej oceli. Táto
limitovaná séria má názov „Blacksteel“. Charakteristika: automatický
chronograf, certifikovaný chronometer. Strojček – Breitling kaliber 13
(28 800 kmitov, 25 kameňov) meria
s presnosťou štvrtiny sekundy.
30-minútový a 12-hodinový sčítač.
Vodotesný do hĺbky 300 m. Korunka
so závitom, jedným smerom otočná
luneta so západkou. Vypuklé, obojstranne odzrkadlené zafírové sklo.
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Ďalšie informácie v Klenotníctve
Jozef Maskaľ, Košice, Hlavná 33

Tel.: 055/729 68 21-2
e-mail: maskal@maskal.sk
Je k dispozícii s oceľovým náramkom Pilot, s potápačským remienkom alebo koženým či krokodílím
remienkom.
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T Ekologický postoj môže majiteľ smartu fortwo mhd
vyjadriť aj prostredníctvom výrazného prevedenia karosérie.

Zelený úsmev
Text: Majo Bóna Foto: archív

Puristická filozofia smartu žne úspechy už niekoľko rokov. Nečudo,
veď ponúka presne toľko auta, koľko väčšina z nás potrebuje v meste.
Dimenziu imidžu doplnil ekologický rozmer - smart mhd.

T

echnických odpovedí na emisnú
diskusiu je v automobilovom svete
viacero, nie všetky sú však pripravené
na sériovú aplikáciu. Pod kapotou automobilov sa objavuje technika, ktorá
pripravuje pôdu pre ekologické pohony.
Cieľom sú logicky čo najnižšie emisie
oxidu uhličitého. Priekopníkom v
oblasti nízkych emisií je práve mestské vozidlo smart. Svojou emotívnou
filozofiou si nielenže získal fanúšikov,
ale zároveň prispel k zníženiu emisií
oxidu uhličitého najmä vďaka mimoriadne nízkej spotrebe paliva.
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Smart fortwo mhd navyše pridal do
kolónky postoja k životnému prostrediu
ďalšiu métu. Konštruktéri implantovali
do motora takzvaný štartér generátor.
Efektívne ekologická technika

Jadrom Štart/Stop systému je remeňom
poháňaný štartér generátor. Funkciu
samotného štartér generátora prezrádza
už samotný názov. Nahrádza zároveň
štartér aj zdroj prúdu - alternátor. Dokáže motor bez problémov naštartovať,
a to aj v prípade mimoriadne nízkych
teplôt. Práve funkcia bezproblémového

štartovania najviac prispieva k úspore
paliva. Mestská premávka totiž prináša
často situácie, ako napríklad čakanie
na červenú, či v dopravnej zápche, keď
sa palivo v motori spaľuje zbytočne.
Štartér generátor prostredníctvom
funkcie Štart/Stop v momente zastavenia, či rýchlosti pod 8 km/h, motor
vypína. Len čo vodič uvoľní brzdový
pedál, motor sa naštartuje. Systém je
automatický, vodič teda nezaregistruje
prakticky nič. Všetko naznačuje iba pohyb otáčkomera, ktorý ukáže vypnutie
motora. Vodič smartu teda nemusí robiť
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T Na prevodovej konzole pribudlo malé tlačidlo
ECO. Vodič ním aktivuje úsporný režim.

v hustej mestskej premávke zvýšiť až
na hodnotu dvadsať percent. Navyše,
už aj tak nízke emisie oxidu uhličitého
klesli na hranicu takmer rovných sto
gramov na kilometer.
T Kaplnka prístrojov ponúka identický vzhľad, nenápadná kontrolka
ECO naznačuje ľahkú hybridnú techniku vo vnútri karosérie.

R Aplikácia systému Štart/Stop dokáže v hustej mestskej premávke
ušetriť až dvadsať percent paliva v porovnaní s klasickými verziami.

nič navyše. Plodom integrácie nových
konštrukčných prvkov je opäť nižšia
spotreba. Zákazník tak nielen šetrí
životné prostredie, ale zároveň profituje
zo špičkovej techniky. Úspornosť smartu mhd dokumentuje aj priemerná spotreba na úrovni 4,3 litra na sto kilometrov, čo predstavuje 8-percentnú úsporu
v porovnaní s klasickou verziou. Mieru
úspory však dokáže systém Štart/Stop

Ekologický formát
obalený imidžom

Túžbu po odlíšení sa dokáže smart
uspokojiť. Špeciálna edícia stavila
na efekt dnes mimoriadne obľúbenej
krištáľovo bielej farby panelov karosérie. V jemnom protiklade s ním si
bezpečnostný rám obliekol striebornú
metalízu. Štýlový interiér ponúka už
tradične výborné anatomické sedadlá,
či komfort maximálneho vybavenia.
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Dynamická
veľkorysosť
Text: SCG
Foto: archív

Pokiaľ by ste si mali predstaviť najbezpečnejšie auto vo svojej
triede, s veľkoryso a inteligentne riešeným komfortným
a variabilným úložným priestorom, okorenené dynamickými
a športovými vlastnosťami motora, elegantným a zároveň
štýlovým dizajnérskym zhotovením exteriéru a interiéru,
v tom prípade by ste nemohli myslieť na iné vozidlo než na
nový Mercedes-Benz model T novej triedy C.

E Mercedes-Benz model T novej triedy C zjednocuje typické vlastnosti limuzíny, akými sú
bezpečnosť, agilita a komfort s výrazným zvýšením ponuky priestoru a variability.

Už

od septembra tohto roka si
zákazníci môžu vybrať jednu
z troch modelových línií, a to líniu
CLASSIC, ktorá je cielene zdržanlivá
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a tradičná, líniu AVANTGARDE, ktorá
zdôrazňuje svoj športovo-agilný charakter veľkou, prvýkrát aj pri modeli T
v strede masky chladiča usporiadanou
hviezdou Mercedes, či treťou líniou
– ELEGANCE, ktorá s trojrozmerne
ladenými, do vysokého lesku nalakovanými lamelami masky chladiča
reprezentuje atribúty typické pre túto
značku, a to komfort a luxus. Pre športovo naladených vodičov je možné
dodať športový balík AMG.
Úložná kapacita nového ,,Téčka“
sa zvýšila o 146 litrov až na objem do
1,5 tisíca litrov, čím drží prím medzi
porovnateľnými vozidlami. A nielen

to. Ako prvé vozidlo v triede disponuje
otváraním zadných dverí EASY-PACK
stisnutím tlačidla. Nový model T triedy C vyniká vo svojej triede aj možnosťou ťahať príves až do hmotnosti
1,8 tony. Rovnako ako limuzína, aj
model T novej triedy C bol vyznamenaný certifikátom ekologickosti, podľa
medzinárodne platnej normy ISO.
Pohon nového ,,T-Modelu“ zabezpečujú rovnaké benzínové a dieselové
motory ako pri limuzíne triedy C
s výkonmi od 100 kW až po 336 kW.
Sériovo sú dodávané so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. Top
model C 350 je dodávaný s unikát-
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T Kapacita batožinového priestoru sa zvýšila až o 146 litrov a poskytuje
miesto na prepravu napr. štyroch golfových vakov s palicami, či deväť
veľkých sťahovacích kartónov.

nou sedemstupňovou prevodovkou
7G-TRONIC už v sérii. Oproti predchádzajúcemu modelu dosahujú nové
a inovované agregáty až o 11 % vyšší
výkon, až takmer o 18 % silnejší krútiaci moment, pričom spotrebúvajú až
o 12 % menej paliva. Atraktívnym je
najmä nový motor C 200 CDI, ktorý je
spôsobilý dosiahnuť priemernú spotre-
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T Maximálne využiteľná dĺžka vnútorného priestoru meria od zadných
dverí až po priestor nôh spolujazdca 2,82 metra – o 17 centimetrov viac,
ako doteraz.

bu 6 litrov na 100 kilometrov a na jednu nádrž odjazdiť až vyše 1 000 km.
Cena T modelov vozidiel MercedesBenz novej triedy C v základnej výbave sa začína od 1 053 061 Sk s DPH
(kurz 34,00 SKK/EUR) pri T modeli
C 180 KOMPRESSOR. Všetky modely
triedy C T-Model je možné objednať
vo vyhotovení N1 s možným odpočtom

DPH. V cene každého vozidla je zahrnutá aj práca a predpísané náplne
počas 6 rokov, resp. do 160 000 km.
Samozrejme je možné, ako aj pri iných
modeloch značky, zvoliť si predĺženie
záručnej lehoty zárukou DCAS+ o 12
prípadne, o 24 mesiacov.
Vozidlá sa pre slovenských klientov
dodávajú už od 1. 12. 2007.

POHODLIE A LUXUS
SA VRÁTILI DO MESTA
Luxusné rezidencie Dunajská ulica
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Zimné

dobrodružstvo

vo Švédsku

Neviem ako vám, ale mňa pri vyslovení názvu krajiny Švédsko v prvom
momente napadne ľadový hokej, IKEA, blond dievčatá, Vikingovia a Laponsko.
A práve Laponsko - krajina v blízkosti polárneho kruhu s množstvom
jazier, rozsiahlymi lesmi a najmä ľadom a snehom, sa stalo miestom nášho
tohoročného dobrodružstva v testovaní áut v extrémnych podmienkach.
Text a foto: Róbert Hatala

M

yšlienka na zimné dobrodružstvo sa zrodila po návrate
z Tuniskej púšte v 2006, keď sa nám
po africkej horúčave chlad a nedotknutá príroda Švédska javili ako
dobrá alternatíva. Jedno skoré marcové ráno toho roku sme sa v spoločnosti našich zákazníkov a kolegov
vydali na cestu k polárnemu kruhu,
do mestečka Sorsele, ležiaceho približne 150 km od polárneho kruhu.
Najskôr sme leteli do Kodane a odtiaľ do mestečka Arvidsjaur, ktoré
je označované za bránu do Laponska. Názov Arvidsjaur v jazyku pôvodných obyvateľov, Samiov, zna-
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mená Štedré jazero. Jeho lokalita
v najväčšej lesnej rezervácii Švédska
Reivo Woodland Reserve je známa
ako miesto na turistiku a rybárčenie. Je to aj jedna zo známych oblastí
na zimný golf. V zime sa tieto lesy
a ich cesty a zamrznuté jazerá stávajú testovacou dráhou automobilového priemyslu. Táto obrovská oblasť,
v ktorej žije približne 7 000 obyvateľov, je domovom Woodland Samiov.
Aj v dnešnej dobe tu žije ešte približne 20 rodín, ktoré sa venujú tradičnému chovu sobov. Po prílete na
letisko, ktoré tvorila jedna väčšia
drevená budova, nás už čakali kole-

govia a autobus. Pred nami bola asi
hodinová cesta do mestečka Sorsele.
Toto mestečko s približne 1 300 obyvateľmi leží na brehu rieky Vindelälven, v najväčšej prírodnej rezervácii Vindelfjällen. Názov mestečka
znamená v miestnom nárečí Rameno
rieky. Už samotná cesta tam nás fascinovala. Množstvo snehu kontrastovalo so skutočnosťou, že u nás sa
už k slovu hlásila jar. Vodič autobusu suverénne viedol svoj mercedes
po úzkych zľadovatených cestách
a s prehľadom sa vyhýbal oprotiidúcim kamiónom s vyťaženým drevom.
Až po príchode k hotelu sme zistili,
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T Čaro švédskej zimy je ideálne zažiť zo sedla snežného skútra.

že pneumatiky jeho autobusu nemajú
žiadne hroty, ako sme očakávali. O to
viac sme ocenili jeho suverenitu. Hotelík v centre Sorsele bola príjemná drevená stavba. Čo sme si všimli hneď,
boli parkovacie státia pred hotelom vybavené prípojkou elektrického prúdu.
Miestne autá sú totiž vybavené elektrickým vyhrievaním motora, čo umožňuje jeho naštartovanie aj v najtuhších
mrazoch. Po krátkom ubytovaní sme
už nedočkavo podupávali v snehu pred
hotelom. Naše očakávanie sa obracalo
smerom k našim inštruktorom a neďaleko zaparkovanej flotile mercedesov.
Boli to Mercedesy triedy E 320 CDI,
E 320 CDI 4MATIC a CLK 320 CDI.

Ako sme sa čoskoro dozvedeli, všetky
boli vo fabrike upravené tak, aby bolo
možné vyradiť kompletne všetky systémy ABS a ESP. Taktiež ich obutie
sa líšilo od toho, na čo sme zvyknutí
z domu. Bolo totiž vybavené hrotmi po
okrajoch behúňa pneumatiky.
Ako na kolotoči
Veľká plocha zamrznutého jazera
s do snehu vyfrézovanými trasami
lákala na zošliapnutie plynového pedála. Po krátkom vysvetlení techniky
jazdy zo strany inštruktorov nám títo
vyradili ESP a ABS. Každú skupinu
čakala iná trasa a s ňou spojené úlohy. My sme začínali na E 320 CDI so
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zadným náhonom na veľkom ľadovom
kruhu. Našou úlohou bolo nájsť moment, keď sa zadná časť vozidla odtrhne a manipulovaním s pedálom plynu
sa snažiť vykrúžiť čo najdlhší plynulý
drift. Ideálne niekoľko súvislých okruhov. Keďže to pri sledovaní rallye v televízore alebo pri tréningu na Playstation vyzeralo jednoducho, tak sme boli
chvíľu zaskočení, že v realite to nie
je také ľahké. Auto sa napriek vypnutým stabilizačným systémom držalo
stále v stope. Naopak, ak sme to prehnali, často končilo pretočené v protismere. Nájsť ten správny tlak na plyn
a následne urobiť kontra s volantom,
nám trvalo nejaký čas. Bolo to ako na
kolotoči, a tak sme sa radšej striedali
za volantom, až sa nám nezatočí hlava. Občas k nám nasadol inštruktor,
ktorý sa snažil s menším či väčším
úspechom premeniť nás na aktívnych
rallye jazdcov. Prípadne sedel za volantom a komentoval, čo robí. Druhá
skupina zatiaľ jazdila na veľkej odhrnutej ploche, na ktorej bola z kužeľov
vytvorená dráha, ktorou sa jazdci snažili driftom čo najplynulejšie prejsť.
Tretia skupina bola na veľkom okruhu
s rôznymi druhmi a polomermi zákrut,
kde sa snažili predviesť svoje vodičské umenie. Keďže sa naše snaženie
často končilo s autom zaparkovaným
v hlbokom snehu, tak nám prišlo veľmi vhod vyslobodzovacie Géčko. To na

R Jazdiť bokom nám po chvíli pripadalo úplne samozrejmé.
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T „Parkovanie“ v tunajších podmienkach nebolo problém. A pomoc Géčka prišla vždy vhod.

naše prekvapenie jazdilo na bežných
zimných pneumatikách. Jeho vodič tu
zjavne nebol prvý deň a počas presunov medzi zapadnutými autami predvádzal jedinečnú driftshow. Vzhľadom
na hmotnosť vozidla to bolo obdivuhodné. Postupne sme sa vystriedali na
všetkých troch tratiach s tým, že sme
si medzi nimi prehodili autá s inou
skupinou. Podvečer sme sa presunuli
nazad do hotela, kde nám prišlo veľmi vhod využiť saunu a whirlpool. Tí
odvážnejší sa po saune ochladzovali
priamo v snehu vonku. Na druhý deň

ráno nás vonku opäť čakali naštartované a vyhriate autá, čakajúce na
ďalšiu dávku adrenalínu. Počas dňa
nám tím trénerov neustále menil trate
a kládol pred nás čoraz náročnejšie,
ale o to zábavnejšie úlohy. Čo bolo
pre mnohých z nás prekvapením, bol
fakt, že s pribúdajúcimi skúsenosťami sa nám zdalo zábavnejšie a jednoduchšie jazdiť s autami so zadným
náhonom než na 4MATIK-och. Zadný
náhon dával výbornú spätnú väzbu.
Už cez sedadlo sme cítili, kedy prichádza bod, v ktorom sa začína zábava.

R Podľa inštruktorov je dôležité pozerať sa vždy tam, kam chcete s autom ísť.
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Naším favoritom sa rýchlo stala CLK,
ktorá najmä pre svoju veľkosť a nižšiu
hmotnosť dávala naplno možnosť užiť
si jazdu. Počas dňa sme na kratšom
okruhu trénovali na pripravovanú
súťaž. Jej cieľom bolo prejsť dve kolá
za sebou v čo najzhodnejšom čase.
Keďže sme jazdili so zadokolkou, bola
dokonalá hra s plynovým pedálom
podmienkou úspechu. Nebolo to o najrýchlejšej jazde, ale o cite pre auto
a povrch. Ten sa počas dňa sčasti menil. Čiastočne sme si ho vyšmýkali našimi driftami, ale svoju úlohu zohralo
určite aj slnko, ktoré zaplavilo celé
jazero svojimi lúčmi. Teplota sa pohybovala v príjemnom rozsahu. O to viac
sme sa tešili na ďalší bod programu,
ktorým bola jazda na snežných skútroch po okolí jazera. V blízkom dome
bolo nachystané všetko potrebné.
Kombinézy, rukavice, čižmy aj prilby.
A, samozrejme, skútre. Vždy v skupinkách po 4 sme spolu s miestnym vodičom absolvovali výlet do ríše zimnej
fantázie. Bolo úžasne vidieť tú obrovskú plochu zasneženého lesa popretkávaného cestičkami pre skútre. Cesty a križovatky boli dokonca označené
asi ako naše cyklotrasy. Stretli sme aj
pár miestnych turistov, ktorí sa zo
sedla skútra rovnako kochali krajinou.

