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Milí čitatelia,
som rád, že rodina nás používateľov
áut značky s hviezdou sa za uplynulé mesiace opäť rozrástla. I napriek celosvetovému poklesu predaja automobilov za prvých päť mesiacov roku
dosiahol Daimler odbyt vyše pol milióna vozidiel značky Mercedes-Benz.
Oproti rekordným vlaňajším päťmesačným výsledkom pritom zaznamenal nárast o ďalších 8,4 percenta. Na
Slovensku sme v uvedenom porovnaní narástli pri osobných mercedesoch
dokonca o 18,7 percenta. Slovenskí
šampióni, tešiaci sa najväčšej obľube,
sú nové B a vynovená stálica ML, ale
dobre sa darí aj ďalším modelom.
O najžiadanejší mercedes, podľa pribúdajúceho počtu objednávok, zabojuje od septembra už aj nová trieda A.
Pamätali sme však i na tých, ktorí neradi čakajú. Vozidlá z nášho portfólia na okamžitý odber nájdete na www.
mercedes-benz.sk, alebo www.kúpaaut.
sk. Letnú dovolenku tak ešte stále môžete stihnúť aj na novonadobudnutom
medveďovi.

Vážení zákazníci,
chápeme význam zavádzania aj nepopulárnych opatrení, ak pomôžu udržať stabilitu ďalšieho vývoja. Samozrejme, že zvesti o očakávanom zavedení
poplatkov za registrácie vozidiel nie sú
radostné. Dobré však je, že nikoho nemusia zaskočiť neočakávane. Kto chce,
môže ešte stihnúť nadobudnúť nové
či overené jazdené vozidlo skôr, ako
s tým budú spojené vyššie náklady.
Rád by som vás ešte pozval do Jazdeckého klubu TJ Slávia. Od 19. do
22. júla sa tu uskutočnia 47. medzinárodné jazdecké preteky Mercedes-Benz
Grand Prix Bratislava CSIO 3*-W/
Nations Cup 4*. Verím, že sa na týchto našich najstarších a najvýznamnejších jazdeckých pretekoch viacerí opäť
stretneme.
Na záver vám všetkým úprimne želám pohodové letné i dovolenkové kilometre nielen s hviezdami na kolesách,
ale aj s Hviezdami ciest.
S úctou váš
Andrej Glatz
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Misionár
Dôležitosť a význam čohokoľvek rastie priamo úmerne s úbytkom
veľkosti. Hodnota Mercedesu-Benz triedy GLK je oveľa väčšia, než
by ste jej na základe dimenzií na prvý pohľad prisúdili...
Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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rečo je najmenší model pre
každú automobilku zároveň
najdôležitejší? Z jednoduchého dôvodu. Reprezentuje prvý
kontakt s danou značkou. Ak
neurobí dojem, ak nepresvedčí, ak sa nedostane pod kožu, zákazník zvyčajne neprestúpi do väčšieho modelu. Konštruktéri majú k dispozícii menej, no musia
ukázať všetko, charakter i ﬁlozoﬁu. A to
je ťažšie aj preto, lebo predajná cena musí
byť atraktívna.

GÉČKO ZAVÄZUJE
Hoci je najmenšie, mužský charakter si
ponecháva najmä s ohľadom na spolupatričnosť s duchovným otcom - triedou G,
ktorá odoláva akýmkoľvek zmenám už

vyše tridsať rokov a jej krivka obľúbenosti stúpa. Práve preto sú hranaté tvary základom jeho sexepílu. Pozrite sa mu do očí
a odrazu vidíte viac auta, tvary novej generácie sú takmer identické, hoci nové.
Predná časť má sebavedomý výraz tváre,
väčšie predné reﬂektory neujdú vašej pozornosti. Smerom k stredu vozidla ostro
klesajú, čím zvýrazňujú väčšiu masku
chladiča i výraznejšiu kapotu. Maska chladiča s dvoma lamelami už nie je viazaná
na off-road paket, ale majú ju všetky modely. Výrazná hviezda na kapote ukrýva
podobne ako v prípade ostatných modelov radar aktívneho tempomatu a predkolízneho systému ATTENTION ASSIST.
V spodnej časti prepracovaného predného nárazníka nechýba ani leštená imitácia

nájazdového plechu či denné LED svetlá
v chrómovanom rámiku. Mnohé dizajnérske prvky zjemňujú zovňajšok bez toho,
aby uberali na hranatosti či pôsobili rušivo. Všimli ste si napríklad modiﬁkované strešné nosiče? Alebo zadné skupinové
svetlomety, ktoré sú väčšie a výraznejšie?
Plastickejší je aj zadný nárazník, takže
nová trieda GLK je výraznejšia, hoci neviete presne deﬁnovať prečo.

PAKET PRE CHLAPOV
Optiku nového modelu možno ešte viac
zvýrazniť prostredníctvom paketu AMG.
Športovo elegantný akcent zabezpečia, samozrejme, predný aj zadný nárazník, maska chladiča s bohatšou aplikáciou chrómu a viac noblesy zabezpečuje J
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J aj chrómovaný lichobežníkový nasávací
otvor tiež plynule prechádzajúci do imitácie ochranného nájazdového plechu.
Jazdu okorení tvrdšie nastavenie podvozka, ktoré v spolupráci s devätnásťpalcovými diskami kolies zabezpečuje výrazne
lepšie jazdné vlastnosti. Okrem spomínaných devätnásťpalcových diskov kolies sú
k dispozícii disky rozmerov sedemnásť,
devätnásť a dvadsať palcov, vyjadrujúce
preferencie, prípadne vkus klienta. Ak je
vašou prioritou ohľaduplnosť k životnému prostrediu, k dispozícii sú aj 17-palcové disky kolies s optimalizovanou
aerodynamikou, ktoré znižujú priemernú
spotrebu pri jazde po diaľnici. Športové
sedadlá paket AMG nezahŕňa, zušľachtenie interiéru v podobe športových seda-
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diel i športového trojramenného volantu
nájdete v ponuke tiež.

PRAKTICKÝ INTERIÉR
Manuálna prevodovka sa dodáva výlučne k verziám s pohonom zadných kolies,
všetky verzie 4MATIC majú sedemstupňovú automatickú prevodovku 7G-TRONIC s voličom umiestneným na stĺpiku
riadenia, čím sa na stredovej konzole vytvoril nový, rozmerný odkladací priestor.
Esteticky spracovaný pokovovaným rámom a zaťahovateľnou roletkou.
Palubná doska interpretuje kruhový
motív v prípade výduchov klimatizácie
a kúrenia, väčšou plochou sa chvália aj
lišty. Vyhotovenie, prípadne ich materiál
si určujete v závislosti od preferencií, v du-

chu ideológie Mercedesu-Benz vzhľad neklame. To, čo vyzerá ako hliník, hliníkom
aj je, dotýkať sa môžete aj dreva. V prípade drevenej konzoly sa leštené kovové rámiky výduchov obzvlášť vynímajú. Ak to
s postojom k životnému prostrediu i svetu zvierat myslíte vážne, kožené čalúnenie
môžete nahradiť ekologickou kožou.