PREDAJ BYTOV
RAKÚSKE LYŽIARSKE STREDISKO
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Byť posledným malo svoju výhodu.
Keď ste spomalili, tak ste až bytostne
cítili svoju malosť v porovnaní s rozľahlosťou okolia. Taktiež ste mohli pridať plný plyn, aby ste dostihli zvyšok
skupiny. Po náročnej turistike, samozrejme, prišiel vhod teplý obed, ktorý
podávali priamo z pekáča nad pahrebou naše hostiteľky z hotela pred
neďalekou chatkou v tvare teepee. Je
pravdou, že sme po pôvode mäsa moc
nepátrali, ale zrejme to bol los alebo
sob. Tak si vyberte. Rybacia polievka
sa vyrovnala aj najlepšiemu halászlé,
a tak po obede každý zvažoval, či bude
krúžiť na okruhu naplno. Ale keďže
predviesť sa treba, tak o chvíľu bol zas
každý na trati Gronholmom alebo Solbergom. Po celodennom tréningu, krúžení a driftovaní sme sa už tešili na
večer. Už zo sauny, ktorú sme, samozrejme, radi absolvovali, bolo cez okno
vidieť fakľami osvetlenú cestičku vedúcu po zamrznutej rieke k ľadovému
iglu. V ňom bolo prichystané prekvapenie večera vo forme ľadového baru

s ľadovými stolíkmi a pohármi tiež
z ľadu naplnenými džúsom s vodkou.
Po pár drinkoch sme napriek skvelému prostrediu s radosťou privítali
večeru v hoteli. Bolo tam predsa len
trochu teplejšie. Niektorí z nás zobrali prípravu na preteky ďalšieho dňa
skutočne vážne a poctivo trénovali
R Nadšenie a emócie po jazde
boli často priam hmatateľné.

a súťažili na Playstation. Bolo zábavné
sledovať vážnych biznismenov zmenených na malých chlapcov, zvierajúcich volant od Playstation, ako dlho do
noci bojujú o lepšie umiestnenie.
Adrenalín a napätie
Ranné jazdy v reále už boli v znamení našej stále sa zlepšujúcej jazdy.
Na druhej strane to znamenalo, že
výlety do okolitého snehu v prípade
precenenia schopností boli čoraz hlbšie. Takže naše Géčko sa určite nenudilo. Párkrát sa nám stalo, že sme
nemohli vystúpiť z auta, pretože bolo
priam obklopené snehom. Zároveň
sme pochopili, prečo mali všetky autá
strešné okno. A už je tu súťaž. Všetci
si v duchu opakujeme nájazdové rýchlosti a profil trate. Ešte posledná skúška a ideme naostro. Vo vzduchu cítiť
vzrastajúce napätie a ako postupne
každý odjazdí svoju časť, snažíme sa
nazrieť do výsledkov, ktoré majú zatiaľ v rukách naši inštruktori. Niektorým to nedá a snažia sa ísť rýchlo, ale
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T Iglu s ľadovým barom nás očarilo svojou atmosférou.

ukazuje sa, že to nie je dobré riešenie.
Potom rýchly obed opäť v známom teepee. Teraz to je niečo iné. Už zo zásady nezisťujeme čo, ale chutí to skvelo.
Večer ostávame v teepee pri trati, kde
máme nachystané miestne špeciality
a kde sa zároveň chystá aj vyhodnotenie súťaže. Počas večere prichádza
časť trénerov, ktorí sa niekam vytratili. Berú vždy skupinu 2-3 jazdcov a odchádzajú niekam preč. Konečne sme
sa dostali na rad a odchádzame nazad
na jazero k najdlhšej trati. V tme sa
za obrovského revu po nej rúti niečo
s prednými svetlami, ako sú tie na
štadióne Artmedie. A už je to tu. CLK
500. Približne 400-koňový špeciál na
preteky na ľade. Úzke kolesá, husto
posiate oveľa väčšími hrotmi, ako sú
na našich autách. Z auta sa už súka
náš kolega s výrazom plným nadšenia
a adrenalínu. Na hlavu mi sadá prilba,
5-bodové pásy ma vtlačia do sedadla
a začína sa zbesilá jazda tmou. Úžasný adrenalínový zážitok. Tam, kde by
ste už brzdili, vodič ešte stále akceleruje. Auto drží ako priklincované. Asi
vďaka klincom. Počas jazdy zisťujem,
že riadi náš inštruktor. A to vyzeral

T Slovenský „rallye“ tím Švédsko 2007 v plnej kráse.

tak pokojne. Až neskôr sa dozvedáme,
že väčšina našich trénerov sa bežne
venuje automobilovým pretekom. Večer plynie, víťazi sa radujú a postupne
si uvedomujeme, že zajtra je čas na
návrat. Ráno ešte pár jázd, niekoľko
driftov, ešte 5 kužeľov a už je čas odchodu. V autobuse cestou na letisko si
uvedomujeme, čo všetko je za nami.
Aká intenzívna skúsenosť. Určite nám
ostane v pamäti ochota ľudí z hotela.
Profesionalita celého tímu, ktorý nám

tento zážitok sprostredkoval. Úžasné
jedlo, po ktorého pôvode sme nepátrali. Krása miestnej prírody. Ten úžasný
pokoj tunajších nocí. Vysvietené okná
na domoch bez záclon. A, samozrejme,
jazero a jeho trate. Na letisku v Arvidsjaure stretávame podobnú skupinu
ľudí od inej značky. Ich výraz na tvári
je však podobný. A tak sa tešíme opäť
na Sorsele.
Bližšie informácie o tréningových
programoch na str. 32.
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Pohodlie a priestor
Nezameniteľná mohutná predná maska s logom barana je už dnes
poznávacím znamením značky Dodge. Novinka Dodge Journey prináša
Text: Martin KASARDA Foto: archív
navyše vskutku veľký priestor.

Z

načka Dodge sa v Európe usídľu
je viac než úspešne Po modeloch
Caliber, Avenger a Nitro prichádza
aj na naše cesty ďalší neprehliadnuteľný model. Journey znamená cestu,
smerovanie vpred. A na cestu potrebuje človek pohodlie a priestor. Presne to ponúka nový Dodge Journey.
Ako to už dnes chodí, Journey
technicky vychádza už z existujúcej
ponuky automobilky. Základom je
upravená platforma limuzíny Dodge
Avenger. Na tomto podvozku stojí
priestranná kabína, ktorá umožňuje
pohodlnú cestu piatim, alebo dokon-

Hviezdy ciest 04.2007

ca siedmim cestujúcim. Celková dĺžka
nového Dodge Journey je 4,89 metra,
pričom rázvor vozidla je 2,89 metra.
Najväčšou prednosťou Dodge
Journey je flexibilný interiér. Cieľová skupina je jasná: viacpočetná
rodina, ktorá má rada cestovanie.
Početné odkladacie priestory dopĺňa
variabilný systém Flip'N'Stow, ktorý
umožňuje meniť interiér hoci na piknikový priestor či miesto na hranie.
Na prianie sa dodáva integrovaná
detská sedačka a tretí rad sedadiel.
Zlepšenie pohodlia na „palube“ ponúka Chill Zone, čo je chladiaci box

na nápoje umiestnený v priečinku
pred spolujazdcom, v ktorom nájdu
miesto dve 0,33 l plechovky.
Najnovší prírastok do rodiny vozidiel Dodge je k dispozícii s tromi
známymi stupňami výbavy SE, SXT
a R/T. Ponuka motorov sa bude odvíjať od trhu. Základnou motorizáciou
u nás bude motor 2,0 l CRD (103
kW/140 k, 310 Nm) pochádzajúci z
koncernu VW. Základom benzínovej
ponuky bude motor s objemom 2,4 l
s výkonom 127 kW/173 k a maximálnym krútiacim momentom 225 Nm.
Špičkové vyhotovenie Dodge Journey

30

T Chladiaci box sa na dlhých cestách určite zíde.

T Dizajn interiéru je funkcionalistický.

R/T poháňa vidlicový šesťvalec 3,5
V6 (173 kW/235 k). Paletu motorov
dopĺňa 2,7 l V6 schopný spaľovať viac
druhov paliva (Flex-Fuel), ktorého výkon je 137 kW/186 k, 259 Nm.
Medzi sériovú výbavu Dodge Journey patria čelné, bočné a hlavové airbagy vo všetkých troch radoch seda-

31

T Na množstvo ovládačov audio, navigácie
a klimatizácie si treba zvyknúť.

diel, ABS, ESP, ERM; za príplatok bude
kamera zabezpečujúca cúvanie. Pohon
kolies 4x4 je zatiaľ vyhradený pre
modely s výbavou SXT a R/T predávané na trhoch USA a Kanady. Inak sa
krútiaci moment motora prenáša cez
šesťstupňovú prevodovku na predné
kolesá. Za príplatok sa dá objednať aj

automatická šesťstupňová prevodovka
s dvomi spojkami, ktorá vznikla v úzkej spolupráci s nemeckým špecialistom na prevodovky firmou Getrag.
Dodge Journey sa na Slovensku
objaví pred letom roku 2008. Ale už
teraz si môžete naplánovať rodinnú
dovolenku v rodenom cestovateľovi.

R Variabilita priestoru v Dodge Journey umožňuje vytvoriť veľký nákladný priestor.
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Preverte si svoje

jazdné schopnosti
Staré príslovie hovorí, že: Ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku.
O riadení automobilu – a je jedno či osobného alebo nákladného –
to platí dvojnásobne. Každý vodič, aj ten najskúsenejší, sa môže
ocitnúť v kritickej situácii, ktorú ešte nezažil a na ktorú nie je
Text: SCG Foto: archív
pripravený. Jednoducho, ktorú ,,nemá v rukách“...

P

re pocit väčšej sebaistoty a bezpečia pri riadení a ovládaní
automobilu na ceste a v teréne aj
v tých najkritickejších okamihoch
pripravila spoločnosť MercedesBenz Slovakia, s.r.o., v spolupráci
so svojou partnerskou spoločnosťou
Daimler, Nemecko - pre priaznivcov
a majiteľov áut značky Mercedes–
Benz nasledujúce možnosti preverenia si jazdných schopností.
ON-ROAD
Zimný tréning v Saalfeldene,
Rakúsko
Januárový zimný tréning v profesionálnom tréningovom centre
v prekrásnom prostredí rakúskych
Álp v roku 2008.
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Zimné jazdy vo Švédsku
Štvordňový zimný tréning vo februári až marci 2008 na zamrznutom
jazere asi 100 km južne od polárneho
kruhu.
OFF-ROAD
Polárny kruh 2008
Šesťdňový februárový Off-road v ďalekom Fínsku s množstvom atrakcií
a nezabudnuteľných zážitkov. Zažite
zimu, ako sa patrí...

Bezpečnostný tréning
Celodenný tréning v profesionálnom tréningovom centre PACHFURTH (30 km od Bratislavy) zameraný na zvládnutie nepredvídateľných situácií na vozovkách, akými
sú šmyk - vyvolaný hydraulickou
platňou zabudovanou vo vozovke,
šmyk na mokrej vozovke, vyhýbanie
sa náhlym prekážkam na vozovke
pomocou tzv. vodných stien, jazda
v prudkých zákrutách a na stúpajúcej a klesajúcej vozovke.

V programe off-road akcií
na rok 2008 pripravujeme:
Austrália IV / 2008
Mongolsko VIII - IX / 2008
Namíbia X – XI / 2008

Viac informácií získate na:
www.mercedes-benz.sk
tel. č. 0918 500 114, 02/49 29 44 18

ROZMÝŠĽATE NAD NOVÝM AUTOM?

RÁTAJTE S NAMI:
ber
DODGE Cali
Sk
od 599 000

cena s DPH

Caliber

Nitro

Avenger

+ 0% navýšenie pri leasingu cez DCFS*
+ 1 prenosná satelitná navigácia zadarmo
+ 4 roky nadštandardná záruka**
+ 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla
Nové modely Dodge sú stelesnením americkej legendy.
Ich sila a výkon vyvážené primeranou hospodárnosťou
nenechajú nikoho na pochybách.
Dodge znamená vybočiť z priemeru.
Bezplatná tel. linka: 0800 136 343

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.

Motor-Car Košice, spol. s r.o.

Motor-Car Trenčín, spol. s r.o.

Auto-com s.r.o.

Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.

Chrysler Jeep Dodge

Dopravná 5, 040 01 Košice

Brnianska 30

Francúzskych partizánov, Martin

Zvolenská cesta 48,

Tuhovská 11, 831 07 Bratislava

Tel.: 055 / 7982 101

911 01 Trenčín – Zámostie

Tel. 043/ 42 45 554

Banská Bystrica

Tel.: 02 / 4929 4484

Tel.: 032 / 653 88 88

* ponuka platí pri financovaní cez spoločnosť DaimlerChrysler Financial Services Slovensko s.r.o.,
od 40% akontácie a doby splácania 36 mesiacov
** 4-ročná záruka limitovaná do 120 000 km
Ponuka platí len na skladové modely do konca roka 2007
Kombinovaná spotreba 6,0 - 8,1 l/100 km, Emisie CO2 (kombinované) 161 - 192 g/km

Tel. 048 / 47 11 311

www.dodge.sk

INTERVIEW

Vždy sa dá
robiť viac

U

Značka Mercedes-Benz je pre neho svet sám osebe. Obklopil sa ľuďmi, o ktorých
hovorí, že sa dá na ich kvality kedykoľvek spoľahnúť, pretože ich buď pozná
z minulosti, alebo si ich so spolupracovníkmi vychoval. Pomerne rýchlo plní
svoje plány a vízie, pretože keby ich nemal a nenapĺňal, nemal by čo robiť.
Konateľ spoločnosti Motor-Car Poprad, spol. s r. o. - Ing. Pavel Jančík, PhD.
Text: Peter Škorňa Foto: Motor-Car Poprad

Aká bola vaša cesta k značke a produktom ,,striebornej hviezdy“?

spoločnosti v Poprade a okolitom
regióne?

Mercedes je pre každého hviezdou,
či už ide o znalca áut, alebo len laika.
Osobne som ho vlastnil už v roku
1992, keď sa na Slovensku jeho predaj
v rámci vlastnej distribučnej siete ešte
len začínal. Mercedes bol, je a aj vždy
bude značkou, ktorá má svoj nenahraditeľný, jedinečný význam a hodnotu.
Dá sa povedať, že je to svet sám osebe.
Keďže som sa roky poznal s ľuďmi,
ktorí značku Mercedes-Benz rozbiehali
na Slovensku, môj sen sa po určitom
čase zrealizoval, a od roku 2002 sme
úspešne rozbehli predaj a servis tejto
značky aj tu - pod Tatrami.

- Predovšetkým v tom, že celé fungovanie značky a produktov MercedesBenz je postavené na ľuďoch. Počnúc
ľuďmi, ktorí importérsku sieť založili
a končiac ľuďmi, ktorí zabezpečujú
predaj, servis a ostatné služby. Môj
najbližší spolupracovník je človek,
ktorého poznám od detstva, na ktorého
sa môžem kedykoľvek spoľahnúť.
A taktiež v našom stabilnom kolektíve,
počnúc kvalitnými technikmi, končiac
mladými spolupracovníkmi, ktorých
sme si „vychovali“. V tom je naša sila
– naši ľudia nemajú zlé návyky z predchádzajúceho pôsobenia. Vďaka tomu
nebojujeme s fluktuáciou, čo ocenia
hlavne zákazníci, ktorí hodnotia stabilitu firmy aj v tom, že poznajú svojich
obchodných či servisných partnerov.

Čo bolo pre Motor-Car Poprad kľúčové
pri jeho rozbehu?

- V prvom rade sme vhodne načasovali
náš vstup na trh v regióne Popradu
a okolia. Zároveň sme vybudovali kvalitný servis, ktorý tu mercedes dovtedy
nemal. Podarilo sa nám vyplniť voľný
a veľmi potenciálny priestor medzi dílerstvami v Prešove a Banskej Bystrici,
resp. Košiciach, o čom najlepšie hovorí
aj rast predaja osobných a úžitkových
vozidiel a rast servisných služieb. Dnes
predávame 100 vozidiel ročne, čím
sme o našej životaschopnosti a raste
presvedčili aj najväčších pesimistov.
V čom vidíte úspech pôsobenia vašej
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Spomínali ste nárast predaja vozidiel
Mercedes-Benz. O aké značky je u vás
najväčší záujem?

- V našom zastúpení je najväčší záujem o vozidlá triedy ML, GL, vzhľadom
na to, že v našej oblasti trvá zima až
6 mesiacov v roku. Veľmi dobre sa
nám tiež predávajú vozidlá úžitkové,
najmä Sprinter vo všetkých modifikáciách a tak isto Viano, ktoré sa využíva
najviac ako mikrobus na účely cestovného ruchu. Podarilo sa nám dodať
viacero vozidiel typu Vito pre nemoc-

nice v našom regióne. Rovnako veľký
záujem je aj o všetky limuzíny, ktoré
majú možnosť pohonu 4 x 4.
Kde - pri akom čísle - vidíte potenciál
predaja vašich vozidiel v regióne
Tatier a čo ho podľa vás môže
pozitívne ovplyvniť?

- Spomínal som, že predaj vozidiel
v našom regióne sa pohybuje okolo
100 vozidiel za rok. Samozrejme,
že vidíme priestor na ďalší rast až
na úroveň 130 a viac vozidiel ročne
pri súčasných podmienkach predaja
nových áut na Slovensku. Ten je však
podmienený ďalším rozvojom Popradu
a tiež aj Vysokých Tatier, kde je momentálne najväčší stavebný ruch na
Slovensku.
Každý máme určité plány a ciele.
Ktoré sú tie vaše a na koľko sa vám
ich podarilo realizovať a naplniť?

- Prvým snom a cieľom, ktorý sa mi
splnil, bolo postavenie dôstojného,
funkčného a reprezentatívneho
zastúpenia značky Mercedes-Benz
v Poprade, „na zelenej lúke“. Zrekonštruovali sme servis nákladných vozidiel, dobudovali sme nové haly. Držím
sa pravidla, že keď si niekto kupuje
u nás auto, je to radosť, ale keď si príde kúpiť aj ďalšie - je to pre nás česť.
Zastávam názor, že aj keď človek urobí
maximum, ešte stále môže urobiť viac.
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Chcete jazdiť
úspornejšie?

Text: Peter Kresánek Foto: archív

Úsporu paliva až 20 percent v hustej mestskej a priemerne päť až osem pri
bežnej prevádzke umožňuje nové doplnkové zariadenie ECO-Start. Funguje
na základe známej skutočnosti, že motor, ktorý nebeží, nepotrebuje ani
palivo. Zariadenie tak nielen znižuje spotrebu pohonných látok, ale zároveň
aj chráni životné prostredie. Jeho elektronika sa pritom stará o bezpečie
a pohodlie prevádzky. V prípade potreby sa dá vypnúť, respektíve opäť
aktivovať tlačidlom na prístrojovej doske. ECO-Start sa aj na Slovensku
dodáva za príplatok 203 eur (bez DPH) pre transportér Mercedes-Benz
Sprinter s dieselovým motorom a manuálnou prevodovkou, ktorý sa
najnovšie predstavil tiež ako minibus pre osobnú dopravu Travel 65.

Hviezdy ciest 04.2007
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Z

ariadenie ECO-Start zabezpečuje
úsporu paliva tým, že samočinne
vypne motor, ktorý beží bez zaradenej
rýchlosti dlhšie než tri sekundy (na
križovatkách, železničných priecestiach, v kolónach a pod.). Okamžite ho
opäť spustí po zošliapnutí spojkového
pedála. Celé zariadenie riadi dômyselná elektronika. Ak sa napríklad

auto dá do pohybu, tak motor zasa
ihneď zapne, aby mohol poháňať servomotory riadenia a bŕzd. V inom prípade motor naštartuje až po úplnom
zošliapnutí spojkového pedála. Ak
poklesne napätie v batérii, alebo ak
došlo k neúspešnému štartu, funkciu
ECO-Start zasa automaticky vypne.
Okrem toho kontroluje, či je kapota
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motora zatvorená, aby pri náhlom
štarte motora náhodou nedošlo k zraneniu. Studeným štartom a prehriatiu
motora predchádza zasa tým, že funguje, iba ak sa teplota chladiacej kvapaliny pohybuje v intervale od 40 °C
do 100 °C. Dbá tiež na pohodlie cestujúcich – pri teplotách pod bodom
mrazu beží motor nepretržite.

T ECO-Start je vhodný pre všetky varianty Sprinterov vybavené dieselovými
motormi a manuálnou prevodovkou.

T Doplnkové zariadenie ECO-Start je vhodné tiež pre Mercedes-Benz
Sprinter vo vyhotoveniach minibusov určených pre osobnú dopravu.

T V prípade potreby sa dá ECO-Start vypnúť, respektíve
opäť aktivovať tlačidlom na prístrojovej doske.
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Húževnatosť
uže prináša

R

Pochádza z robotníckej trnavskej štvrte Kopánka, kde vyrastali tvrdí chlapi.
Matka učiteľka a otec boli aj pri výstavbe neďalekej bohunickej atómky.
Návrh vybudovať vo svojom rodisku zastúpenie pre vozidlá s trojcípou
hviezdou mu dvakrát neprešiel. Zopakoval ho tretí raz. Podporil ho riaditeľ
lízingovej spoločnosti Juraj Jakubovič a tentoraz uspel. Spoločnosť MB-CAR
Trnava otváral s prvými spolupracovníkmi, vrátane brata Radka, 13. decembra
2001. Tím pod jeho vedením sa rozšíril. Získal ocenenie za najlepší showroom
v strednej a východnej Európe. Úspešne realizuje pilotný projekt jazdených
vozidiel. Uplynulý rok dosiahol rekordný odbyt osobných a úžitkových
mercedesov pri medziročnom zvýšení až o 49,38 percenta. Rovnako priaznivý
výsledok očakáva opäť. Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava Ing. Branislav Uhlík.
Text a foto: Peter Kresánek

V histórii vašej spoločnosti sa objavujú
dva názvy, zmenilo sa s novým názvom
niečo pre zákazníkov, aký to malo
konkrétny význam?

- Pôvodný názov našej spoločnosti
sa vlani upravil na terajší 11. apríla.
Z formálnej stránky, vrátane identifikačných údajov, sa tým nič nezmenilo.
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Zámerom však bolo preukázať užšiu
spätosť s celoslovenskou rodinou spoločností Motor-Car. Táto rodina - aj
vďaka jej rodnému otcovi, ktorým je
Ing. Andrej Glatz - funguje na vynikajúcej úrovni na prospech našich zákazníkov. Ako vedúci zastúpení držíme
spolu, schádzame sa aj vo voľnom
čase, na lyžovačke či prenajatej jachte
na mori. Tiež vďaka dobrým osobným
vzťahom medzi zastúpeniami klienti
všade nachádzajú rovnakú ústretovosť
a dobré podmienky. Nedávno sa jeden
náš zákazník snažil získať nejaké zvýhodnenia navyše a obišiel viacero zastúpení. Nakoniec sa zasa vrátil k nám.
Vysvetlil som mu, že mercedes sa
nekupuje ako bežné auto.
Trnavské zastúpenie patrí na Slovensku po Mercedes centre v Bratislave
k najrýchlejšie expandujúcim s najodvážnejšími rozvojovými zámermi, čo
chystáte v blízkej budúcnosti?

- V súčasnosti predávame vozidlá

značiek Mercedes-Benz a Kia. Úspešne
u nás funguje aj kompletný servis pre
jazdené vozidlá. Sprostredkovávame
tiež predaj vozidiel Smart a Mitsubishi
Fuso. Pre všetky uvedené značky ponúkame popredajné služby, značkový
servis a predaj originálnych náhradných dielcov. Navyše možnosť financovania vozidiel formou leasingu a uzatváranie poistných zmlúv na dodané
vozidlá. Už v blízkej budúcnosti plánujeme sprevádzkovať predaj a servis
nákladných vozidiel Mercedes-Benz,
Jeep, Dodge a Chrysler. Náš najnovší
plánovaný obchodno-servisný komplex
v hodnote približne 70 miliónov Sk,
zvýši celkové vynaložené investície
od vzniku spoločnosti na 165 miliónov
Sk. Súčasťou komplexu bude nový
showroom, veľká klampiarska dielňa,
najnovšia lakovňa, veľký sklad náhradných dielcov a servis pre trucky.
Stavba sa začne 1. marca 2008. S plánovaným otvorením nového komplexu
rátame 1. októbra 2008. Motor-Car

38

39

T Koníčkom Branislava Uhlíka je zbieranie modelov áut z povojnového obdobia.
Výnimku s ohľadom na prekročenie tohto vekového limitu dostal prvý Mercedes.

Trnava bude po jeho ukončení zamestnávať okolo 60 dobre zaplatených odborníkov (so mzdami na bratislavskej
úrovni). Vytvorí moderné obchodnoservisné centrum rozmiestnené na
celkovej ploche 14-tisíc štvorcových
metrov v najatraktívnejšej miestnej
lokalite s diaľničným pripojením.
Aké sú vaše najnovšie zážitky a postrehy zo samotného predaja vozidiel,
ktoré dodávate, čo by ste klientom
odporučili najmä?

- Najnovšie som prišiel o svoj nový
Mercedes-Benz triedy S 320 v plnej

TOcenenie za najlepší showroom v strednej
a východnej Európe.

výbave, s ktorým som doteraz jazdil.
Slovenský zákazník, ktorý pôsobí
v Budapešti, bol zvedavý, ako v takom-

to aute funguje multiobrysové sedadlo,
ktoré aktívne podopiera sediacu
postavu vždy zo strany odstredivého
tlaku, napríklad v zatáčke, a ktoré vie
aj masírovať. Sedadlo fungovalo dobre.
Zákazník mi už moje auto nevrátil.
Rovno si ho kúpil. Trieda S je v našich
končinách vôbec žiadaná. Záujemcom
o jazdené vozidlá odporúčam prísť
k nám, kde si určite z overených
vozidiel s detailným rodokmeňom a za
primeranú cenu vyberú. Vyhnú sa
tak starostiam, či dokonca prípadným
podvodníkom, ktorí zneužívajú benevolenciu pri otvorení nášho trhu.
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T Príslušníci kmeňa
Dogonov z Mali
pózujú v tradičných
maskách.
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Jeep pokoril
frický kontinent

A

Text: SCG Foto: Henrich Krejča, Matúš Sirota

Na svoju šesťmesačnú cestu vyrazili koncom februára cestovatelia, dobrodruhovia
a tiež nerozluční kamaráti – Matúš Sirota a Henrich Krejča na upravenom vozidle
Jeep Commander z Bratislavy, naprieč Európou, cez Gibraltársky prieliv až na
africkú pevninu. Afriku zdolávali západnou cestou, prešli 13 krajín a 35 737 km,
až svoju cestu zakončili v Kapskom Meste. O zážitkoch z cesty, ako aj skúsenostiach z jazdy s Jeepom v extrémnych podmienkach, sme sa porozprávali s jedným
z dvojice cestovateľov - Henrichom Krejčom.

Pred vašou polročnou cestou naprieč
africkým kontinentom ste mali určité
očakávania a ciele. Naplnila ich africká realita?

- Na cestu naprieč celým kontinentom sme sa pripravovali dôsledným
štúdiom pomerov v jednotlivých krajinách našej trasy niekoľko rokov.
Porovnávali sme naše informácie s
ľuďmi, ktorí Afriku poznajú, mali
sme enormné penzum informácií, čo
sme považovali za veľkú výhodu pred
samotnou cestou. Keď sme však do
Afriky prišli, všetko bolo takmer úplne iné. Hoci sme očakávali chudobu a
biedu, že uvidíme krásnych a usmievavých ľudí a nádhernú prírodu, realita nás pristihla pri tom, že každý deň
v Afrike je úplne iný. Som presvedčený, že keď sa do Afriky opäť niekedy
vrátim, opäť ju budem vnímať inak.
Afrika je a zrejme aj bude stále neobjavený kontinent. Je síce pravdou, že
existuje, ale stále ju nepoznáme v jej
vnútri.
Ako ste vnímali tlak civilizácie na ľudí
a ich život?

- Afrika sa pod tlakom civilizácie veľmi rýchlo mení. Následkom toho sú

obrovské rozdiely - vo vzdelanosti a v
životnej úrovni. Vo veľkých hlavných
mestách sú síce rôzne supermarkety,
avšak pred nimi stoja desiatky ľudí,
ktorí si do nich nemôžu dovoliť ani
len vojsť. V Kongu, Mali, ale aj inde
domorodci pochopili, že civilizácia
má na ich život obrovský vplyv. A tak
sme svedkami, že stále ešte existujúce prírodné kmene schádzajú z hôr
do dolín, zakladajú si tu dedinky, kde
predávajú turistom značkové fľaškové pivo, coca-colu a rozprávajú o tom,
ako kedysi žili v horách, v skalnatých
útesoch, ďaleko od civilizácie... Príchod civilizácie sa odráža v alkoholizme, fajčení, či mobilnej komunikácii
domorodcov. Niekedy som mal pocit,
že v úplnej divočine uvidíme polonahého domorodca so značkovým mobilným telefónom za opaskom.
Rozdiely neboli zrejme len v spôsobe
života...

- Samozrejme. Afriku ovplyvňujú už aj
samotné klimatické pásma – saharská
púštna oblasť je úplne iná, sahelská,
ktorá je tisíckilometrovým suchým
pásmom oddeľujúcim Saharu od
saván a neskôr trópov a nakoniec, sú

to náhorné plošiny a pralesy. Krajiny,
v ktorých sa prudké búrky striedajú s
krajinami s nedostatkom vody, hladomorom a chudobou a takmer žiadnou
infraštruktúrou. To následne spôsobuje migráciu miliónov ľudí a následne politické napätie. A tiež nemožno
zabúdať na náboženstvo moslimské,
no najmä kresťanské, ktoré postupne
vytláčajú pôvodné náboženstvá a zvyky. Afrika, to je jednoducho krajina
s tisícmi kmeňov, jazykov, zvykov a,
samozrejme, aj rozdielov.
Plánovali ste navštíviť ešte takmer nepoznané kmene. Podarilo sa vám to?

- Čiastočne. Navštívili sme kmeň
Koma, žijúci stále prírodným životom
v horách na hranici Nigérie a Kamerunu. Mnohí z jeho členov v živote nevideli bieleho človeka.
Ako vás prijali?

- S veľkým rešpektom. Celý deň dokázali stáť meter od nášho Jeepu a pozerať sa, ako napríklad filtrujeme vodu.
Len tak stáli, pozerali sa, bez toho, že
by išli niečo robiť. A na druhý deň už
o šiestej ráno tam boli opäť a len sa
prizerali. Boli sme pre nich ako ufó-
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T Cesta naprieč Kongom bola na viacerých miestach natoľko neschodná, že sa musela cez prales vyklčovať nová.

ni či „exoti“ z bohatšieho sveta, ktorí majú so sebou neuveriteľne drahé
veci, ktoré si oni v živote nebudú môcť
dovoliť kúpiť. Neublížia vám, akurát
sa vás stále pýtajú, či je u vás dobre a
ako sa máte.
Plánovali ste vidieť aj ohrozené a chránené horské gorily...

- To sa nám aj čiastočne podarilo, hoci
pomocou smutnej udalosti. V Gabune, krátko pred naším príchodom,
boli objavené dve gorilie mláďatá, ktorým pytliaci zastrelili rodičov. Miestni ľudia sa ich ujali. Hoci sme sa pre
časový sklz na našej ceste nedostali až
do tesnej blízkosti goríl, úplne si nás
podmanili tieto dve mláďatá.
Polrok je dosť dlhý čas na to, aby aj
medzi najlepšími kamarátmi vznikla
ponorková choroba...

- Zažili sme medzi sebou aj ostrejšie
výmeny názorov, keď jeden deň sme
si hovorili: tu máš pas, môžeš odísť a
druhý deň: nie, nedám ti žiadny pas.
Keď ste s niekým v extrémnych pod-
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mienkach 6 mesiacov 24 hodín denne,
tak to ľahké nie je. Musíte si vedieť
poradiť a pomôcť. Našťastie, s Matúšom sa poznáme roky, máme spoločné
návyky, rozumieme si a aj preto sme
to zvládli a vedeli si vždy pomôcť aj
bez toho, aby sme o to jeden druhého
doslovne žiadali.
Niektoré africké štáty sú známe svojím
politickým nepokojom, napätím a rôznymi polovojenskými ozbrojenými skupinami. Stretli ste sa na svojej ceste aj
s týmto problémom?

- Ťažké chvíle sme zažívali v Nigérii, pretože tam boli voľby a práve v
tom čase tam zastrelili jedného šejka
a mnoho ďalších ľudí. Keď sme prišli
do štvormiliónového mesta Kano, bolo
úplne vyľudnené, nestretli sme na ulici ani jedného civilistu, len vojakov.
Bola tam dosť „dusná atmosféra“. Taktiež sa nám pri Calabare stala jedna
nešťastná udalosť, keď do nás narazil
kamión, ktorý neubrzdil pre poruchu
bŕzd pri jednom z policajných stanovíšť. Okamžite sa začala streľba, vodi-

ča kamióna policajti z auta vytiahli,
zbili, skončil so zlomenými prstami.
Vtedy – v tej chvíli sme naozaj nevedeli, čo sa môže stať. Ale aj toto je
typická Afrika, v ktorej pracujú emócie a ľudia sa buď všetci smejú a tancujú, alebo sa bijú či vraždia.
Taká náročná trasa expedície, akou
bola vaša, zrejme menila aj vaše časové plány pri prekonávaní jednotlivých
vzdialeností...