ZÁBAVA AJ INFORMÁCIE
Už v základnom vyhotovení máte k dispozícii audiosústavu Audio 20 s 5,8-palcovým
displejom, CD mechanikou s rozpoznávaním formátov WMA/MP3/AAC, USB konektor s rozpoznávaním obalov CD, AUX
výstup v lakťovej opierke a rozhranie Bluetooth s takzvaným audiostreamingom, čiže svoju hudbu z iPhonu si

môžete prehrávať bez nutnosti káblového
spojenia s rádiom. Technologický upgrade
pre náročnejších zahŕňa systém Command
Online s prístupom na internet, sociálne
siete a aj ostatné stránky. Súčasťou systému je aj navigácia s pevným diskom, možnosťou zobrazenia Google Maps, ako aj
plánovača trasy z pohodlia domova. Úroveň komfortu cestovania zvyšuje aj digitálny TV-tuner, pre zadných pasažierov je k
dispozícii dokovacia stanica pre iPad, ktorý
možno natáčať o 180°, pričom nedochádza
k prerušeniu napájania prúdom. Samozrejme, aj tieto podložky absolvovali crash testy, ich tvar je optimalizovaný aj vzhľadom
na prípadnú nehodu. Hudobní labužníci
môžu siahnuť po špičkovom audio systéme
Harman Kardon Logic 7 s priestorovým

Vyhotovenie si určujete v závislosti
od preferencií, v duchu ideológie
Mercedesu-Benz vzhľad neklame.
To, čo vyzerá ako hliník, hliníkom
aj je, dotýkať sa môžete aj dreva.
zvukom Dolby Digital 5.1 s dvanástimi reproduktormi a celkovým hudobným výkonom 510 watov.

MODRÝ SVET
Otázka motora pod kapotou je opäť
v réžii zákazníka, k dispozícii sú

štvorvalcové i šesťvalcové agregáty s pohonom zadných kolies i pohonom všetkých štyroch kolies 4MATIC. Medzi
najobľúbenejšie budú patriť štvorvalcové agregáty 220 CDI a 250 CDI kombinované s pohonom všetkých štyroch kolies. Ich maximálne výkony
J
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J125 kW/170 k a 150 kW/204 koní sú
schopné uspokojiť drvivú väčšinu nárokov kladených na dynamiku v sprievode mimoriadne priaznivej spotreby,
obidva totiž absolvujú sto kilometrov
v priemere za 6,1 až 6,2 litra motorovej
nafty. Okrem úspornosti sľubujú aj vynikajúcu emisnú čistotu, oba sú vybavené technológiou BlueTEC. Náročnejší
motoristi môžu siahnuť po verzii GLK
350 CDI 4MATIC Blue Efﬁciency, ktorá bude presviedčať najmä krútiacim
momentom 650 Nm. Verzia s pohonom
zadných kolies sa dodáva so štvorvalcovým dieselovým agregátom 220 CDI
a s maximálnym výkonom 125 kW/170
k kombinované budú výlučne s manuálnou šesťstupňovou prevodovkou.
Opätovný posun priemernej spotreby
smerom nadol je výsledkom konštruktérskeho umu a extrémnej pozornosti

10
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venovanej všetkým detailom. Od hydrodynamického meniča s minimálnym
preklzom cez mechanické súčasti s optimalizovaným trením až po tlmiče nežiaducich vibrácií pri režime motora
v nízkych otáčkach. Mimoriadne nudný technický opis však posunul komfort
jazdy i rušenie na celkom novú úroveň.

BEZ KOMPROMISOV
Adaptácia novej generácie triedy GLK
na novú elektronickú platformu umožnila použitie všetkých bezpečnostných prvkov, ktoré poznáme z luxusných tried. Význam triedy GLK nie je
o nič menší ako v prípade ostatných
modelov, aj vďaka tomu sú k dispozícii asistenčné systémy pozornosti, ATTENTION ASSIST, nechýba ani predkolízny systém PRE SAFE, adaptívny
tempomat s funkciou zastavenia i roz-

biehania DISTRONIC PLUS, asistent
riadenia s naznačovaním správneho pohybu volantom ešte pred zásahom systému ESP, milým pomocníkom je balík
parkovacích asistentov s funkciou zaparkovania i vyparkovania, pričom systém kamier umožňuje zobrazenie automobilu z vtáčej perspektívy v reálnom
čase, takže parkovanie k obrubníkom
sa zaobíde bez poškodených diskov.
Adaptívne brzdy ADAPTIVE BRAKE
s funkciou HOLD pri rozjazdoch či parkovaní v kopci sú schopné počas jazdy
v daždi čistiť kotúče a v prípade núdzového brzdenia automaticky vyrátajú
maximálnu možnú dráhu brzdenia, čím
dávajú šancu na reakciu i znižujú možnosť kolízie zozadu. Adaptívny podvozok AGILITY CONTROL maximalizuje pôžitok z komfortnej i športovej
jazdy, hviezda na kapote je totiž syno-

nymom maxima za každých okolností
a v každej triede.

KRÁTKE PREVISY
Páči sa vám? Je atraktívne v kombinácii
s AMG paketom? Nepochybne áno, no
pod svojou karosériou je GLK pripravené aj na druh terénu, do ktorého by ste ho
na prvý pohľad neposielali. Naznačujú to
aj krátke previsy, v kombinácii s Off-road
paketom vám predvedie svoje schopnosti
v teréne. A tie vás potešia až tak, že na každý Mercedes-Benz triedy GLK na ceste sa
budete dívať s rešpektom i uznaním...Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag

ČIERNA VODA AKO JU NEPOZNÁTE

Y
V
A
Ľ
Z
É
V
MI LIÓN O

Architektonicky ucelená výstavba.
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Simply
Tajomstvo
obľúbenosti
kategórie SUV
má jednoduché
vysvetlenie. Sú
to slovíčka viac,
luxus a odmena
a prestíž. To všetko
reprezentuje
karoséria
i chrómované lišty
novej generácie
Mercedesu-Benz
triedy GL.

the big

Text: Majo Bóna
Foto: DAIMLER AG
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mpozantnú eleganciu motoristického aristokrata dopĺňajú vonkajšie rozmery budiace rešpekt. Nárast zaznamenala nová generácia
vo všetkých smeroch - pozdĺžne narástla o tri centimetre, výškou o jeden centimeter a do šírky zaberie nie menej ako
dva metre a štrnásť centimetrov. To je
numerologická odpoveď na predpovede
o klesajúcom záujme o najväčšie automobily v podaní automobilky zo Stuttgartu.
V symbióze s nárastom proporcií sa ocitajú chrómované doplnky a chrómované
a hliníkovo lakované prvky. Najmä imitácia nájazdového plechu či plasticky tvarovaná maska chladiča s dvoma lamelami
a trojcípou hviezdou, za ktorou sa ukrýva radarový systém aktívneho tempomatu
i široký lichobežníkový tvar masky chladiča, zvýrazňujú dynamiku automobilu.
Podobne je to aj v prípade zadnej časti.
Nové zadné skupinové svetlá zasahujú výrazné do bokov, dávku exkluzivity chránia chrómované lišty, vrátane lišty nakladacej hrany.