- To je absolútna pravda. Zažili sme
to nielen v púšti, ale najmä v Kongu,
kde sú oblasti, ktoré sú takmer bez
ciest, respektíve s cestami absolútne nezjazdnými. Jeden úsek, dlhý len
120 kilometrov, sme išli až osem dní
a aj to sme - myslím si - mali šťastie,
pretože sa nám podarilo denne nielen
prejsť, ale aj presekať miestami až 8
kilometrov džungle, aby sme si urobili novú cestu okolo pôvodnej, v ktorej
boli hádam aj polmetrové koľaje. Alebo raz sme mali ako métu dostať sa k
rieke, ktorá bola vzdialená síce len 25
km, avšak kým sme sa k nej dostali,
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D Cestovateľ Henrich Krejča
so svojou obdivovateľkou
z kmeňa Koma v Nigérii.
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1. Jedna z ,,lepších“ ciest naprieč Kongom dala zabrať nielen Jeepu
Commander a jeho posádke, ale aj miestnym obyvateľom.

4. Samoobslužná konžská ,,autoumyváreň“ neďaleko Kinshasy.

2. Príslušníci kmeňa Zulu v Juhoafrickej republike.

5. Vyjazdené koľaje na poľnej ceste v Kongu sa miestami nápadne
podobali na niektoré naše cesty...

3. Gorilie mláďa, nájdené v Gabune, v náručí H. Krejča.

6. Západ slnka v Zambii.
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trvalo nám to 5 dní. Keď sme už boli
pri nej, zrazu sme s Matúšom zistili,
že na jej druhej strane nie je žiadna
cesta. A tak sme sa vydali krížom cez
stráne, popri kaňone, sekali sme stromy, až sme našli niečo, čo sa na cestu
síce podobalo, ale keď sme konečne
k nej došli, zistili sme, že ďalej nepokračuje. Priznám sa, že na tieto úseky
cesty nezabudneme do smrti.
Boli ste na túto „tortúru“ sami?

- Ako kde, väčšinou áno. Avšak keď
sme už boli ako keby v beznádejnej
situácii, pomohli nám miestni. Najmä v Kongu by sme to sami nezvládli. Tam sme si museli najať troch černochov, aby nám pomohli presekávať
novú cestu cez džungľu alebo neustále
vyhrabávať zapadnuté auto.
Vaším tretím partnerom na expedícii
bol upravený Jeep Commander. Ako
ten zvládol túto cestu?

- Boli sme s ním nadmieru spokojní.
Náš Jeep Commander zvládol extrémne náročné trasy v horúčave a vlhku
excelentne, bez problémov – motor,
automatická prevodovka, elektronika,
všetko klapalo tak, ako malo. Počas
celej cesty sme nemuseli doliať do
chladiča ani len kvapku vody, motor
ťahal aj v náročnom teréne tak, ako
mal, a to aj napriek tomu, že sme boli
preťažení nákladom. Jediné, čo sme
museli na konci cesty meniť, bol predný diferenciál, ktorý to už po extrémnej ceste cez Kongo tým, že sme stále
do niečoho aj zospodu vrážali a zahrabávali sa, nevydržal.
Aké bolo šoférovanie Jeepu Commander v už spomínaných extrémne náročných podmienkach?

- Úplne bezproblémové. Problém nám
robila len naša celková vysoká hmotnosť, zvýšená o prídavné nádrže na
vodu a naftu. V situáciách, keď sme
zapadli, to bolo ,,peklo“.
Museli počas vašej expedície pomáhať
len vám, alebo sa ,,karta aj obrátila“?

- V Republike Kongo, čiže v bývalom
Francúzskom Kongu, sme boli záchrancami pre zmenu my. Na rozbahnenej
ceste sme vyťahovali uviaznuté osobné
autá z blata a piesku pomocou nášho
navijáka. Oni nám zase za to pomáhali

T Viktóriine vodopády v Zambii.

hladko prejsť cez policajné kontroly
a stanoviská rebelov.
Spracovávali ste v Jeepe aj materiál,
ktorý ste získali?

- Jeep nám slúžil ako spoľahlivý trezor
na techniku. Materiál sme spracovávali na „zemi“.
Nestalo sa počas vašej expedície, že
by vám Jeep chcel niekto ukradnúť?

- Naše auto zrejme vzbudzovalo rešpekt, pretože sa ho nikto ani len nedotkol, nepokúsil sa ho vykradnúť, či
odcudziť ho. Vždy však, keď sme niekam prišli, stála skupina miestnych
minimálne meter od auta a obdivovali
ho. Stalo sa aj to, že keď sa jedno dieťa
chcelo auta dotknúť, otec mu dal facku :-). Stretli sme sa však aj s tým, že
o kúpu auta mali párkrát záujem aj
ľudia, ktorí mali peniaze. Jeden takýto„obchodník“ nám zaň ponúkal 2- či
3-tisíc dolárov. Keď sme sa začali nad
touto nízkou sumou smiať, ponúkol
nám teda 4-tisíc a viac ani dolár...
Hovorí sa, že cestovateľ pred koncom
svojej cesty už rozmýšľa nad ďalšou...

- Samozrejme, že v podvedomí máme
s Matúšom aj ďalšie projekty a plány,
z ktorých je vari najzaujímavejším
cesta naprieč celým Ruskom, avšak
momentálne sa venujeme práci, nášmu dokumentárnemu seriálu, príprave knihy a besedám, na ktoré sme
spolu s naším tretím partnerom
- Jeepom Commander pozývaní.
Aký pocit a spomienku vo vás zane-

chala polročná expedícia a Afrika
ako taká?

- Jedna múdrosť hovorí, že malé poznanie robí pýchu a veľké skromnosť.
Dnes, aj vďaka tomu, čo som na africkom kontinente videl a prežil, som zistil, že v podstate neznamenám do veľkej miery nič. Keď totiž človek prejde
Afriku, uvedomí si, že znamená oveľa
menej, ako keď tam išiel. Pristihne sa
pri situáciách, keď naozaj začne rozmýšľať nad správnosťou svojho života,
keď si uvedomí, že až vtedy, keď je na
úplnom dne, dokáže v sebe nájsť neuveriteľné množstvo sily. Tieto skutočnosti si tu na Slovensku často neuvedomujeme, bojíme sa ich riešiť a celý
balík problémov zvykneme pred sebou
tlačiť dovtedy, pokiaľ sa to dá. V Afrike to nejde. Tam musíte riešiť veci na
mieste a so všetkou zodpovednosťou.
Tam je úžasné aj to, že sa ľudia dokážu
tešiť z toho, že žijú v daný deň a tešia
sa zároveň na to, že zajtra bude možno
lepšie. Zrazu si uvedomíte, že ozajstné
hodnoty sú tie, na ktoré by ste si doma
ani len nespomenuli a začnete si ich
vážiť. Videnie a poznanie africkej dennodennej reality skutočne stojí za to.
Kým tu si naberiete do pohára vodu,
zapálite svetlo či plynový horák bez
toho, aby ste sa nad tým čo i len trošku
zamysleli, v Afrike tieto vymoženosti väčšina ľudí nielenže nemá, ale ani
len nepozná. Poznajú a majú však iné
hodnoty – rodinu. Tá pre nich znamená všetko a je pre nich tou najväčšou
a najdôležitejšou prioritou, ktorá ich
chráni aj v ich ťažkom a pre našinca
až nepredstaviteľnom živote.
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Parkúrová

ampiónka
Š
sedlá Áčko
Stále usmiata, s iskrami v očiach, sympatická príťažlivá študentka
gymnázia Alberta Einsteina. Učenie jej ide aj preto, že ju baví.
Žije bežnými radosťami a starosťami aké majú stovky jej rovesníčok.
Sudičky jej však do vienka nadelili niečo navyše: bojového ducha, odvahu,
pevnú vôľu, sebadisciplínu, vytrvalosť a najmä podporu od najbližších.
Vďaka tomu zažiarila ako športová hviezda už vo svojich sedemnástich
rokoch, pričom úspešne reprezentovala svoju vlasť aj v zahraničí.
Aktuálne najlepšia spomedzi slovenských parkúrových jazdkýň tohtoročná majsterka Slovenska v kategórii žien Monika Noskovičová.
Text a Foto: Peter Kresánek

Kôň nepatrí medzi najmenšie zvieratá
a jazdkyňa s ním na parkúre zdoláva
prekážky v úctyhodnej výške, ako ste
sa k tomuto športu odvážnych dostali?

- Spočiatku som jazdila iba rekreačne.
Presvedčila som sa, že kôň neublíži.
Naopak sprostredkováva človeku svoju výrazne pozitívnu energiu. Uvoľňuje psychicky aj telesne. Na parkúre
som začínala ako desaťročná v čarokrásnom prostredí jazdeckého oddielu Slávia STU medzi obetavými a pre
tento šport zanietenými ľuďmi. Na
tom, že ma jazdectvo úplne uchvátilo
má zásluhu tiež môj ocko, ktorý sám
aktívne pretekal a dosiahol nejedno
víťazstvo. Podnes je pre tento šport
mojím radcom, dôverníkom i trénerom. V súčasnosti sedlám štyri kone.
Medzi nimi je Lord Caletto, ktorý mi
vlani pomohol vybojovať na Majstrov-
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stvách Európy juniorov a mladých
jazdcov v Aténach pekné dvanáste
miesto. Ďalej hnedá kobylka Nobelis,
s ktorou som tento rok získala titul
Majsterky Slovenska, aj štvrté miesto
v rámcovej súťaži konanej vo francúzskom Auverse pri tohtoročných ME.
Pre budúcu sezónu intenzívne pripravujeme na ťažšie súťaže valacha Lupa,
ktorého mám od výborného nemeckého jazdca a trénera Dirka Ahlmanna,
u ktorého som bola aj na stáži.
Nedávno ste osedlali tiež tátoša oceľového - nový Mercedes-Benz triedy A,
aké sú vaše skúsenosti za volantom?

- Vodičské oprávnenie som získala na
Veľkú noc po dovŕšení osemnástich
rokov a hneď som začala jazdiť. Na
budúci rok by som si rada spravila
tiež skúšky pre kamión. Môžem sa tak

podieľať na preprave koní, čo je veľká
výhoda. Nové biele Áčko je splnením
môjho sna. Hneď od začiatku som si
ho obľúbila najmä pre jeho pohodlnosť, priestrannosť a ľahkú ovládateľnosť. Sú v ňom báječné veci, ako je najnovšia automatická prevodovka. Páči
sa mi aj jeho dizajn a celkový imidž,
ktorý k značke s trojcípou hviezdou
patrí. Priznám sa, že nepatrím medzi
tých, čo do detailov študujú k vozidlu
priložené návody. Napriek tomu som
s jeho obsluhou od začiatku nemala
žiadne problémy potom, ako mi všetko
pri jeho preberaní ukázali a vysvetlili.
Prezradíte nám ďalšie vaše
„koníčky“ a záľuby?

- Tento rok maturujem, takže treba
sa venovať štúdiu. Nuž a jazdectvo si
tiež z času ukrojí svoje. Vo voľnom
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T Na tlačovej konferencii so Švédkou Erikou Lickahammerovou,
vlaňajšou víťazkou Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava.
R Medzi juniorskými účastníkmi prvého ročníka
Slovenského skokového pohára Aegon Cup.
V pozadí jej otec a tréner Ing. Rastislav Noskovič.

T Pohodlie a dobrý pocit zo šoférovania za volantom
oceľového tátoša.

TT Jazdkyňa je na sedlo zvyknutá od detstva.
T Spolu s kamarátkami na jazdeckom plese v bratislavskej Redute.

čase som rada aj s mladším bračekom.
Medzi záľuby, na ktoré mi veľa voľna
nezvýši, patrí lyžovanie, korčuľovanie
a plávanie. Ak mi to vyjde, idem do
kina a pozriem si dobrý film. Veľmi
rada navštevujem obchody a niekedy aj nakupujem. Rada chodím po
nákupných centrách a obchodoch aj
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v Rakúsku. Osobitne ma priťahuje
neopakovateľná atmosféra starobylého centra historickej Viedne.
A na čo predovšetkým sústreďujete
svoju prípravu do budúcna na športovom kolbišti?

- O rok sa konajú Majstrovstvá Európy

juniorov a mladých jazdcov v Českej
republike. A Lord Caletto je kôň zvlášť
spôsobilý práve pre klasické parkúry, aký majú v Prahe na Tróji, kde sa
budú tieto preteky konať. Túto vítanú
príležitosť by som teda tiež rada využila a snažím sa seba i koňa na to čo
najlepšie pripraviť...

STEFANIUM
premium office building

VÍNO
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Tiché
ianoce
a bublinkový

S ilvester

Akoby rok bol rebriniak s dvanástimi kolesami. Čo mesiac, to koleso.
Tridsať dní sa točí a na prelome mesiaca sa rozdrúzga. Vo februári už
ideme len na jedenástich, v júni na siedmich a záverom jesene už len
na dvoch-troch kolesách. V decembri sa voz zastaví a rozsype. Jedno
koleso má už len fúrik. Každým rokom sa však na ten decembrový tragač
nesmierne tešíme. Už začiatkom tohto mesiaca sa to začína... naše deti
a vnúčatá sú v ošiali, na Mikuláša majú plné topánky dobrôt. Robia im
radosť a kazia im zúbky... Čokoládu sme už dojedli a o pár dní je tu
Lucia. Prichádza trinásteho a nebude to v piatok. Nevystraší nás teda.
Pokojne a radostne preto kráčame v ústrety ďalším dňom. Prichádzajú
Vianoce, najkrajšie sviatky v roku.
Text: Fedor Malík Foto: Corner SK, s.r.o., archív F. Malíka

Z

razu sme všetci kresťania, sme
bez výnimky tolerantní, ohľaduplní a šťastní. Pod jedľou dovezenou
z Dánska sú navŕšené dary od výmyslu sveta. Detské oči opäť žiaria. Tí
menší sa napchávajú sladkosťami, zapíjajú ich kolou a výrastkovia pocuciavajú energetické nápoje. A čo my dospelí, starí a ešte starší? Nesiahneme
po štamperlíku či čaši dobrého vína?
Väčšina z nás áno. Jeden menej, iný
viac. A netrvá to len počas troch dní
vianočných, ale posúva nás to i ďalej.
Veď už o pár dní sa i to posledné kolo
tohtoročného voza rozsype. Prichádza
Silvester a na druhý deň máme už
pred domom pripravený nový rebriniak, voz roka dvetisícosem...
Alegórii je koniec. Čakáte teraz, čo
vám do vyleštených pohárov nalejem.
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Nuž mám to ťažké, pretože každý
z vás je iný. Jeden má rád mrkvu,
iný zase babu zbrklú... Jožko miluje
vlašák, Peter soviňón a Laura, keď
jej do pohára nenalejete Matyšákov
neuburg, nebude sa s vami ani baviť.
Sú znalci, ktorí sa v časoch vianočných, staroročných a novoročných
sviatkov riadia jedinou zásadou. Tiché
Vianoce a pohodu Tichej, svätej noci
si treba uctiť tichým vínom. Bublinky
oxidu uhličitého robia víno bujarým,
tak trochu bláznivým, veselým nápojom. „Bublinky“ vo víne, vo forme
šumivého by mali teda dominovať na
Silvestra. Práve nimi by sme mali vítať
rok nastávajúci. Znalcov vína je však
dnes plná japonka. Jeden radí to, iný
ono... Nedajme si radiť a rozhodnime
sa tak, ako sa uznesie rodinná rada, či

skôr tak, ako rozhodne vaša manželka.
Rozhodnutie rodinnej rady by som
ešte ako-tak rešpektoval, na rady manželky, neviem ako vy, ale ja na ne moc
nedám. Ona je predsa učiteľka a je zo
Skalice. To mne, rodenému Modranovi,
akosi ťažko poradí...
Dostal som sa kdesi, kde som sa
akosi ocitnúť nechcel. Nechcem vás
zavádzať, mením preto tóninu a idem
k veci. Mojou úlohou je vám poradiť,
aké víno by vás na sviatky nemalo
odradiť! Veľa vám už napovie nadpis
môjho príspevku. Neznamená to však,
že budem bigotný a zakážem vám na
Vianoce sekt a na Silvestra tiché víno.
Vianoce sú skutočne nádherné sviatky. Také nádherné, že si ich bez vína
neviem ani predstaviť. Dvadsiateho
štvrtého decembra, a to mám obrovskú
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D Caliterra je vyjadrením novej generácie výborných
čilských vinárstiev. Caliterra znamená vášeň, kvalitu,
spája sa v nej jedinečný ovocný základ a tradície,
a výsledkom sú inovatívne mladé vína, ktoré vyjadrujú
potenciál Čile ako svetového producenta špičkových vín.
Vinárstvo spoločne založili rodiny Roberta Mondaviho
a Eduarda Chadwicka.
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T Austrálske vinárstvo PENFOLDS patrí už viac ako pol storočia k svetovej špičke. Ich vlajková loď Grange
patrí podľa časopisu The Wine Spectator medzi 12 najväčších vín dvadsiateho storočia.

„Vianoce a pohodu Tichej, svätej noci si treba uctiť tichým vínom.“
výhodu oproti vám, si zbehnem do mojej pivničky, prepláchnem hever (niektorí vravia i lopov, násoska) a „idem“
zo súdka do súdka. Koštujem, hodnotím a vyberám mok k štedrovečernému stolu. Tohto roku to mám zase
veľmi jednoduché. Vína roku 2007
nebudú opäť zlé. Bude z čoho vyberať.
Už dnes viem, aké víno bude u nás na
štedrovečernom stole. Tipujem to na
Muškát Ottonel alebo vzácne Silvánske
červené. Toľko ho nemám, aby som
ho ponúkal vám všetkým. Je tu však
rada, čo by ste na slávnostnej tabuli
na Vianoce mohli mať i vy. Zamerajte
svoju pozornosť na mladé vína ročníka
2007. V decembri už budú v ponuke
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mladé iršaje, müllery, Veltlínske
červené skoré, ale aj svätovavrinecké
a svätokatarínske červené z odrôd
Svätovavrinecké, Modrý Portugal a Rulandské modré. Rozhodne sú a budú to
krajšie moky ako „hovienkové“ nové
vína z Beaujolais.
Vianoce, to sú tri dni pokojných
sviatkov. Len z vína nevyžijete. Stôl
bude plný dobrôt a tie budete musieť
s vínom „sobášiť“. Hneď na Štedrý deň
to budú mať o čosi ťažšie katolíci. Čo
už len k makovým pupákom a rybacej
polievke navymýšľate. Evanjelici ani
v tento deň pôst nedržia, takže vo
výbere vín budú o čosi slobodnejší.
K údenému a dobrým klobáskam (tie

sú pod Malými Karpatami prezývané
i ako „luteránske pátričky“) si môžu
načať ostrejší vlašák, plnší ryňák či
zelenomandľový „zelený muškatel“,
čo nie je nič iné ako Veltlínske zelené.
Tu už to nemusí byť víno mladé, skôr
staršie a vyzretejšie vám odporúčam.
Môže byť z Karpatskej Perly, od Mrvu,
od Pavelku... a k tým klobáskam je
vhodná i Masarykova frankovka.
Porovnajte ju trebárs s východoslovenskou frankovkou od pána docenta
Regendu (Fundus Regius) alebo
s račianskou z Villa Vino Rača. Obišiel som kapustnicu a obišiel som ju
náročky. Piť k nej víno, to sa mi akosi
nepáči... nenachádzam vhodného gas-
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tronomického partnera. Nuž a potom
je tu ešte ryba, zvyčajne vyprážaný
kapor. Nebudem vám radiť, kapra totiž
neznášam. Je to akosi proti zaužívaným zvyklostiam, ale keď na Vianoce
rybu, tak radšej pstruha alebo lososa.
K pstruhovi skúste modranskú leánku
od Ludvika a k lososovi mojmírovské
ružové. Ružové z frankovky... odporúčal som vám dosiaľ len vína tiché a suché. (Miro Žbirka sa raz spýtal, či sa zo
suchých vín práši?!) Urobím výnimku,
musím ju urobiť. Žiadna štedrovečerná večera sa totiž nemôže obísť bez
dobrého sektu, či šampanského vína.
Večera spravidla začína medovými oblátkami s vlašskými orechmi a čašou
šumivého. To môže byť osvedčený seredský Hubert, nitriansky Pálffy alebo
Hacajove pezinské „bublinky“.
Ja som o čosi náročnejší... každým
rokom je to čosi iné, originálne šampanské, luxemburský crémant, katalánska cava, talianske spumante. Na

tieto Vianoce mám odloženú slovinskú
„peninu“ od Janeza Isteniča. Nazýva
sa veľmi jednoducho: „N° 1“ a je to
ročník 2000. Už sa na tú biskvitovú
krásu teším! Na Prvý sviatok vianočný, ale aj na Druhý (to budú „blázniť“
Štefanovia) sa vrece s gastronomickými ponukami roztrhne. V mnohých
rodinách bude iste v ponuke plnená
morka. Tam neváhajte a otvorte si
fľašu Rulandského bieleho alebo barikového Chardonnay. Rulandské pite
naše... nuž a Chardonnay vyskúšajte...
trebárs kalifornské, juhoafrické či austrálske. Možno budete nadšení alebo
možno vás sklame prílišná koncentrácia barikových substancií v ňom.
Morku budeme pchať do seba celý
Prvý sviatok vianočný. A keďže sú
Vianoce, nedožičíme nášmu žalúdku
oddychu ani na Štefana. Mám jedného
priateľa, ten je Pišta a je vinár a poľovník. Oslava jeho menín sa nezaobíde
bez dobrého divinového guláša. Nikdy
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mi nezradil, z čoho ho komponuje. Je
to však mimoriadne chutný pokrm. Až
taký chutný, že ani ja, ktorého posledné roky trápi dna, neodolám. Podáva ho
s pezinskými knofľami a roky rokúce
sa k nemu nalievajú Pavelkove moky.
Tohto roku ho prekvapím. Jeleňa,
srnca a diviaka budem zapíjať iným
červeným. Prinesiem so sebou dve
skvelé červené. Napred nalejem mladý
Mikušov Modrý Portugal a večernú
oslavu ukončíme mojím Hronom ročníka 2006... Bude to sýte a budeme sa
pár dní z toho spamätávať. Nevadí, do
Silvestra budeme v poriadku!
Na Silvestra a na Nový rok, tak
ako som vám sľúbil, budú dominovať
bublinky vo víne. Z klasickej GayLussacovej rovnice, známej už takmer
dvesto rokov, vyplýva, že z každej
molekuly glukózy alebo fruktózy (to
sú hlavné cukry v hroznovom mušte
i v kryštálovom cukre) vznikajú dve
molekuly alkoholu a dve molekuly

R Seňa je naplnením sna R. Mondaviho a E. Chadwicka o vytvorenie svetovo jedinečného
červeného vína, ktoré predstavuje výnimočné „terroir“ Chile v jeho plnej kráse.
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oxidu uhličitého. O alkohole vo víne
vedela už Noemova koza pred niekoľko tisíc rokmi. Kvasný plyn, oxid uhličitý, však nikoho nezaujímal až do 16.
storočia! Výroba šumivého vína „sedliackou metódou“ je známa od roku
1544. Z odrody Mauzac sa vtedy v centrálnej Francii vyrábalo šumivé víno
„Blanquette de Limoux“. Až o sto rokov
neskôr sa v kraji Champagne (campus,
campania) rozmohla výroba šumivého
vína. Desiatky rokov pred slávnym
Dom Perignonom to robili anglickí
obchodníci. Darilo sa im to vďaka
tomu, že v Londýne mali lepšie zátky
a hrubostenné fľaše, ktoré nepraskali.
Dom Perignon zomrel v roku 1715
a o pár rokov už existovali v Champagni slávne firmy Moët, Ruinart et
Fils, Ponsardin, Veuve Clicquot... Práve Moët & Chandon je spoločnosťou,
ktorá dodnes vyrába asi najznámejšie

šampanské Dom Perignon. Prvou mimofrancúzskou šampusárňou sa stala,
a to už iste viete, fabrika Hubertova
v Prešporku. Písal sa rok 1825...
Dnes sa vo svete vyrábajú stovky
miliónov fliaš šumivého vína. Tento
výrobok je definovaný ako produkt,
ktorý vznikol cestou sekundárneho
kvasenia z vína, pridaného cukru
a kvasiniek v uzavretom obale. Môže
to byť teda šumivé, ktoré prekvasilo vo
fľaši, v tanku, alebo dokonca v sude!
Neveríte? Stuttgartský chemik Dr.
Reiling patentoval v roku 1888 i výrobu šumivého vína v drevenom sude!
Proces druhotného kvasenia vo fľaši
trvá niekoľko mesiacov a v tanku niekoľko týždňov. Šumivé víno vyrábané
sovietskou technológiou kontinuálneho kvasenia (robilo sa i v Seredi) bolo
však na svete za 18 dní! Už sa nevyrába, možno i preto, že v ňom myšky

močili a nedalo sa piť... Kráľom medzi
šumivými je šampanské! Netreba vám
hádam ani pripomínať, že šampanské
sa môže vyrobiť len v Champagni.
Šampanské vonia biskvitom, citrónovou kôrou a je prírodne parfumované
decentnými tónmi autolyzovaných
kvasiniek. Šampanské má len svetlú
a ružovú podobu. Červené šampanské
neexistuje. To len „vínni barbari“ v Taliansku, Portugalsku, v Austrálii (tam
sa dokonca stretnete i s barikovým
červeným „sparkling wine“) a u nás
ho vyrábajú. Šampanské k Silvestru
sa dá zadovážiť dnes už za pár stoviek
korún. Kto si však chce „pošmáknuť“,
musí ísť hlbšie do peňaženky. Za tzv.
ročníkové šampanské (medzi ľudí
smie ísť až po 5 rokoch od svojho
narodenia) dobrého výrobcu už musíte
„vysoliť“ pár tisícoviek. Stojí to však za
to. Silvester je len raz do roka...

„Pitie šumivého, o šampanskom nevraviac, to je obrad. “

WINE PLANET
CORNER SK, s. r. o., Krížna 12, SK - 811 07 Bratislava, prevádzka: Svornosti 41, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 45 52 76 61 - 62, Fax: +421 2 45 52 64 06, corner@corner.sk, www.corner.sk, www.wineplanet.sk
Kalifornia: Beringer Vineyards, Opus One, Woodbridge Čile: Seña, Don Maximiano, Errazuriz, Caliterra Argentína: Bodega Norton Južná Afrika: Kanonkop,
Baynsvalley, Landskroon a iné Austrália: Penfolds, Katnook Estate, Rosemount Estate, Nick Faldo, Deakin Estate Nový Zéland: Cloudy Bay, Villa Maria
Estate, Mount Nelson (Lodovico Antinori) Francúzsko: Veuve Clicquot Ponsardin Champagne, Bordeaux Grands Crus Španielsko: Freixenet, Vega Sicilia,
Morlanda, El Coto, Valdubon, Bodega Museum, Bodegas Ayuso, Bodega Maximo Taliansko: Bava, Luce, Zonin, Cesari, Tenimenti Angelini, Danzante,
Attems, Santa Margherita, Pierpaolo Pecorari Česko: Sonberk Slovensko: Mrva & Stanko, Karpatská Perla, Vinárstvo Pavelka - Sobolič, J&J Ostrožovic
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D Francúzske vinárstvo Veuve Clicquot je jedným
z mála oprávnených používať pre svoje vína označenie
Champagne. Svetoznáma a prestížna značka s viac ako
230-ročnou tradíciou patrí medzi 2 najvýznamnejších
svetových producentov Champagne.

Pitie šumivého, o šampanskom
nevraviac, to je obrad. Fľaša musí byť
akurátne vychladená, upokojená, oddýchnutá. Uchopíme ju za telo, decentne odstránime klobúčik i štvorramenný
drôtený košíček. Potom ľanovým
obrúskom uchopíme korkovú zátku,
točíme fľašou, uvoľňujeme ju a s ňou
i oxid uhličitý. Šumivé a šampanské,
dámy a páni, to nie je strelná zbraň.
Otvorenie fľaše so vzácnym nápojom
nedehonestujme výstrelom.
Šumivé sa trbliece v pohári a drobné
bublinky, príduc na hladinu, vyskakujú
z pohára. Zachyťte ich, dajte si pohár
k nošteku a zvoľna arómu ušľachtilého
buketu vdychujte... a až potom si z pohára chlipnite. Dúšok, jeden, dva, tri.
Štrngnite si s priateľmi a potom zalezte
kdesi do kúta a rozjímajte. Rozjímajte
a hodnoťte. Aký bol rok 2007? Nedajte
sa rušiť. Dajte si naliať ešte jeden pohár
„bubliniek“. Prižmúrte oči, opäť sa
ponorte sám do seba a splietajte pavučinku predsavzatí na rok nastávajúci.
Pavučinu z bubliniek? Prečo nie... váš
svet je predsa svetom fantázie.
Na vaše zdravie a úspechy v roku
2008!

Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

- pedagóg na Katedre biochemickej
technológie STU v Bratislave
- enológ, profesor vína, renomovaný
degustátor a náš najväčší vinársky
odborník
- autor monografií: 100 najlepších
slovenských vín, Víno Malých Karpát,
Víno, Oškvarky vo fľaši, Víno na tanieri,
Víno moja vášeň, Tisícročné víno, Víno
moja láska a stoviek odborných prác
publikovaných doma i v zahraničí
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Sofistikovaný

Golf v srdci Európy
Text: Martin Rybnikar foto: archív GCC BB
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Black River Resort sa nachádza v rozšírenom historickom parku
v Bernolákove, necelých 16 km od centra hlavného mesta Bratislavy.
Jeho najvýznamnejšou dominantou je známy esterházyovský
barokový kaštieľ z roku 1722, postavený prestížnym staviteľom
baroka Bernardom Fischerom von Erlach.

Z

ákladný kameň nového golfového centra pre región Bratislavy
a strednej Európy položili prezident
Klubu GCC BB Jaroslav Kachlík a starosta obce Bernolákovo Lubomír Poór
začiatkom mája 2004. Vtedy nikto netušil, že v Bernolákove vyrastie podľa
USGA ratingu športovo najnáročnejšie ihrisko v Európe. Golfový rezort
Black River s rozlohou 120 ha je koncipovaný ako polyfunkčný komplex
rôznorodých športovo-rekreačných
aktivít v kombinácii s rôznymi formami rekreačného bývania, školstva
a súvisiacich foriem vybavenosti.

18-jamkové golfové ihrisko
BLACK RIVER, Par 73

Zámerom investora bolo nepostaviť
„tuctové ihrisko. Treba povedať, že ih-

risko má veľmi náročný dizajn a navyše má množstvo zložitých terénnych
detailov, najmä pokiaľ ide o dotyky
vodných plôch a terénne prevýšenia.
Návštevníci ihriska si zvykli na historický park, kde ich deviata jamka
dovedie k miestnemu zámku a ku
club-housu. Z tohto deväťjamkového
ihriska však zostalo iba šesť jamiek.
Odpal číslo jeden začína na jamke číslo štyri, pretože prvé tri jamky slúžia
ako „golfová akadémia“ na kvalitný
tréning krátkej hry a patovania. Po
šiestich odohratých jamkách na tzv.
„starom ihrisku“ sa hráči presunú do
nových priestorov. Ich charakteristickou črtou je historické prostredie
s dvestoročnými stromami a ďalšími
prírodnými krásami, ktoré spoločne
s architektonickými prvkami vyžadu-

jú zaujímavé a nevšedné herné prvky.
Black River ihrisko je iné, ako bývajú
väčšinou monoprírodné konvenčné
ihriská. Stojí v rôznorodých prírodných prostrediach, tak aby vyvolávalo pocit neustálych zmien. Dôkazom je
200-ročný anglický park s atraktívnymi úpravami, horské prostredie s prevýšením cca 30 m od hladiny spodnej
vody lokálnych jazier a významná prezentácia vodného, prírodného dizajnu
so 14 jazerami. Celková dĺžka osemnástich dráh je 6 483 m a ihrisko je
najdlhšie na Slovensku. Ako povedal
náš známy PRO Richard Gaulider
(momentálne pôsobiaci v USA), dráhu
č. 9 s dĺžkou 555 m z bielych odpalísk
asi ťažko zahrá na birdie, pričom práve PRO hráči získavajú na 5 párových
jamkách mínus rany. Black River je

R Ihrisko v Bernolákove má veľmi náročný dizajn a množstvo terénnych detailov v podobe vodných plôch a terénneho prevýšenia.
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T Dominantou Black River Resort je esterházyovský barokový kaštieľ z roku 1722.

SLOPE RATING ihriska Black River je na najvyššej dosiahnuteľnej hranici 155.
R Víťazi KONTINUITA Otvorené Majstrovstvá SR.

normovacou komisiou označené ako
SLOPE RATING 155, čo je na najvyššej
normou ohodnotiteľnej hranici náročnosti, aká sa vôbec dá dosiahnuť.
Odporučený HCP pre mužov je do 32
a pre ženy do 36.
Od otvorenia nového 18-jamkového
ihriska Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo organizoval niekoľko
prestížnych podujatí, ktoré prilákala
práve náročnosť ihriska. Ihrisko bolo
otvorené 16. júna 2006. Hneď druhý
turnaj po otvorení (KONTINUITA Slovak Open Championship 2006) rozpútal po prvom hracom dni v nemeckom
tíme diskusiu, akú ich tréner v histórii
svojho pôsobenia nezažil. Prisľúbil, že
sa vráti s tímom a usporiada tréningový camp. V tom istom roku navštívila
klub legenda svetového golfu Peter
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ihriskom. Najbližšie ihrisko na Slovensku je v Piešťanoch s 9 jamkami a je
vzdialené 85 km.
Strategická poloha ihriska a jeho
vysoká športová náročnosť je dôvodom,
prečo ho vyhľadáva zahraničná golfová verejnosť najmä z Čiech, Rakúska
a Škandinávie (Švédsko, Fínsko, Dánsko). Cesta autom z historického centra mesta trvá 15 minút.