HMOTNOSTNÝ FITNES
Fascinujúcou možno označiť novú generáciu z optickej stránky. Konštruktéri
i dizajnéri vytvorili novú generáciu, ktorá sa zo vzhľadovej stránky jasne identiﬁkuje ako trieda GL, no zároveň je
ľahšia, zhodila desatinky aerodynamického odporu a pod kapotu i karosériou
má najmodernejšiu techniku a technológie, ktoré ponúkajú aj ostatné modely.
Nová generácia Mercedesu-Benz triedy
GL tak ostala mimoriadne veľká a svalnatá, hoci vďaka technologickému ﬁtnesu zhodila až 100 kg! Beneﬁtom práce tvorcov je nižšia spotreba motorov,
v niektorých prípadoch až o 20 %.

DVAJA STATOČNÍ
Počet motorov deﬁnuje postavenie najväčšieho SUV v ponuke Mercedesu-Benz. Na výber sú dva princípy spaľovania. Najobľúbenejšia bude zrejme verzia
GL 350 BlueTEC s maximálnym výkonom 190 kW/258 k a pôsobivým krútiacim momentom 620 Nm. Nárast
J
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J výkonovej krivky sprevádza pokles priemernej spotreby na mimoriadne priaznivú hodnotu 7,4 litra na sto kilometrov. Daná motorizácia aj vďaka použitiu
technológie AdBlue už s predstihom
plní normu Euro VI. Podiel na výbornej hodnote priemernej spotreby paliva
má aj špičková aerodynamika cw 0,35,
ktorá pomáha daný údaj znižovať najmä v prípade diaľničného tempa. Vyznávači osemvalcových benzínových agregátov, najmä ich zvuku, môžu siahnuť iba
po špičkovom 4,6-litrovom benzínovom
osemvalci, ktorý je prepĺňaný dvojicou
turbodúchadiel. Verzia GL 500 Blue Efﬁciency poskytuje maximálny výkon na
úrovni 300 kW/408 k a podobne ako naftová alternatíva má v porovnaní s predchodcom nižšiu spotrebu.

ON & OFFROAD
Mnohotvárnosť automobilov s trojcípou
hviezdou v znaku zahŕňa všetko. Úroveň
komfortu na ceste je rovnako dôležitá ako
jazdné vlastnosti v teréne. Mercedes-Benz
totiž vyznáva svetonázor, že SUV bez terénnej prejazdnosti stráca zmysel. A má
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pravdu! Komfort zabezpečuje vzduchové pruženie AIRMATIC s detekciou zaťaženia, čo znamená udržiavanie presne stanovenej svetlej výšky podvozka. Ak
preferujete športové prejazdy zákrutou,
príplatkový systém ACTIVE CURVE
SYSTEM vymaže z vášho slovníka výrazy ako náklon karosérie či klesnutie prednej časti pri brzdení. Balík vybavenia ON
& OFFROAD ponúka šesť rôznych jazdných režimov v závislosti od povahy terénu, pričom prejazdnosť zabezpečuje
nielen redukcia, medzinápravová uzávierka a uzávierka zadného diferenciálu,
ale aj systém regulácie rýchlosti pri zjazde z kopca. Vzduchové pruženie je doplnené o funkciu zvýšenia svetlej výšky na
úroveň 285 mm, čo umožní brodivosť až
600 mm. To všetko v sprievode maximálneho komfortu a luxusu...

ASISTENTI NA PALUBE
Odpoveď áno si môžete pripraviť v prípade všetkých vašich požiadaviek na
komfort, prípadne bezpečnosť. Už v sériovom vyhotovení máte k dispozícii
všetky prvky aktívnej i pasívnej bezpeč-

nosti. Asistent únavy ATENTION ASSIST vie, kedy potrebujete prestávku,
COLLISION PREVENTION ASSIST
vás akusticky aj opticky upozorňuje na
prekážky v smere jazdy a dokáže v prípade potreby aj zasiahnuť. Aktívny tempomat DISTRONIC PLUS dopĺňa systém
PRE SAFE, ktorý minimalizuje následky kolízie. Medzi prvky aktívnej bezpečnosti pribudla aj ďalšia funkcia stabilizačného systému, konkrétne ochrana
pred bočným vetrom. Asistent riadenia
pomáha zvládať kolízne situácie naznačovaním správneho pohybu volantom,
PARK ASSIST dokáže sám zaparkovať
i vyparkovať z parkovacieho miesta, pričom vaše auto na monitore zobrazuje
z vtáčej perspektívy a kamery vám nasnímajú okolie auta. Aktívny asistent udržania jazdného pruhu vás udrží v jazdnom
pruhu, snímač mŕtveho uhla upozorní na automobil v ňom, v prípade, že sa
v ňom nachádza automobil, zabráni vám
vojsť do jazdného pruhu. V noci pomôže
systém inteligentného osvetlenia, asistent
diaľkových svetiel i nočné videnie s rozpoznávaním chodcov. V prípade Merce-

desu-Benz je maximálny počet airbagov
samozrejmosťou už od základu, takže
dva adaptívne predné plus bočné kombinované pre hrudník aj panvu a pre všetkých pasažierov vrátane tretieho radu
sú k dispozícii hlavové airbagy a vodičove kolená chráni osobitný airbag. Využitie sedemmiestneho interiéru uľahčuje aj elektrické odklápanie druhého radu
sedadiel EASY ENTRY, ak by ste chceli využiť maximálnu prepravnú kapacitu,
útroby ponúkajú až 2 300 litrov využiteľného objemu, pri obsadení piatimi pasažiermi je k dispozícii slušných 680 litrov.