T Hokejové hviezdy Peter Bondra (vľavo) a Miroslav Šatan (vpravo)
na turnaji KONTINUITA Otvorené Majstrovstvá SR.

Crocker, ktorý na tlačovej konferencii
povedal novinárom, že toto ihrisko je
ideálne na tréning PRO hráčov. Crocker trénoval svetové osobnosti, ako
je napríklad Ivan Lendl a tiež Vijaey
Singh, ktorý bol jednotkou americkej
PGA a dokázal prekonať aj Tigera
Woodsa v časoch, keď ho trénoval.

V roku 2007 to bola kvalifikácia
BA-CA Golf Open o divokú kartu na
EU-ROPEAN TOUR, ktorá sa hrala
v GC Fontána vo Viedni. Posledným
medzinárodným podujatím bolo finále
MID EUROPE EXTREME GOLF TOUR
22. septembra 2007. Rezort disponuje
9-jamkovým a 18-jamkovým golfovým

V golfovom areáli BLACK RIVER
v Bernolákove je pre golfovú verejnosť k dispozícii :
1. 18-jamkové golfové ihrisko
dĺžky 6 483 m, par 73
2. 9-jamkové golfové ihrisko
dĺžky 2 x 9 jamiek 3 716 m, par 62
3. Golfová akadémia (2 samostatné
dráhy par 3 v historickom parku)
4. Cvičné priestory (driving range
dĺžky 300 m, 2 x chiping area,
2 x putting area)
5. Tenisový areál
6. Klubový dom
7. PIN – 19 RESTAURANT s vyhliadkovou vežou na ostrove s dvojgrínom (otvorenie prevádzky v 2008)

Luxusné apartmány
vo Veľkej Lomnici
0918/708 715

230x145.indd 1

www.liveintatras.sk
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S
edem
divov sveta

Nových

Približne 2 200 rokov po tom, čo helénsky filozof Filón Byzantský
opísal starovekých sedem divov sveta, bolo v portugalskom Lisabone
7. 7. 2007 vyhlásených nových sedem divov sveta: Veľký čínsky múr,
chrámové skalnaté mesto Petra v Jordánsku, socha Krista Spasiteľa
v Riu de Janeiro, mayské chrámové mesto Chichén Itzá na mexickom
Yucatáne, posvätná pevnosť Inkov Machu Picchu v Peru, indické
mauzóleum Tádž Mahál a rímske Koloseum.
Text: SCG Foto: archív

U

vedený výber nových siedmich
divov sveta je výsledkom internetového hlasovania a hlasovania
pomocou sms správ približne 100 miliónov obyvateľov celého sveta. Medzinárodné hlasovanie zorganizovala nadácia New7Wonders Foundation, ktorú
založil švajčiarsko-kanadský filmár,
dobrodruh a cestovateľ Bernard Weber.
Jeho projekt už od začiatku vzbudzoval
rozporuplné reakcie. S anketou nesúhlasil ani Výbor pre svetové kultúrne
a prírodné dedičstvo UNESCO, podľa
ktorého má zoznam unikátnych svetových pamiatok len málo spoločného
s ľudovým hlasovaním. S postojom
UNESCO sa stotožnil aj Egypt, ktorý
stiahol kandidatúru pyramíd v Gíze a
žiadal, aby sa nové divy sveta vyberali
striktne na základe vedeckých a historických kritérií. Napriek tomu, že je
otázne, či odborníci budú výber nových
sedem divov sveta akceptovať, stojí za
to sa na ne pozrieť bližšie...

Machu Picchu
Pomenovanie pre prvý z nových
siedmich divov sveta znamená
v preklade Starý vrch, avšak laickej
verejnosti je známy aj pod označením
Stratené mesto Inkov. Pôvodný názov
lokality je doposiaľ neznámy. Pomenovanie dostala lokalita od svojho objaviteľa - Hirama Binghama a pochádza
z kečuánskeho jazyka.
Machu Picchu objavil 24. júla 1911
havajský rodák Hiram Bingham spolu
so svojím sprievodcom Melchorom
Arteagaom v husto porastených
peruánskych Andách. O stratenom
meste sa dozvedel náhodou z ústnych
legiend starých Indiánov. Od National Geographic Society a Yalskej
univerzity v USA získal peniaze a do
džungle v Peru sa vrátil spolu s celou
expedíciou amerických archeológov
a antropológov.
Machu Picchu vytvorili Inkovia vo
výške 2 360 m n. m. na východnom

horskom hrebeni Ánd v južnom Peru,
nad údolím rieky Urubamba, približne
100 km severozápadne od niekdajšieho hlavného mesta „ríše Slnka“
- Cusca. Obklopujú ho dve pohoria
- Machu Picchu a Huayna Picchu.
Machu Picchu je vlastne kamenný
komplex chrámov a palácov s terasami a záhradami postavený približne
okolo roku 1450 vládcom Pachacútec
Yupanqui. Inkovia ho postavili ďaleko
od kráľovských ciest „ríše Slnka“
v období, keď bola civilizácia Inkov
nielenže v rozkvete, ale bola najsilnejším štátom predkolumbovských
čias, rozprestierajúca sa od dnešnej
severnej Argentíny a Chile cez Bolíviu
a Peru až po Ekvádor.
Machu Picchu nemalo administratívnu, vojenskú ani obchodnú dôležitosť. Prečo mesto Inkovia postavili,
nikto nevie. Historici sa dohadujú, že
chceli byť bližšie k svojmu božstvu
- Slnku, pričom v meste žili najkrajšie
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ženy, ktoré sa s ním zosobášili. Dokazuje to i 136 kostier, prevažne žien,
ktoré na mieste našli americkí arche-

ológovia. Možno išlo o „ajillas“, ako sa
hovorilo mladým dievčatám, špeciálne
vybraným pre slnečné rituály. Išlo

o kráľovské a kultové sídlo, ktoré sa
vybudovalo pravdepodobne počas vlády Pachacutiho.
Všetky stavby na Machu Picchu
sú postavené v klasickom inkskom
architektonickom štýle s leštenými
stenami pravidelného tvaru. Inkovia
boli majstrami techniky nazývanej
ashar – v spájaní mohutných blokov
kameňov bez použitia malty až do
tej miery, že medzi jednotlivé bloky
nebolo možné zasunúť čepeľ noža.
Celý priestor je zložený zo 140 stavieb
vrátane chrámov, parkov, rezidencií
a obranných útočísk, ktoré sú navzájom pospájané kamennými chodníkmi
a schodmi. Dodnes sa tu nachádzajú
funkčné vodné fontány prepojené
s kanálmi, slúžiace ako zavlažovací
systém. Lokalita bola vybudovaná bez
použitia železných nástrojov, ťažných

T Jednotlivé terasy a políčka na Machu Picchu boli dômyselne pospájané dodnes
funkčným zavlažovacím systémom.

„Machu Picchu vytvorili Inkovia vo výške 2 360 m n. m.
na východnom horskom hrebeni Ánd v južnom Peru.“
R Priestor na horskom hrebeni pozostával až zo 140 stavieb, vrátane chrámov, rezidencií a obranných útočísk.
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T Lokalita, s dodnes zachovanými schodiskami, portálmi a zvyškami budov pravidelného tvaru s vyleštenými kamennými stenami
bola vybudovaná bez použitia železných nástrojov, ťažných zvierat a malty.

zvierat a malty. Pravdepodobne slúžilo
ako útočisko pre viacerých Inkov,
ktorí sa sem utiahli po krutom prenasledovaní a vraždení svojho národa
a zabití vládcu Atahualpu pod vedením jeho brata Capaca.
V centre mesta sa nachádza chrámový komplex s najkrajším kamenným výtvorom - pyramídou nazývanou
Chrám Slnka, jej najvyšším bodom je
slávna posvätná plošina - žulový monolit Intihuatana, v jazyku Kečuáncov
„miesto, na ktorom je pripútané Slnko“. Slúžila ako hodiny a ukazovala
obdobia rovnodenností, ako aj ďalšie
významné opakujúce sa javy na nebeskej sfére. Na poludnie 21. marca
a 21. septembra stĺpy stojace v bezprostrednej blízkosti monolitu prestali vrhať tieň. Intihuatana slúžila aj na
rituálne a náboženské účely. Susedia
s ňou dva jednoduché chrámy - Chrám
troch okien a Hlavný chrám. Ďalšou
pozoruhodnou stavbou v palácovej

T Inkovia boli majstrami techniky ashar – v spájaní mohutných kamenných blokov
bez použitia malty.

časti mesta je Torreón, pologuľovitá
veža s obetným stolom, pod ktorým
sa nachádza priestor, ktorý Bingham
pomenoval „Kráľovské mauzóleum“.
V iných menej okázalých štvrtiach na
spodných terasách pravdepodobne bý-

vali bežní obyvatelia, vojaci a remeselníci, zatiaľ čo na vyšších terasách stáli
domy a úradovne šľachty. Ploché otvorené námestie, ktoré sa dnes nazýva
Plaza Principal, bolo zrejme miestom,
kde sa obyvatelia zhromažďovali
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T Všetky stavby chrámov, hrobiek, pokladníc a iných budov v Petre boli vytesané do kamenného útesu.

počas slávností. Stovky stupňovitých
terás, ktoré vedú do centra mesta, slúžili na pestovanie rastlín. Na malých terasovitých políčkach obklopených skalnými stenami sa pestovali zemiaky,
kukurica a rôzne druhy zeleniny. Podľa súčasných výpočtov dokázali úrodné terasy v Machu Picchu uživiť asi
10 000 obyvateľov. Mesto obyvatelia
náhle opustili necelých 100 rokov po
jeho vzniku. Údajne sa po dobytí ríše
španielskymi dobyvateľmi (conquistadormi) pod vedením Francisca Pizarra,
postupne dostalo do zabudnutia preto,
že Inkovia nepoznali písmo. Komunikovali iba prostredníctvom diagramov
a uzlov - kipa, pričom podľa ďalšej legendy väčšina obyvateľstva podľahla
epidémiám, zväčša malárii. V súčasnosti patrí Machu Picchu medzi najnavštevovanejšie miesta v Peru.
Petra
Toto skalné mesto v jordánskej púšti, znamenajúce v starej gréčtine ,,kameň“, skladajúce sa z chrámov, hrobiek a rozličných budov, vytesali do
ružového pieskovca pred 2000 rokmi
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kočovní Nabatejci. Dokázali tak z tejto zdanlivo nehostinnej končiny urobiť
bohaté mesto s obytnými miestnosťami, hrobkami, pokladnicami, chrámami a kúpeľmi. Petru preslávil americký filmový hrdina Indiana Jones,
pričom väčšina divákov bola aj naďalej
presvedčená, že v skutočnosti neexistuje a vytvoril ju len režisér Spielberg.
Skalné mesto bolo skryté v hlbokej
rokline, kde nikdy nedopadalo prudké
slnečné svetlo a bývalo hlavným mestom dynastie Nabatejcov. Nachádza sa
vo výške 950 m. Zánik Petry začal so
zmenou obchodných trás karaván na
morské trasy a prepravy tovaru loďami. Medzi rokmi 350 a 388 n. l. stihla Petru ďalšia osudná rana. Silné zemetrasenie zničilo takmer polovicu
mesta. Ďalšie silné zemetrasenie
v 8. storočí zničilo zase veľkú časť
mesta a Petra stratila akýkoľvek
význam. Stala sa tajomstvom miestnych beduínov, ktorí existenciu Petry starostlivo skrývali pred celým
svetom. Začiatkom 19. storočia švajčiarsky plukovník Johann Ludwig
Bruckhardt dokázal oklamať beduínov

a vymámiť z nich informácie o tajnom
skalnom meste. Naučil sa po arabsky
a v prestrojení za moslimského obchodníka v roku 1812 znovuobjavil
Petru. Jeho potajomky urobené náčrty
obleteli svet a do údolia začali prúdiť
prví turisti.
Všetky stavby v Petre boli stavané
tak, že najskôr sa musel hladko otesať
vhodný útes. Potom sa začala z najvyššieho miesta vytesávať fasáda smerom
dole. Výsledkom však bola stavba
omnoho pevnejšia ako samostatná
stavba postavená bežným spôsobom.
Cez Siqom – vstupný kaňon, vedúci
z obyčajného sveta do sveta rozprávkových skalných chrámov, sa návštevník
dostane na námestie, ktorému kraľuje
Pokladnica Chazna. Druhou najzachovanejšou a najslávnejšou budovou je
kláštor Ed-Deir. Fascinujúci je aj Amfiteáter s kapacitou 8 000 miest, Veľký
chrám, byzantský kostol a kláštor
a ďalšie stavby, tvoriace len 20 percent niekdajšej rozlohy Petry. Od roku
1985 je zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
(Pokračovanie v ďalšom čísle)
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Text: Petra Boudová
Foto: archív

D PRAVIDLÁ STOLOVANIA

Kvalitný biely porcelán zvykne byť predmetom
rodinného dedičstva, možno preto, lebo nikdy nevychádza z módy. Doriana a Massimiliano Fuxasovci
navrhli ambiciózny servis Colombina Collection, ktorý
má nepochybne inovatívne estetické kvality. Komponenty
servisu a ich tvar boli inšpirované rôznymi historickými
spôsobmi servírovania v Európe. Výsledkom je flexibilná
zostava, ktorá sa elegantne prispôsobí akejkoľvek kompozícii tanierov a nádob na stole, či už vedľa seba, alebo na
sebe. www.alessi.com

NAVŽDY E
Modulárna sofa Gamma je flexibilná voči meniacim sa požiadavkám v obývačke. Niekoľko variantov umožňuje nekonečné pridávanie a odoberanie komponentov. Sedacia súprava má oceľovú
konštrukciu s elastickými popruhmi, výplň čalúnenia je z odstupňovaného polyuretánu, vankúše
sú plnené husím perím s vymeniteľnou látkovou alebo koženou obliečkou. Esenciálne tvary a čistý
dizajn je nadčasový a nepôsobí rušivo v žiadnej kombinácii. Dizajn: Emaf Progetti www.zanotta.it

D MÁRNIVÁ SLEČNA

Dekoratívny kvetinový ornament sa periodicky vracia, aj keď vždy v inej
výtvarnej interpretácii. Hviezdny dizajnér Philippe Starck, známy svojimi
extravaganciami, skombinoval tento nežný rastlinný motív s technicky
pôsobiacou nehrdzavejúcou oceľou. Kresielko Miss Lacy má všetky atribúty stať sa okázalým šperkom trendových interiérov. Ako aj iné Starckove
objekty, novinka predstavená na tohoročnom Milánskom salóne sa pravdepodobne dostane na zoznam nevyhnutností pre nejednu dizajnovú „fashion
victim“. Odliaty kovový výrobok s perforáciou vďačí za svoj trblietavý jas
následnému ručnému lešteniu. www.driade.com
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R KUS PRÍRODY

Stolička Maui je ručne vytesaná z jedného kusa voňavého cédrového dreva, z ktorého sa pre jeho vlastnosti zvyknú vyrábať éterické oleje. Plynulé
tvary a letokruhy cédrového pňa robia z každého kusa sedacieho nábytku
jedinečné umelecké dielo. Tento aromatický výtvarný doplnok s priemerom 75 centimetrov je použiteľný v interiéri, v záhrade, alebo na terase.
Dizajn: Terry Dwan www.riva1920.it

T MESTSKÁ ELEGANCIA

Závesné svietidlo Forest je doplnkom do výsostne súčasných mestských interiérov.
Tienidlo z prírodnej drevenej dyhy wengé dodáva interiéru mäkké svetlo a lákavú
atmosféru. Takmer hmatateľná kvalita, precízne detaily a exkluzívne materiály lampy
posúvajú interiér do vyššej triedy. Parametre svietidla v zasvietenom, ale aj v zhasnutom stave evokujú ľahkosť a pokoj. Dizajn: Ramos & Bassols www.vibia.es
R DOBRÚ NOC
Posteľ Wave je najhorúcejšou novinkou z Talianska, v predaji je od októbra
tohto roku. Jej tvary, vychádzajúce z požiadaviek vysokého komfortu, pripomínajú klasickú eleganciu. Čalúnené záhlavie s výplňou je pomocou zabudovaného
mechanizmu nastaviteľné do dvoch rozličných polôh, aby bolo odpočívanie, čítanie, alebo podľa chuti pozeranie televízie čo najpohodlnejšie. Konštrukcia postele
a záhlavie, prípadne užitočná doplnková zásuvka sú k dispozícii vo viacerých
zhotoveniach, či už v odnímateľnom látkovom alebo koženom poťahu.
Dizajn: Hannes Wettstein www.molteni.it
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TRENDY
Text: SCG.
Foto: www.st-dupont.com, www.solidalliance.com, www.pat-says-now.com, www.sony.com, www.apple.sk