LORD NA CESTÁCH
Miera luxusu v interiéri je plne v réžii zákazníka. Farbu obkladov, materiál i vyhotovenie okrasných líšt si určuje zákazník
sám v závislosti od jeho preferencií, vkusu či toho, čo mu vyhovuje. Kožené čalúnenie môže mať aj šľachtický charakter,
najmä ak zvolíte kombináciu bielej kože
s kontrastným prešívaním detailov. S ﬁlozoﬁou zvýraznenia luxusu korešpondujú aj väčšie plochy okrasných líšt. Palubná
doska interpretuje namiesto kruhových

tvarov predchodcu hranaté tvary, displej
systému Command sa posunul viac nahor, aby sa dostal do zorného poľa vodiča. Možnosti systému sa rozšírili, Command online ponúka prístup na internet
a možnosť upgrade končí voľbou hi-ﬁ sústavy Bang & Olufsen Beosound AMG
s priestorovým zvukom.

THE BEST AND EVERYTHING
Čo reprezentuje Mercedes-Benz triedy
GL? Je symbolom vzdoru, symbolom absolútneho umu konštruktérov najstaršej
automobilky, ktorí svojich zákazníkov,

ale ani priaznivcov nechcú nechať bez
kráľovskej kategórie vozidiel, bez imidžu
a majestátu, ktorý cestným terénnym automobilom patrí. Takže vďaka Mercedesu-Benz kategória kráľovských SUV pokračuje ďalej... Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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Večne mladá ikona
Nová generácia prémiovej terénnej triedy G prichádza vo vyhotovení
dlhého kombi (krátky rázvor ostal pre kabriolet) s viacerými vylepšeniami.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

M

ercedes-Benz tým len
dokazuje, že aj napriek
,,trom krížikom“ je najnovšie Géčko nielen verné legendárnym vlastnostiam, nezameniteľnému štýlu a tradícii
svojich predchodcov, ale vďaka svojim neustále zdokonaľovaným technickým vlastnostiam, implementovaným najnovším
bezpečnostným prvkom - aj pripravené na
plnenie nových výziev. V prvom rade upú-
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ta pozornosť LED diódovým svietidlom
pre denné osvetlenie a tiež novým dizajnom spätných zrkadiel.

VÝKONNÉ MOTORY
Motory s obrovským krútiacim momentom
ho predurčujú aj do roly optimálneho ťažného vozidla, ktoré vďaka trom elektricky
zapínateľným, 100-percentným uzávierkam
diferenciálu, rebrinovému rámu a tuhým
nápravám, je schopné si poradiť bez naj-

menších problémov aj mimo ciest - v náročnom a neschodnom teréne. K šesťvalcovému turbodieselu 2,987 litra (155 kW/211 k;
540 Nm) určenému pre G 350 CDI BlueTEC a atmosférickému zážihovému osemvalcu 5,461 litra (285 kW/388 k; 530 Nm)
montovanému do G500 (ako jediný sa inštaluje do kabrioletu) pribudli dva nové motory. Prvým je osemvalcový G 63 AMG
5,461 litra (400 kW/544 k; 760 Nm) biturbo so sériovou funkciou ECO štart – stop.

Druhým až dvanásťvalcový G 65 AMG
s objemom 5,980 litra (450 kW/612 k;
1 000 Nm) – vyhotovený tiež s dvoma turbodúchadlami.

ATRAKTÍVNA VÝBAVA
Bokom za výkonom Géčka nezaostáva
ani vybavenie interiéru. Kompletne prepracovaná prístrojová doska a stredová konzola s novo navrhnutými ovládacími prvkami a veľkorysými, exkluzívnymi

ozdobnými prvkami zabezpečujú Géčku
exkluzivitu, sviežosť a očakávaný luxus.
Ten je navyše zvýraznený kvalitnou výbavou z ušľachtilých materiálov, farebnou
obrazovkou lokalizovanou v zornom poli
vodiča, moderným informačným a zábavným systémom COMAND Online s navigáciou a prístupom na internet. Tvorcovia zároveň kládli dôraz aj na bezpečnosť
vozidla, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v implementácii bezpečnostných prv-

kov, akými sú napr. asistent sledovania
mŕtveho uhla, systém pomoci pri zaparkovaní PARKTRONIC a tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
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Profesionálna mestská
dodávka Citan
Najnovší prírastok v kategórii malých nákladných vozidiel je nová mestská
dodávka Mercedes-Benz Citan. Rodinu úžitkových vozidiel s hviezdou
rozšíri po svojej tohtoročnej septembrovej premiére na špecializovanom
veľtrhu IAA v nemeckom Hannoveri. Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

Už

dnes však máme
možnosť v predstihu vám ho
predstaviť. Veľký
výkonom, kompaktný rozmermi vhodnými do mesta.
Pôsobivá kvalita a jazdná dynamika. Príkladná bezpečnosť, hospodárnosť a vysoký jazdný komfort. Vzorná všestrannosť
a robustnosť. To sú vlastnosti, ktoré charakterizujú Citan ako skutočného profesionála medzi mestskými dodávkami.
Citan sa svojím vzhľadom plnohodnotne zaraďuje do rodiny mercedesov.
Počnúc výraznou maskou a svetlometmi,
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kapotou v tvare šípu s jasne deﬁnovanými hranami až po nezameniteľnú, detailne prepracovanú zadnú časť. Obvyklým
tvarom, ale aj štandardom značky Mercedes-Benz, zodpovedá nielen exteriér,
ale aj interiér tejto novinky, ktorá sa radí
k Sprinteru a Vitu. Napríklad vzhľad,
vybavenie a funkčnosť jeho pracoviska
v Citane utvrdí každého vodiča, že skutočne riadi vozidlo s hviezdou.
Pre variabilitu použitia ponúka Citan hneď tri základné dĺžky (3,94;
4,32 a 4,71 m) a tri modelové varianty
pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 2,2 tony. Popri základnej náklad-

nej skriňovej dodávke sú to ďalšie dve
osobné variabilné päťmiestne vyhotovenia. Prvé z nich, rozmermi najdlhšie Mixto má sklopnú zadnú lavicu, deliacu mriežku ložného priestoru
a dvoje posuvných dverí. Druhé, rozmermi stredné Kombi, tiež so sklopnou zadnou lavicou a posuvnými dverami, na želanie aj na oboch stranách.
Obvyklé nároky na pohon dostatočne uspokoja tri dynamické, turbodieselové (55 kW/75 k až 81 kW/110 k)
a jeden preplňovaný benzínový motor
(84 kW/114 k). Nízku spotrebu garantuje pri benzínovom agregáte sériovo

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag

použitá technológia BlueEFFICIENCY, ktorá je pri dieseloch na želanie.
K hospodárnosti prispievajú intervaly údržby až do 40 000 km, prípadne dvoch rokov, sériový indikátor
momentu radenia, či na želanie pre ﬂotilové vozidlá výrobne nastavené obmedzenie rýchlosti. Pohodlné radenie
s pákou na spôsob joysticku v dosahu
vodiča na stredovej konzole zabezpečujú päť- a šesťstupňové prevodovky prenášajúce silu na predné kolesá.
Nový Citan má aj rozsiahlu bezpečnostnú výbavu. Sériovo šesť airbagov
a elektronický stabilizačný program