USB kľúče pre náročných
Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí sa radi obklopujú vecami,
zhmotňujúcimi nielen vkusnosť, jedinečnosť, luxus,
exkluzivitu, ale aj praktickosť a funkčnosť, v tom prípade
je len pre vás určený prívesok na kľúče prestížnej značky
S.T. Dupont, v podobe USB kľúča s kapacitou 2 GB. Prívesok
vyrobený z ušľachtilého bielosivého kovu známeho pod menom paládium na povrchu vytvarovaný do podoby diamantov poteší každého, kto za túto
,,ušľachtilú drobnosť“ je pripravený zaplatiť len 700 amerických dolárov...
www.st-dupont.com
Podobnou lahôdkou, určenou predovšetkým znalcom
luxusu a umenia, je špeciálny USB kľúč MOTTAINAI od
SolidAlliance s kapacitou 2GB. Kľúč je sám osebe nielen
technickým, ale predovšetkým umeleckým dielom, o čom
svedčia aj osadené kryštály od významného japonského
výrobcu kryštálov Statsuma Kiriko. Lesklosť dodáva USB
kľúču použité zlato, avšak v menšej miere kľúč obsahuje
aj bronz. USB kľúč bol vyrobený ako pocta japonskej
umeleckej zručnosti a majstrovstvu, čomu zodpovedá aj
jeho cena – vyše 20 000 slovenských korún...
www.solidalliance.com

Nie je myš ako myš
Pre tých, ktorí majú z myší panický strach, pripravila PAT SAYS
NOW hneď niekoľko počítačových myší ,,prezlečených“ a zamaskovaných za lienku, piráta, čili papričku, leoparda, zebru, mačku Kitty,
myš v tvare zamatového srdca, ľudský mozoček, rybu, ducha či akvárium s plávajúcou japonskou rybkou. Pre priaznivcov futbalu zase
nechýbajú myši v tvare zvodných futbalistiek, akými sú Brazílčanka
Roberta, Angličanka Becky, Nemka Michaela či Talianka Francesca.
Pre pánov (ale samozrejme aj dámy) je ako bonus pripravená limitovaná edícia 999 kusov myší v tvare ženského tela. Jednoducho, myš
na každý možný spôsob a len za 30 dolárov. No, nekúpte to...
www.pat-says-now.com
www.kef.com/products/muon/
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Revolučný iPod touch
Najnovší prehrávač iPod touch, tenký neuveriteľných 8 mm, s revolučným multidotykovým používateľským rozhraním spoločnosti
Apple, umožňuje vyhľadávanie a prehrávanie hudby, videa a ďalšieho obsahu obyčajným dotykom prsta na nádhernom širokouhlom displeji. Multidotykové rozhranie používa nový softvér s perfektným používateľským rozhraním v každej aplikácii. iPod touch
je tiež vybavený podporou bezdrôtových sietí Wi-Fi a trojicou úžasných aplikácií, ktoré túto bezdrôtovú sieť používajú – Safari, najpokročilejší prehliadač na mobilnom zariadení, ktorý umožňuje prezeranie webových stránok rovnako ako na počítači s podporou
Google Search a Yahoo! Ďalšou aplikáciou je YouTube, slúžiaca na bezdrôtové prezeranie viac než 10 miliónov videí zdarma a novú
aplikáciu iTunes Wi-Fi Music store
pre bezdrôtové prezeranie a kúpu
skladieb a albumov. Širokouhlý
displej má uhlopriečku 3.5 palca.
Dostupný je v 8 GB a 16 GB verzii.
www.apple.sk

Doprajme si viac voľného času
Takmer 30 percent pracujúcich Slovákov má denne k dispozícii
jednu až dve hodiny voľného času, pričom menej ako jednu hodinu
relaxu viac ako 14 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Luon,
ktorý uskutočnila pre spoločnosť Sony Ericsson v júli 2007.
Čas sú peniaze
Voľného času máme čoraz menej, naopak podiel práce prevláda.
Viac ako 40 percent respondentov uviedlo, že túto rovnováhu by
im pomohli upraviť dve až tri hodiny denne navyše. S momentálnym pomerom práce a voľného času je spokojných iba takmer 17
percent opýtaných. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že viac ako 45
percent Slovákov by bolo ochotných zaplatiť za hodinu denne navyše. Cenové rozpätie 0 - 25 EUR je akceptovateľné pre takmer 27
percent opýtaných. 4 percentá Slovákov si cenia jednu dennú hodinu dokonca na úrovni 75
– 100 EUR. Dve tretiny
respondentov uviedli,
že významným faktorom
k efektívnejšiemu využívaniu času je možnosť
pracovať aj mimo kan-

celárie s využitím prenosných zariadení. Najviac opýtaných preferovalo prenosný počítač, inteligentné mobilné telefóny a PDA.
Takmer tretina opýtaných vidí riešenie efektívneho využitia času
v inteligentných mobilných telefónoch. Kumulujú funkcie mobilného telefónu, fotoaparátu, hudobného aj obrazového prehliadača,
PDA, či prenosného počítača alebo navigácie. To všetko v kompaktných rozmeroch.
Mobilná kancelária
Spoločnosť Sony Ericsson uviedla na slovenský trh nový inteligentný telefón P1i s operačným systémom Symbian™ UIQ 3.0.
Podporuje širokú škálu riešení pre push e-mail a prehliadanie
webu, plus konektivitu cez vysokorýchlostné siete UMTS a Wireless LAN (WiFi™). Podnikovú i osobnú elektronickú poštu môžete
vybavovať z akéhokoľvek miesta. Rovnako tak pristupovať ku
kontaktom a kalendáru. Telefón ponúka podporu pre služby push
e-mail zahŕňajúce ActiveSync® a Blackberry. Podporuje diaľkové
vymazanie elektronickej pošty a osobných údajov PIM – čo môže
byť veľmi dôležité v prípade krádeže či straty zariadenia.
S telefónom Sony Ericsson P1i môžete čítať a upravovať dokumenty
počas práce v teréne – aj vo formátoch Microsoft Word, PowerPoint
či Excel. Nechýba podpora VoIP, čiže bez problémov zvládnete aj
telefonovanie cez internet. Veľmi užitočnou funkciou je čítačka
vizitiek. Papierovú vizitku jednoducho nasnímate a kontaktné dáta
sa uložia priamo do telefónneho zoznamu. Fotoaparát s rozlíšením
3,2 megapixela zhotovuje vynikajúce snímky, ktoré si môžete uložiť
alebo zdieľať cez funkciu Picture Blogging. Zabudované rádio FM
alebo podpora pre mobilný streaming televízneho vysielania umožňujú prístup k najnovším správam. Cestou z práce vás bezpečne
navedie domov aplikácia Wayfinder Navigator 7. Jednoducho
spárujete telefón s GPS modulom.
www.sony.com
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SLUŽBY
Aftersales manager
MBS Ing. Peter Wagner
pri kontrole výstavby
podľa projektovej dokumentácie.

Čo prináša LAKACE
Text: Aftersales manager MBS Ing. Peter Wagner, pk
Foto: Peter Kresánek

V

čase, keď sa tento článok dostane
k svojim čitateľom, bude LAKACE (Lakovnícko-karosárske centrum)
ako ďalší nový objekt komplexu Mercedes centra na Tuhovskej ulici v Bratislave oproti Zlatým pieskom už vítať
svojich prvých zákazníkov. LAKACE
predstavuje spolu s viacerými novými
strediskami spoločnosti Motor-Car,
ktoré vyrastajú ako huby po daždi na
celom Slovensku, súhrnnú investíciu
s vynaložením prostriedkov v hodno-
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te štvrť miliardy korún. Zákazníkom
spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
(MBS) to prinesie podstatné rozšírenie, urýchlenie a zároveň aj skvalitnenie poskytovaných služieb pre celú
paletu dodávaných značiek a modelov
vozidiel, najmä však nákladných. Táto
druhá najväčšia celková investícia
orientovaná na rozšírenie celoslovenskej servisnej siete zodpovedá známej
zásade MBS – čo najlepšie uspokojovať potreby zákazníkov súvisiace

s užívaním ich vozidiel. Vedie nás
k tomu stále platný poznatok, že pri
nadobudnutí prvého vozidla zohráva
kľúčovú úlohu predajca - pri ďalších:
spoľahlivý servis.
Pozoruhodný projekt LAKACE zaberá celkovú plochu 3 218 štvorcových
metrov, vybavený je najmodernejšími ekologickými technológiami a zariadeniami, pričom vytvára bezmála
pol stovky nových pracovných miest.
Stane sa tou príslovečnou čerešnič-
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Hlavné priestory LAKACE
na kombinovaný servis
pred dokončením. Určený
je pre osobné, úžitkové
a nákladné vozidlá všetkých
značiek MBS. Fungovať bude
v dvojzmennej prevádzke.

Pri porade priamo na stavenisku (sprava) vedúci realizácií montáží za firmu
Menton Jozef Kristl, stavebný dozor Vladislav Vido a Peter Wagner.

kou na torte služieb, ktoré dúfame,
umocňujú spokojnosť našich zákazníkov. Takých, ako sú okrem iných
rozšírený záručný alebo aj pozáručný
servis, možnosť poskytnutia náhradného osobného vozidla počas opráv,
či predĺženie záruky za jednorazové
príplatky. Pri nákladných vozidlách
je to na tri roky (do najazdenia najviac
100 000 km) alebo na štyri roky (do
najazdenia 160 000 km).
Som presvedčený a urobíme všetko
pre to, aby kvalitné vozidlá a servis,
ktoré dodávame, prinášali nové ovo-

cie v podobe celoslovenskej obľuby
našich produktov. Napríklad naša kľúčová značka Mercedes-Benz si podľa
oficiálnej štatistiky Združenia automobilového priemyslu tohto roku viackrát zvýšila svoj trhový podiel, pričom
osobné a úžitkové vozidlá do hmotnosti 3,5 t boli po deviatich mesiacoch
roka v rebríčku medzi dvanástimi najžiadanejšími, držali sme prím v celkovom odbyte úžitkových a nákladných
vozidiel, ako aj nákladných najvyššej
hmotnostnej kategórie.
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MercedesCard

MercedesCard
viac ako len karta...
Škálu výhod, ktoré so sebou prináša kreditná karta MercedesCard, sme opäť rozšírili o nové bonusy
a aj preto veríme, že si karta nájde cestu ku každému majiteľovi vozidla Mercedes-Benz.

Okrem jedinečných pod
mienok na získanie vaš
ej
MercedesCard sú tu aj ďal
šie výhody, ktoré táto
karta prináša:

V novootvorenej MercedesBenz Cafe v Bratislave pri platbe kartou MercedesCard získavate
automaticky 30 % zľavu.
Aquapark TATRALANDIA – Liptovský Mikuláš ponúka pri platbe kartou MercedesCard
zľavy vo výške 20 % z cien vstupeniek do Aquaparku - typ Relax Paket a Aqua Gold Paket a
zároveň zľavu vo výške 10 % na konzumáciu jedál nad 200 Sk v reštaurácii Zbojnícka koliba.
Pre hráčov golfu je určený komplexný poistný program GOLF pripoistenie. Okrem cestovného poistenia zahŕňa poistenie golfových rizík, ako je poistenie golfového náradia, poistenie storna turnajových poplatkov, poistenie zlomenia golfovej palice, poistenie „Hole in One“
– jamka jedným úderom (spoluhráčov sa patrí pohostiť – pokrytie nákladov), poistenie nákladov na zapožičanie náradia v prípade nedodania batožiny leteckým prepravcom, zničenia
alebo krádeže náradia.

V neposlednom rade sú výnimočné i podmienky na získanie kreditnej karty MercedesCard:
v prvom roku MercedesCard úplne zdarma
a prostredníctvom vernostného programu možnosť
jej bezplatného využívania i naďalej;
úverový limit 50 000 Sk bez dokladovania príjmu;
až 40-dňové bezúročné čerpanie finančných
prostriedkov, a to aj pri výbere prostriedkov
v hotovosti;

možnosť zvýšenia úverov
ého rámca v prípade
poruchy vozidla Mercedes
-Benz v zahraničí
bezplatné vstupenky na
autosalóny organizované na Slovensku
7 % zľava na darčekové
predmety Mercedes-Benz
10 % zľava na krátkodob
é zapožičanie vozidiel
z cenníkov spoločnosti
Motor-Car Bratislava
20 % zľava z VIP cenník
ov na zapožičanie áut
v sieti AVIS na Slovensku
8 % zľava na ubytovani
e v hoteloch a prenájom
áut v sieti TULIP TOURS
10 % zľava pri využití uby
tovacích služieb
hotelov Grand a Tri stu
dničky
pozvánky na podujatia
a predvádzacie jazdy
organizované spoločnosť
ou Motor-Car Bratislava
po celý rok 2007 bezpla
tný vstup do Mercedes
-Benz múzea v Stuttgart
e
11% zľava z ceny ľubovo
ľného zájazdu BUBO
Travel Agency (zľava sa
nevzťahuje na ceny
leteniek a nie je možné
ju kombinovať)

zvýhodnený ročný štandardný úrok pri splácaní
splátok len 11,9 % (mesačne 0,99 %);
možnosť vyčerpať úverový rámec i jednorazovo
v plnej výške;
bezplatné elektronické služby;
31 miliónov akceptačných miest v celom svete.

Viac informácií a Žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard nájdete na adrese:
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. čísle 02 / 4929 4418
Hviezdy ciest 04.2007
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Daimler
nadobudne
naspäť akcie
Daimler má do konca tohto roka nadobudnúť vlastné akcie v hodnote okolo
3,5 mld. eur a do konca augusta 2008
ďalšie akcie v protihodnote do výšky
okolo 4 mld. eur, pokiaľ bude hospodársky výsledok zodpovedať očakávaniam za rok 2007. Nadobudnutie akcií
má neskôr umožniť stiahnuť ich z obehu bez zníženia základného imania.
Vyplýva to z predošlého rozhodnutia
predstavenstva odsúhlaseného dozornou radou a na základe oprávnenia
valného zhromaždenia nadobudnúť
naspäť 10 % nezaplatených akcií tejto
spoločnosti, a to v protihodnote do výšky 7,5 mld. eur.
„Týmto rozhodnutím chceme vyzdvihnúť pozitívne perspektívy našej
spoločnosti a všetkých jej obchodných
oblastí. Vývoj hospodárskeho výsledku
a cash-flow je veľmi sľubný a poskytuje nám manévrovací priestor na to, aby
sa budúcnosť stala úspešnejšou. Chceme, aby sa na tomto pozitívnom vývoji
podieľali aj naši akcionári,“ komentuje
daný postup predseda predstavenstva
Daimler AG a vedúci Mercedes Car
Group Dr. Dieter Zetsche.
Transakciu uskutoční nezávislá úverová inštitúcia na burze cenných papierov vo Frankfurte nad Mohanom. Cena
za akciu bez vynaložených nákladov
sa musí pohybovať v rozsahu + až - 5
percent oproti aktuálnej kurzovej na
začiatku vybraného dňa obchodovania.
Text: Peter Kresánek

Odbyt
vo svete porastie
Celosvetový odbyt osobných a úžitkových vozidiel v roku 2007 naďalej porastie, aj keď zníženým tempom. Zatiaľ
čo vlani sa zvýšil o štyri percentá, toho
roku môže celosvetový dopyt dosiahnuť
trojpercentný nárast. Vyplýva to z prognózy, ktorú zverejnil koncern Daimler.
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V roku 2007 plánuje Daimler pri novej štruktúre dodať rádovo 2,1 milióna
vozidiel, čo je na úrovni roku 2006.
Počas roku 2007 chce koncern pri obrate 99 miliárd eur zvýšiť svoje príjmy
podľa medzinárodného účtovného štandardu EBIT (earnings before interests
and taxes) na 8,5 oproti 5,0 miliardám
eur dosiahnutým v roku 2006. Tomu
zodpovedá aj medziročný rast hodnoty EBIT dosiahnutý počas druhého
kvartálu 2007, ktorú Daimler vo svojej

Zámery
Daimlera
v Číne a Ázii

skupine Mercedes Car zvýšil na 1,204
miliardy eur (oproti 690 miliónom eur
v rovnakom období vlani) a v skupine Truck na 601 miliónov eur (oproti
589 miliónom eur v rovnakom období
vlani).
Koncern mal k ultimu polroka v oblastiach, v ktorých sa naďalej pokračuje
s činnosťou, 271 486 zamestnankýň
a zamestnancov (z toho v Nemecku
166 581), kým pred rokom to bolo
279 018 (z toho v Nemecku 169 582).
Okrem realizácie programu efektivity
CORE majú kladné vývojové trendy
koncernu podporiť najmä novinky, ako
je limuzína triedy C, vrátane jej modelu
T (kombi), či smart fortwo. Rovnako ako
aj pretrvávajúci veľký záujem o úžitkový Sprinter a tiež i priaznivý vývoj odbytu pri vozidlách Vito a Viano.
Text: Peter Kresánek

sportérov Mercedes-Benz s plánovanou
maximálnou ročnou produkciou 40tisíc vozidiel, z ktorých prvá polovica
pripadne na Sprintery a druhá na modely Vito a Viano.
Závod firmy Fujian Daimler Automotive
Ltd (FJDA), ktorá je dcérskou spoločnosťou Fujian Motor Industry Group
(FJMG), China Motors Corp (CMC)
a Daimler AG, má začať produkciu v roku 2009. Bude v ňom výrobňa hrubých
konštrukcií, lakovacia linka a linka konečnej montáže. Závod zaujme celkovú
plochu 130-tisíc štvorcových metrov.
Do spustenia výroby sa jeho terajší počet zamestnancov zvýši desaťnásobne
na konečných 2 800.
„Týmto kameňom pokladáme nosný základ pre budúcnosť spoločnosti Fujian
Daimler Automotive Ltd. Vytvárame
tak základný predpoklad pre Fuzhou,
ktorý môže v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu v rámci našej stratégie rastu transportérov v Číne a Ázii,“ uviedol
pri začatí výstavby závodu D. Zetsche.
Text : Peter Kresánek

T Predseda predstavenstva spoločnosti
Daimler AG a vedúci Mercedes Car Group
Dr. Dieter Zetsche.
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V čínskej provincii Fujian položil
predseda predstavenstva spoločnosti
Daimler AG Dr. Dieter Zetsche spolu
s miestnymi predstaviteľmi základný
kameň závodu Fuzhou na výrobu tran-
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Vonkajšej časti expozície dominovali ekologické ťahače a autobusy s technológiami Bluetec,
ktoré nemali núdzu o odborných záujemcov i profesionálov z oblasti prepravy.

Sviatočná jeseň motoristov
Zatiaľ čo priaznivci motorizmu na
Slovensku ako svoje jarné sviatky prežívajú dni autosalónu v bratislavskej
Inchebe, za jesenné zasa považujú
obdobie konania Autosalónu Nitra.
Tohtoročný nitriansky autosalón im
ako pozornosť venoval tiež exkluzívne
decentnú a ucelenú expozíciu osobných a úžitkových vozidiel značiek
Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep,
Dodge a Mitsubishi-Fuso, ktorá tu
vďaka bezmála pol stovke exponátov
rozmiestnených na celkovej ploche
1 743 štvorcových metrov dominovala.
Zvýšenému záujmu sa tešili najmä tri
slovenské výstavné premiéry: T-model
(kombi) nového Mercedesu C, Dodge
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Avenger a Jeep Patriot. Nielen odborníkov zaujali tiež ekologické, životné prostredie šetriace a pritom výkonné technológie. Obdobne ako na tohtoročnom
autosalóne v nemeckom Frankfurte,
či pri najväčšej prezentácii autobusov
v belgickom Kortrijku sa tu prezentovali i priamo vo vystavených vozidlách.
Potešiteľné určite je, že viaceré z nich,
ako napríklad nákladné vozidlá a autobusy s technológiami Bluetec, ktoré
i v predstihu vyhovujú náročným ekologickým normám EÚ, už importuje
spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia
a dodávajú autorizované centrá Motor-Car Group aj v SR.
Text a foto: Peter Kresánek

Lákadlom pre návštevníkov v sekcii vozidiel
Jeep, Dodge a Chrysler bol tiež koncertujúci
víťaz speváckej súťaže SuperStar 2006 a Slávik
2006 Peter Cmorik, ktorý sám patrí medzi
priaznivcov vozidiel zaoceánskych značiek.
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Tlačová konferencia k Autosalónu Nitra bola
prvým podujatím tohto druhu, ktoré sa konalo
v exkluzívnom prostredí Mercedes Café. Sprava
jej účastníkov víta vedúci mediálnej komunikácie
a PR spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
Iľja Majda.

Prezidenta SR Ivana Gašparoviča oboznámil so
zaujímavosťami vystavených vozidiel riaditeľ
Motor-Car Group Július Šabo (vľavo). Vpravo
je viceprezident ZAP SR Ľudovít Ujhelyi, ktorý
prezidenta SR na autosalóne tiež sprevádzal.

Pozorne si expozíciu prehliadol, vrátane
premiérového vozidla Mercedes-Benz C
model T, minister hospodárstva Ľubomír
Jahnátek (uprostred vpravo), ktorého informoval generálny riaditeľ spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz
(uprostred vľavo). Rovnako ako minister
neodolal a za volant vozidla s trojcípou hviezdou si tu sadol aj prezident
Združenia automobilového priemyslu
Jozef Uhrík (na foto je úplne vľavo), ktorý v SR vybudoval a doviedol k rozmachu
prvú zahraničnú automobilku a prispel
aj k príchodu ďalších. Úplne vpravo stojí
vedúci predajca osobných áut spoločnosti
Motor-Car Bratislava Jozef Drozd.
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Polmiliónte
Áčko
Po troch rokoch výroby dodala Rastattská automobilka v poradí polmiliónty
Mercedes-Benz triedy A druhej generácie. Mercedesy A už dodáva desať
rokov. Jedinečná bezpečnostná koncepcia, priestranný interiér a dokonalá
variabilnosť radí toto vozidlo dlhodobo
medzi najžiadanejšie nielen v Nemecku
a Taliansku, ale aj vo Francúzsku a Veľkej Británii. Tretina dodaných vozidiel
triedy A pripadá na model 180 CDI, ktorý poháňa úsporný dieselový agregát so
spotrebou 5,2 litra na 100 kilometrov.
Ďalšiu tretinu tvorí benzínový model
A 150 (6,2 litra na 100 kilometrov).
Renomovaný inštitút životného prostredia Öko-Trend udelil tohto roku triede
A certifikát ekologickosti vďaka modelu 160 CDI, ktorý na 100 kilometrov
spotrebúva 4,9 litra nafty, čo zodpovedá
hodnote 128 gramov CO2.
Text a foto: Peter Kresánek

Sisine
obľúbené kone
Sisa Sklovská, ktorá najnovšie stvárnila hlavnú rolu ohnivej Silvie v operete
Čardášová princezná, absolvovala tiež
premiéru za volantom nového - akože
ináč: červeného - modelu Chrysler Sebring Limited.
„Čardášová princezná v pražskom Karlínskom divadle je od premiéry do konca roka vypredaná. Záujem vyvoláva aj
táto nevšedná, do detailov majstrovsky
vypracovaná americká limuzína s prekrásne tvarovanými líniami, členito
sformovaným čumákom aj zadkom,“
tvrdí medzinárodne angažovaná slovenská speváčka. Prednosťou novej
inscenácie operety je podľa nej pôvodné stvárnenie maďarským režisérom.
Nový Sebring zasa ťaží z tradícií, ktoré
vytvoril legendárny Walter P. Chrysler.
Snúbi sa v nich viditeľná krása s technickou vyspelosťou.
Nový Chrysler Sebring Limited s motorom 2,4 l dosiahne 200-kilometrovú
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Kľúčiky od nového Sebringu odovzdal speváčke riaditeľ Divízie Chrysler Jeep a Dodge spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Robert Ševčík.

rýchlosť, vyvinie krútiaci moment 220
Nm a podáva výkon 170 koní. „Tieto
kone však vôbec nepočuť, je to jedno
z najtichších áut, aké som poznala, pri
jazde vytvára vo vnútri oázu pokoja
v dnešnom uponáhľanom svete,“ pochvaľuje si Sisa, ktorá už odskúšala
viacero vozidiel. Dobré spomienky má
aj na svoje obľúbené prvé auto, ktorým
bol Mercedes-Benz A 190. Ako sa vyjadrila, poslúžilo jej veľmi dobre a verí,
že azda aj jeho ďalšiemu majiteľovi.
Text a foto: Peter Kresánek

Lákadlá
Expo Zaragoza
Umelý ľadovec široký päťdesiatpäť
a vysoký dvadsaťpäť metrov. Rieka života, v ktorej budú plávať ryby americkej Amazonky, indočínskeho Mekongu,
či austrálskych tokov Darlina a Murray.
Nílsky ekosystém so živými egyptskými krokodílmi. Záhadná fauna z horských jaskýň. Prvé štvordimenzionálne
kino, ktoré poskytne čuchové a hmatové vnemy vody...
Takéto lákadlá chystá miliónom návštevníkov trojmesačná celosvetová výs-

tava Expo Zaragoza v Španielsku, ktorú
14. júna 2008 otvoria na 25 hektároch
nového výstavného areálu v záhybe
rieky Ebro. Prezentovať sa tu bude viac
ako polovica svetovej populácie zastúpená účastníckymi štátmi, vrátane
Slovenska.
„Expo Zargoza vytvorí pre predstavenie
sa Slovenska lákavé príležitosti najmä
tým, že sa uskutoční v jednej z najväčÚčasť SR na svetovej výstave Expo v španielskej Zaragoze označil za dobrú voľbu
pre obe krajiny veľvyslanec Španielska
v Slovenskej republike J. E. Miguel Aguirre
de Cárcera.
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ších krajín Európskej únie: vyše 44-miliónovovom Španielsku, ktoré je vstupnou bránou pre návštevníkov zo sveta
i Európy,“ objasňuje Dušan Horniak,
generálny komisár pre expozíciu SR na
tejto medzinárodnej výstave.
Prihlásenie sa Slovenska ako v poradí stého účastníka tejto budúcoročnej
celosvetovej výstavy označil za dobrú voľbu pre obe krajiny veľvyslanec
Španielska v Slovenskej republike J.
E. Miguel Aguirre de Cárcera. Ako pre
Hviezdy ciest uviedol: „Som presvedčený, že slovenská prezentácia na Expo
Zaragoza o necelý rok pozdvihne našu
vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach. Vrátane hospodárskej, keď
napríklad v našej krajine sú automobilky štyroch svetových značiek, čo umožňuje s automobilovým priemyslom SR
využiť aj svojich menších subdodávateľov. V konečnom dôsledku nám ide o to,
aby sa Španielsko postupne zaradilo na
špicu najvýznamnejších partnerov SR
v Európskej únii.“
Slovensko je podľa neho pre obyvateľov Španielska tiež čoraz lákavejšou
turistickou destináciou. Príkladom
môže byť najnovšia návšteva SR členmi
prestížneho pánskeho klubu „Chute
španielskeho Aragónska“, v ktorého
regióne sa bude Expo konať. V klube
môžu byť iba uznávané osobnosti. Jeho
členovia pri prvej návšteve Slovenska
odskúšali na viacerých miestach našu
príslovečnú pohostinnosť, zoznámili
sa s historickými pamiatkami a najmä
testovali úroveň jedál a nápojov. Bol
medzi nimi aj Balbino Lacosta, ktorý
je považovaný z najlepšieho španielskeho degustátora vín. „Táto návšteva
Slovenska bola úžasná, podávané jedlá
a nápoje excelentné“. Vyjadril sa jej
účastník a zakladajúci člen klubu honorárny konzul Slovenska v Španielsku
Jean Paul Bastiaans.
Text a foto: Peter Kresánek
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Vedúci spoločnosti Mercedes-Benz múzeum Michael Bock (zľava) a zástupca Guinnessovej knihy
rekordov Olaf Kuchenbecker s certifikátom pre unikátne umelé tornádo.

múzeum značky Mercedes-Benz v nemeckom Stuttgarte dostalo jedinečný
protipožiarny systém odsávania, ktorý
funguje ako umelé tornádo. Pozostáva
zo 144 dýz umiestnených pozdĺž hlavných vnútorných stien a ventilátora
v hornej časti budovy. Dýzy v prípade
požiara fúkajú dovnútra vzduch a spolu s ventilátorom odstraňujú dym.
Vzniknuté umelé tornádo dosahuje
výšku 34,4 metra. Vďaka tomuto pa-

rametru bolo zapísané do najnovšieho
vydania Guinnessovej knihy rekordov,
ktorej slovenský preklad vydáva nakladateľstvo Slovart.
Ak by ste sa s týmto zariadením a pochopiteľne aj s exponátmi stuttgartského múzea mercedesov chceli bližšie
zoznámiť, aj držitelia MercedesCard
zo Slovenska sem majú po celý rok
bezplatný vstup.
Text: Peter Kresánek Foto: Daimler

Užitočné tornádo
zapísali do

Guinnessovej knihy
Unikátne s otvoreným vnútorným
priestorom architektonicky riešené

Takto funguje vo vnútorných priestoroch múzea
jedinečný protipožiarny
systém odsávania, ktorý
vytvára umelé tornádo,
dosahujúce až do výšky
takmer 35 metrov.
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Albín Brunovský:
Labyrint sveta a raj srdca III. (Masky),
1989, papier, farebný lept, suchá ihla,
mezottinta, papier, 39,2 x 29,5 cm
foto: archív GMB E

1

3
T Desiatky ľudových umelcov
z Terchovej a ich Jasličková
pobožnosť.

4

D Dávid Ursíny: Genezis, 2006,
autorská technika, foto: archív autora
DD Alexandrovci predvedú ojedinelú
kombináciu vystúpenia rockerov
a fenomenálneho zboru.

2

Text: SCG Foto: archív

1 Pozvánka

3 Pozvánka

FENOMÉN SLOVENSKEJ GRAFIKY

TERCHOVSKÉ VIANOCE V SND

Galéria mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci prezentuje
od 6. 12. 2007 do 2. 3. 2008 jedinečnú výstavu Slovenská
grafika 20. storočia. Nie náhodou. Práve ona sa v priebehu
20. storočia postupne kryštalizovala v osobitý fenomén.
K jej hodnoteniu sa môžeme postaviť akokoľvek, nemôžeme
vašak poprieť jej význam v kontexte vývoja nášho výtvarného
umenia. Slovenská grafika nám dala také osobnosti, ako boli
Koloman Sokol, Vincent Hložník, Albín Brunovský a mnohých
ďalších, dokonca sa vytvoril medzi národne akceptovateľný
termín Slovenská grafická škola.

Po tom, ako folklórna pocta sviatku a tradície Vianoc
v podaní niekoľkých desiatok umelcov z Terchovej bola
prenesená po tridsiatich rokoch z miestneho kostola
v Terchovej do Bratislavy a zaznamenala tu až frenetický,
spontánny a veľkolepý ohlas, ,,novostavba“ opery a baletu
Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici privíta
17. decembra 2007 ľudových umelcov – spevákov a hudobníkov z Jánošíkovho kraja opäť v programe TERCHOVSKÉ
VIANOCE - JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ.
4 Pozvánka

2 Pozvánka

DÁVID URSÍNY – SVET ILUSTRÁCIE

ALEXANDROVCI
Po úspešnom slovenskom turné v polovici tohto roka sa 16.
– 18. decembra 2007 predstavia Alexandrovci divákom opäť,
a to dokonca v troch mestách – Prešove, Košiciach a Bratislave.
A samozrejme, nesmú chýbať ani atraktívni hostia, zaručujúci
strhujúci zážitok, ktorými tentoraz budú Felix Slováček, Robo
Grigorov, Kamil Střihavka a David Kraus. Predvianočný koncert je ojedinelý už aj tým, že kombinácia rockerov a zboru
Alexandrovcov bude na Slovensku po prvý raz.

V bratislavskom Pálffyho paláci na Panskej ulici sa od
17. 1 . – 17. 2. 2008 uskutoční prvá širšia prezentácia
talentovaného ilustrátora Dávida Ursínyho (1978), absolventa VŠVU v Bratislave, oddelenia ilustrácie a knižnej
tvorby u prof. Dušana Kállaya. Svet rozprávok a starozákonných príbehov sú v podaní Ursínyho bohaté na tvaroslovie a dotvorené. Autor rešpektuje úskalia ilustrátorského
„remesla“ a svojimi prácami dokazuje, že je dôležité zotrvať
v pozícii tvorby - nie ilustrovania.

Zmluvní partneri Mercedes - Benz
Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444
Fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes-benz.sk

Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.,
Hodonínska cesta 7,
841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399
Fax: 02 / 4929 4394
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111
Fax: 02 / 6829 4294
z.acs@motor-car.sk

Motor-Car
Nitra, spol. s r.o.
Bratislavská cesta 1
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 6555 818,
Fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.sk

Motor-Car
Trenčín, spol. s r.o.
Brnianska 30
911 01 Trenčín – Zámostie
Tel.: 032 / 653 88 88
Fax: 032 / 653 88 02
info@mercedestn.sk

Motor-Car
Trnava, spol. s r.o.
Nitrianska cesta 28
917 00 Trnava
Tel.: 033 / 53 45 451
Fax: 033 / 53 45 551
mctt@motor-car.sk

AUTO - COM, a.s.
Francúzskych partizánov
036 08 Martin
Tel.: 043 / 42 45 554
Fax: 043 / 42 45 559
autocom@autocom.sk

PharmDr. Anna Dlhopolcová - ADIA, spol. s r.o.
Stráž 8006
960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 53 25 014
Fax: 045 / 53 23 117
adia@adia.sk

Motor-Car
Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447
058 01 Poprad
Tel.: 052 / 77 25 166
Fax: 052 / 77 22 074
motor-car-poprad@motor-car-poprad.sk

Motor-Car
Prešov, spol. s r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov
Tel.: 051 / 77 32 833
Fax: 051 / 77 21 887
mb.autosalon@automo.sk

Motor-Car
Košice, spol. s r.o.
Dopravná 5
040 01 Košice
Tel.: 055 / 79 82 101
Fax: 055 / 63 36 230
motor-car@motor-car.sk

Motor-Car
Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 47 11 311
Fax: 048 / 47 11 334
p.kunkela@motor-car.sk
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Motor-Car
Nové Zámky, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 64 32 113
Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor-car.sk
BCI-S&T, spol. s r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Tel.: 041 / 56 24 473
Fax: 041 / 56 26 729
rapan.lubomir@bci-st.sk
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