ADAPTIVE ESP, ktorý tiež zohľadňuje naloženie vozidla, pričom inovatívne reguluje dynamiku jazdy. Snúbia
sa v ňom systémy: protiblokovací ABS,
kontroly pretáčavosti a nedotáčavosti VDC a trakcie TCS. Zahŕňa aj regulácie: preklzávania hnacích kolies ASR
i hnacieho a brzdného momentu. Sériovo dostal tiež asistenta rozjazdu, denné
osvetlenie, bezpečnostné pásy s nastaviteľnou výškou, napínače bezpečnostných pásov s obmedzovačmi sily pre
vodiča a spolujazdca, výstrahu pri nezapnutí pásu a airbag pre vodiča. V prípade verzie Citan Kombi (schválená pre

kategóriu M1) sa k sériovej výbave okrem
iného pridáva airbag spolujazdca či bočné
hrudníkové airbagy a okenné airbagy pre
vodiča a spolujazdca.
Požiadavkám zákazníkov sú perfektne
prispôsobené aj viaceré na želanie dodávané účelné doplnky. Napríklad pozdĺžny držiak na strešný nosič či výklopná
strecha na rebrík pre skriňovú dodávku na prepravu nadmerne dlhých predmetov. Pomocou početných možností individualizácie sa nový Citan dá upraviť
takmer úplne na mieru podľa spôsobu
jeho používania, v závislosti od špecifík
zákazníka. Ó
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Viano Vision
Diamond
– ideálny sedan
pre šťastných
a náročných

Najnovší koncept luxusného sedanu
Mercedes-Benz Viano Vision Diamond zaujme už
na prvý pohľad dvojfarebným lakom svojej
karosérie, kde biely lak od čierneho oddeľuje tenká
– ručne maľovaná – linka zlatej farby.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER, AG
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K

eď si k tomu pridáme aj
pôsobivú čiernu mriežku chladiča, chrómované mriežky žalúzií, ako
aj vyhotovenie predného
nárazníka a dvojfarebná kombinácia,
opakujúca sa aj na lúčoch kolies. Zaujímavosťou je aj zlaté zafarbenie nápisu Mercedes-Benz na brzdách. Najzaujímavejšie pôsobí interiér vozidla,
nesúci extravagantný rukopis. Priestor
vodiča je od priestoru ostatných spolujazdcov úplne oddelený presklenou stenou. V časti za ňou sú umiestnené len
dve sedadlá – samozrejme vo vyhoto-

vení, aké si vyžadujú najvyššie nároky na pohodlie, kvalitu a luxus. Rozdelenie sedanu na ,,zámok a podzámčie“
zvýrazňuje aj farba poťahov, keď čalúnenie sedadiel vodiča a jeho spolujazdca je v čiernej farbe a čalúnenie
priestoru zadnej časti je vyhotovené
v svetlých odtieňoch.

KOMFORT A LUXUS
Maximálny komfort cestujúcim zabezpečujú dve pohodlné a luxusne spracované elektricky nastaviteľné kožené
kreslá, vybavené vyhrievaním, chladením, vetraním, masážnymi funk-

ciami a aj automatickou vysúvacou
opierkou na nohy. V masívnej stredovej konzole zadnej časti vozidla sú
umiestnené ovládacie prvky sedadiel,
klimatizácie, multimediálneho systému, ktorého súčasťou je aj highendový sound systém Bang & Olufsen
BeoLiving Viano a 40-palcová vysúvacia obrazovka, na ktorej sa dá pozerať
TV, surfovať po internete, alebo viesť
videokonferenciu. Multimediálny systém sa dá ovládať aj pomocou iPad2
či iPhone4. Komunikácia medzi cestujúcimi a vodičom prebieha pomocou
interkomu.

ŠŤASTNÉ DIAMANTY
Na ľavej bočnej strane sú umiestnené chladiace držiaky na päť ﬂiaš šampanského,
pričom poháre naň sú dômyselne ukryté v konzole medzi sedadlami a vysunú sa
stlačením na to určeného tlačidla. Luxusné zhotovenie interiéru zvýrazňuje aj osem
diamantov symbolizujúcich šťastné čínske
číslo (pretože koncept bol predstavený práve na autosalóne v Pekingu). Súkromie cestujúcich zabezpečuje funkcia Magic Sky
Control, pomocou ktorej dochádza k úplnému stmaveniu bočných zadných a zadných okien, ako aj okna oddeľujúceho
priestor vodiča od spolucestujúcich.Ó
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Štýlový
rebel
Expresívny, maskulínny
a výrazný dizajn charakterizuje
nekonformnú a zároveň
provokujúcu automobilovú
novinku z „umeleckého
ateliéru“ Mercedes-Benz
Cars – koncept Style Coupé.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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T

ento štvordverový športový avantgardný žrebec
už čoskoro zaujme dôstojné a nespochybniteľné postavenie lídra v segmente strednej triedy. Mercedes-Benz takto
nastavil latku športového vozidla strednej triedy tak vysoko, že ostatné vozidlá
budú mať čo robiť, aby sa v budúcnosti
k nemu priblížili. A keď aj, neostane im
nič iné, než sa k nemu aspoň trochu prirovnať. Je to dané očarujúcimi proporciami, atletickými, plynulo modelovanými plastickými plochami a povrchmi,
ktoré naznačujú novú dynamickú komunikáciu automobilky v oblasti dizajnu
a realizácie nových tvarov. A nielen to.

NESPÚTANÝ CHARAKTER
Na jednej strane úspornú, no na druhej
dravo športovú jazdu nútiacu vodiča držať svojho „žrebca poriadne na uzde“,
zabezpečuje dvojlitrový variant novej generácie benzínových turbomotorov s vý-

konom 155 kW (211 k) v kombinácii
s úsporným pohonom všetkých kolies
4MATIC, ako aj automatickou dvojspojkovou prevodovkou 7G-DCT. Motor má
priame vstrekovanie s preplňovaním poháňaným výfukovými plynmi a zdokonalené spaľovanie.

PROVOKATÍVNY EXTERIÉR
Koncept Style Coupé je jedinečný a nezameniteľný, čo len zvýrazňujú jeho očarujúce športové proporcie. Výraznou je
s prednou časťou lícujúca kapota motora s prelismi a maska chladiča so vzhľadom diamantov. Tá nadväzuje na reč tvarov konceptu A-CLASS. Oči bdelej, na
lov pripravenej dravej šelmy vzbudzujú
inovatívne svetlomety, ktoré svietia v pohotovostnom režime červenou farbou.
Príjemným osviežením sú smerové svetlá, ktorých jednotlivé svetelné body sa
postupne otvárajú, čím vytvárajú akúsi
pomyselnú mexickú vlnu. Bočnému pohľadu dominujú tri výrazné línie: predná

štruktúrna hrana nad blatníkom ako charakteristická línia „dropping line“ smerom dozadu postupne klesá. Atletický oblúk nad zadnou nápravou je preklenutý
hranou pripomínajúcou šľachu, a ďalšia
línia vzletne pokračuje od predného kolesa hore smerom dozadu. Týmito líniami
dostal proﬁl bočnej steny viac hĺbky a dynamiky. Disky - veľké 20 palcov - pripomínajú turbínu a pôsobia mimoriadne športovo, pričom ich dierovaný povrch lúčov
nadväzuje na dizajn diamantovej mriežky
chladiča. Zaujímavo pôsobí a jas do interiéru vnáša veľká panoramatická strecha.

VZRUŠUJÚCI INTERIÉR
Interiér ovládli vzrušujúce, expresívne
plastické plochy, pričom na ich elegancii a atraktivite má veľkú zásluhu veľký
ozdobný prvok z pravých uhlíkových vlákien, rozprestierajúci sa po celej šírke interiéru. Tubusy v združenom prístroji sú
samostatné, vyrobené z uhlíkových vlákien a individuálne zasklené, pričom pri J
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konceptu A-CLASS podľa toho, akú
teplotu si pasažieri na klimatizácii interiéru nastavili. Ak sa do interiéru privádza studený čerstvý vzduch, sú modré,
v prípade teplého vzduchu sa však rozžiaria červenou farbou. V prípade nastavenia strednej teploty vzduchové dýzy
svietia ﬂuoreskujúcou žltou farbou a farebne dokonale ladia s neónovými obrysovými líniami.

VŽDY ONLINE

J zapnutej smerovke sa rozsvecuje aj kruh
v tubuse. Prístrojovej doske dominuje vychádzajúca dlhá, priebežná stredová konzola, ktorá v tvare vlny prechádza dozadu.
V nej je aj zapustený náročne stvárnený
vetrací prvok s odkladacím priestorom
pre obidve zadné miesta na sedenie.
Kombinácia ušľachtilých materiálov
s vysokohodnotným spracovaním posunula latku kvality do nových dimenzií.
V ich duchu je aj prístrojová doska celá
potiahnutá bielou nubukovou kožou,
ktorá spolu s antracitovou Alcantarou
vytvára na hornej časti prístrojovej dosky
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príjemne dokonalú súhru kontrastov.
Vďaka koži z diviny pôsobí na dotyk príjemne aj obvod športového volantu.

INŠPIRÁCIA ÁČKOM
Štyri integrálne sedadlá s integrovanými opierkami hlavy pochádzajú zo športovej verzie novej triedy A. Galvanicky pokovovaná spona v hornej časti
sedadla odľahčuje vizuálny vzhľad a je
osvetlená. Tvar vzduchových dýz v prístrojovej doske pripomína agregáty prúdového lietadla. Sú podsvietené a menia svoju farbu rovnako ako v prípade

Koncept Style Coupé sa v maximálnej
miere prispôsobil modernému online životnému štýlu, ktorý zabezpečuje systém
COMAND Online. Jeho softvér je uložený a beží na vzdialenom serveri Daimler
Vehicle Backend. Systém je podporovaný aplikáciami špeciálne vyvinutými na
používanie a obsluhu počas jazdy v aute
a s možnosťou surfovania po internete,
ak vozidlo stojí. Ó
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Pozývame vás na obhliadku penthousu.
Stačí zavolať na

+421 2 57 37 38 12

www.apartmany.eurovea.com
26
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Prvé
elektrické
Vito
Celosvetovo prvé sériovo vyrábané
elektrické kombi až pre sedem osôb:
Mercedes-Benz Vito E-CELL sa v premiére
predstavil na ženevskej expozícii Daimleru.
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

Z

ároveň tu tiež bolo názorne ukázané aj ako funguje.
Napomohla to vizualizácia
toku prúdu z akumulátora cez riadiacu elektroniku až k hnaciemu agregátu, znázornená v reze na samotnom vystavenom
exponáte. Vito E-CELL kombi využíva elektromotor (60 kW, 280 Nm), ktorý poháňa predné kolesá. Napájajú ho
lítiovo-iónové trakčné akumulátory (menovité napätie 360 V, kapacita 36 kWh).
Pre zvýšenie dojazdu má rýchlosť ohraničenú na 89 km/h. Zrýchlenie z 0 na
50/80 km/h za 6,5/11 sekúnd poskytuje

vozidlu dostatočnú svižnosť na cestách.
Akumulátory vozidla (spätne absorbujúce a opäť využívajúce tiež rekuperáciou
brzdením za jazdy získanú energiu) sa
v sieti 350/400 V (možné je použiť i sieť
230 V) plne dobijú najneskôr za päť hodín. Model Vito E-CELL pôsobivo preukázal svoj vysoký bezpečnostný štandard v nárazových skúškach. Príkladná
je i jeho bezpečnostná výbava: štandardne ESP a airbag vodiča (pri jeho aktivácii sa vysokonapäťová technika automaticky odpojí), v každom sedadle je
integrovaný bezpečnostný pás a akumulátory chránia protinárazové prvky. Ó
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Najbezpečnejšie
minibusy
1. ČASŤ

Už šesť rokov sa v nemeckom Dortmunde vyrába séria
minibusov na báze modelu Mercedes-Benz Sprinter
a v štyroch konštrukčných radoch Sprinter Transfer,
Sprinter Travel, Sprinter City a Sprinter Mobility určených
na používanie v mestskej, medzimestskej a turistickej
a mobilitnej doprave, v 14 základných modelových
radoch s úspornými dieselovými motormi Euro V dosahujúcimi nízke hodnoty emisií. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
28
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M

inibusy na báze Mercedes-Benz Sprinter patria medzi najbezpečnejšie vozidlá svojej triedy.
Vrcholom je ich sériový elektronický stabilizačný program (ESP)
s rozpoznaním zaťaženia a ťažiska (adaptívne ESP). Protiblokovací systém (ABS), systém regulácie preklzávania hnacích kolies
(ASR), elektronické rozdelenie brzdnej sily
(EBV) a asistent brzdenia (BAS). Bezpečnostnú výbavu všetkých Sprinterov zvyšuje
aj adaptívne brzdové svetlo či blikajúci signál núdzového brzdenia.

1+2 Mercedes-Benz Sprinter
Mobility s výklopným výťahom.
Na vedľajšej fotografii pracovný
priestor vodiča.
3+4 Mercedes-Benz Sprinter
City je určený predovšetkým pre
verejnú osobnú dopravu.
5+6 Mercedes-Benz Sprinter
Mobility s elektricky vysúvateľným schodom.

1 2

3 4

5 6

CITY

MOBILITY

Nízkopodlažný minibus používaný
v mestských dopravných linkách na blízku verejnú osobnú dopravu je Mercedes-Benz Sprinter City. Jeho viaceré modelové rady (35, 65, 77) ponúkajú komfortný
priestor na prepravu 22 až 40 osôb. Všetky tri modely majú dvojkrídlové výsuvné
dvere vpredu so svetlou prechodnou šírkou 1 250 mm. Cestujúcim s pohybovými
ťažkosťami a rodičom s kočíkom umožňuje pohodlný nástup a výstup výklopná alebo elektricky ovládaná teleskopická rampa.

Na dopravu cestujúcich s pohybovými ťažkosťami je určený Mercedes-Benz Sprinter Mobility, vyrábaný
v dvoch variantoch: Mobility 23 (dĺžka 5,9 m) a Mobility 33 (dĺžka 6,9 m).
Obe vozidlá sú založené na skriňovej
verzii Mercedes-Benz Sprinter so zvýšenou strechou a s dvojkrídlovými zadnými dverami. Sprinter Mobility 23
má v časti určenej cestujúcim sériovo
sedem miest na sedenie, Sprinter Mobility 33 ich má osem, pričom na želanie je možných množstvo ďalších va-

riantov osadenia sedadiel. Sedadlá
s trojbodovými bezpečnostnými pásmi sú pevné, preprava vozíkov a ﬂexibilné usporiadanie sedadiel v priestore
je zabezpečené systémom integrovaných koľajničiek, ktorý slúži na pripevnenie pätiek sedadiel a kotviacich pásov vozíkov. Na želanie je dodávaný
buď systém s elektricky vysúvateľným
schodom na dverách spolujazdca a posuvných dverách, alebo lineárny resp.
výklopný výťah. Treťou možnosťou je
podpodlahový výťah, ktorý nezaberá
v interiéri žiadne miesto. Ó
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Automobilová

apliﬁkácia I.
Kapitoly automobilového vývoja písal Mercedes-Benz, no ani po
stodvadsiatich piatich rokoch sa kniha evolúcie nekončí. Nastupuje nová
éra aplikácií, ktoré integrujú automobil do všetkých sfér nášho života...
Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

B

oom digitálnych technológií
a internetu výrazne ovplyvňuje náš život. Najvýraznejšie sa dajú spomínané trendy
sledovať na rôznych technologických výstavách. Lídrom v oblasti zavádzania digitálnych technológií je Severná Amerika, v rámci poslednej výstavy
CES, čiže Consumer Electronic Show, bol
rozmach ultrabookov, tabletov, smartfónov a ich príslušenstva evidentný. OLED
displeje či 3D fotografovanie i zobrazovanie sa stáva prirodzenou súčasťou domácností, takže doba trojrozmerného interne-
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tu „vecí“ už nie je ďaleko. Vzhľadom na
všadeprítomnú sieť sú tieto dáta dostupné prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Čo
to však znamená pre automobilový priemysel, konštrukciu, prípadne vzhľad automobilov? Jednoducho bez integrácie spomínaných komunikačných prostriedkov
neprežije. Naopak, ich začlenenie do interiéru podmieňuje zachovanie nezávislého
štatútu automobilu.

INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE
Neustále zvyšovanie výkonu, rýchlosti procesorov aj ich miniaturizácia umožňu-

je softvérovým ﬁrmám vývoj programov,
aplikácií, ktoré si dokážeme buď sami prispôsobiť, alebo naopak, ony sa nám prispôsobujú. Vývoj internetu, teda svetovej
siete, bol prvým krokom, ﬁrma Google
ho sprehľadnila, ﬁrma Apple ho učinila prenosným a facebook ho pozdvihol
na sociálnu úroveň. Aj preto spomínané ﬁrmy najviac zasahujú do vývoja aplikácií a ich prieniku do ostatných sfér nášho života vrátane automobilového. Vývoj
softvéru dokázal mnohé zariadenia prostredníctvom internetu prepojiť a umožnil zdieľanie našich informácií na viace-

rých zariadeniach naraz prostredníctvom
aplikáciií pod spoločným názvom Cloud.
A z rovnice netreba vynechať ani absolútny boom sociálnych sietí, ktoré sú nielen
komunikačným portálom, ale aj miestom
uloženia napríklad našich fotograﬁí. Do
spomínaného zosieťovania sa postupne
pridáva aj automobil. Už dnes máte možnosť svoj Mercedes prostredníctvom systému Command Online napojiť na internet
a k dispozícii máte aplikácie ako Google
Maps či Street View, vyhľadávať môžete
objekty vo vašom blízkom okolí prostredníctvom Google Local Search a využiť môžete aj fotograﬁckú aplikáciu Panoramiou
photo service. Samozrejmosťou je aj možnosť napojenia sa na sociálnu sieť, prípadne prezeranie internetových stránok. To
je však iba malý zlomok možností, potenciál automobilových inovácií prostredníctvom kombinácie mobility a komunikácie
je prakticky nevyčerpateľný.

KOMUNIKAČNÉ UZLY
Rozhranie človeka so strojom sa stáva
prirodzenou súčasťou človeka bez toho,
aby to vnímal. Digitálny životný štýl spolu s prirodzeným prepojením strojov
a ľudí a mimoriadne dokonalé snímače
a systémy Cloud vytvárajú z automobilu ďalší komunikačný uzol v sieti elektronických zariadení. Samozrejme, maximalizácia potenciálu aplikácií je možná iba

pod podmienkou dostupnosti virtuálnych
dát prakticky kdekoľvek prostredníctvom
vysokorýchlostnej siete, ktorá sa nad automobilom rozprestiera ako koberec. Takáto digitálna sieť prakticky bez mŕtvych
bodov sa práve vytvára.

APLIKÁCIE, ALGORITMY
Softvér na palube sa naučí jazdné zvyky šoféra a dokáže sa mu prispôsobiť
podobne, ako sa svojim užívateľom prispôsobujú tablety či smartfóny, takže
mu v konečnom dôsledku umožňuje
celkom novú úroveň sebaurčenia. Auto
konvertuje na plnohodnotného partnera vodiča. Poskytuje mu playlisty, kontaktné adresáre,
kalendár s udalosťami, plánovač
trás a možnosť
prepojenia na sociálne siete poskytuje už dnes široké možnosti. Ak
sa pridajú moderné algoritmy so
schopnosťou pozorovať a zbierať
dáta, poskytnúť
alternatívnu, teda
rýchlejšiu trasu
vzhľadom na dopravnú situáciu,

nebude problém. Prípadne ponúknuť
vodičovi skladby, ktoré sa hodia danej hodine dňa i náladám vodiča. Nasledujúcim príkladom je aplikácia pre
iPhone, ktorá je určená užívateľom
Smartu fortwo electric drive, ktorá informuje majiteľa o stave nabíjania, prípadne o stave batérií, aktuálneho dojazdu, prípadne potrebného času na
úplné dobitie batérií. Dnes už používaná aplikácia v Mercedesoch-Benz v Severnej Amerike pod názvom mbrace2
umožňuje majiteľom cez sieť diaľkovo zamknutie, ale aj odomknutie auta,
zobrazuje jeho polohu, umožní zapnúť
svetlomety, prípadne aj klaksón. Ó
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Zušľachťovači
mercedesov
Počas podujatia Daimler Special Trucks 2012 v priestoroch
bývalého kameňolomu v Banskej Bystrici zaujal prítomných
hostí – predovšetkým z horskej záchrannej služby a hasičských
zborov – špeciálne upravený Sprinter. Text a foto: Peter Škorňa

T

en pútal pozornosť nielen
svojou už z diaľky viditeľnou
žltou farbou, ale najmä tým,
ako hravo a bez najmenšieho zaváhania si dokázal poradiť s krkolomnými a ťažkými nástrahami
terénu. To bol dôvod nielen na našu testovaciu jazdu, ale aj následný rozhovor s Özgürom Akdemirom, zástupcom nemeckej
spoločnosti IGLHAUT Allrad, sídliacej
v bavorskom mestečku Marktbreit, ktorá
sa už takmer tri desaťročia venuje úprave
vozidiel značky Mercedes-Benz Sprinter.
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Ako dlho sa vaša spoločnosť venuje
úprave vozidiel a venujete sa výhradne vozidlám so striebornou hviezdou
v znaku?
Naša spoločnosť existuje už od roku 1965,
keď vznikla ako špecializovaný servis pre
vozidlá značky Mercedes-Benz. Avšak prestavby vozidiel robíme od roku 1983. Málokto vie, že sme to boli my, kto ako prvá
ﬁrma do vozidla Mercedes-Benz Sprinter
namontovala pohon 4x4. Pokiaľ ide o druh
vozidiel, ktoré opravujeme a upravujeme,
sú to vozidlá Mercedes-Benz Sprinter, Mer-

cedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano.
Koľko špeciálnych úprav vozidiel Mercedes-Benz Sprinter vykonáte v priebehu jedného roka a klienti z akej
oblasti pôsobenia sú vašimi najčastejšími odberateľmi?
Ročne upravíme približne 120 vozidiel
Mercedes-Benz Sprinter. Najčastejšími zadávateľmi objednávok a aj odberateľmi
sú hasiči, horská záchranná služba, klasické zdravotnícke služby a energetické spoločnosti, ktoré sa potrebujú na kvalitnom
vozidle, akým Mercedes-Benz Sprinter je,

bezpečne a komfortne dostať aj do náročného terénu.
Čo všetko na Sprinteroch upravujete?
Vecí, ktoré meníme, je mnoho. Napríklad
upravujeme pohon 4x2 na pohon 4x4; dávame redukovanú prevodovku do takto
upraveného vozidla, stopercentné uzávierky predného, stredového a zadného diferenciálu; nadvihujeme vozidlo napr. do
požadovanej a technicky možnej výšky.
Vieme urobiť na vozidle čokoľvek, počnúc
montážou navíjacieho zariadenia, zväčšenia palivovej nádrže, úpravy a zväčšenia
kolies, ochrany spodku vozidla, ramien,
polosí, tlmičov, diferenciálov, až po zlepšenie výkonu motora.
Viete, do akej najexotickejšej krajiny
ste dodávali vami upravený Sprinter?
Každý zákazník je iný a má aj rozdielne
požiadavky. Robili sme napríklad úpravu
armádnych vozidiel na vyhľadávanie mín
– na ich nasadenie v africkej Sahare; expedičné vozidlá do Latinskej Ameriky, Afriky, na Ďaleký východ, do krajín Arabského polostrova... Našimi najčastejšími
zákazníkmi sú väčšinou klienti z Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Talianska, ale aj
Francúzska – teda krajín známych svojimi
kopcovitými terénmi. Máme však klientov
aj v arabských či afrických krajinách.
Môžete mi prezradiť približnú cenu

priemernej úpravy vozidla Sprinter
a čas, ktorý na to potrebujete?
Ceny sú rôzne – závisia od druhu a náročnosti úpravy, ale keby som mal vziať do
úvahy priemernú cenu, tak tá sa pohybuje na úrovni od 17 000 eur. Úprava vozidla
trvá približne štyri týždne. Zákazník si
napr. v Bratislave u autorizovaného predajcu objedná úpravu vozidla Mercedes-Benz
Sprinter. Vozidlo príde priamo z výrobnej fabriky v Düsseldorfe do našej spoločnosti IGLHAUT Allrad. Po jeho úprave
je doručené na Slovensko konečnému zákazníkovi.
Spĺňa ﬁnálne upravené vozidlo potrebné homologizácie a technické normy a ak áno, v ktorých krajinách?
Upravené vozidlá sú prihlásené v Nemecku, čím spĺňajú všetky homologizácie a potrebné povolenia vyžadované v Európskej únii a sú pripravené na
bezproblémové používanie a prihlásenie kdekoľvek v rámci EÚ.
Ako je to v prípade potreby servisu
vami upraveného Sprintera?
U nás upravené vozidlá je možné servisovať v akomkoľvek autorizovanom
servise značky Mercedes-Benz. Aj na Slovensku.

My dodávame – v rámci autorizovanej siete servisov Mercedes-Benz – informácie
a údaje, čo všetko bolo na danom vozidle
upravované, akým spôsobom a akými použitými materiálmi, pričom v prípade potreby sme k dispozícii aj na telefonickú
konzultáciu pri riešení akéhokoľvek problému. Taktiež aj na nami upravené vozidlo
Sprinter platia všetky servisné výhody pre
slovenského klienta, pretože si ho zakúpi
nie od nás, ale od autorizovaného predajcu
značky Mercedes-Benz na Slovensku.
Mali ste nejakú špeciálnu úpravu vozidla, ktorá bola z vášho hľadiska absolútnou ,,lahôdkou“ a ak áno, komu
bola určená?
Realizovali sme jeden projekt s Brabusom,
pri ktorom sme upravovali Sprinter Brabus, ktorý mal pod kapotou až 400 koní!
To, komu a do akej krajiny bolo určené
takto upravené vozidlo, žiaľ nemôžem prezradiť... Ó

HVIEZDY CIEST 02/2012

33

história

Najelegantnejší
športiak histórie:

Mercedes 300SL
Gullwing
Medzi rokmi 1934 až 1939 na medzinárodných
Grand Prix automobilov formuly 1 s prevahou
dominovali monoposty Mercedes-Benz. Továreň so
znakom trojcípej hviezdy pripravila postupne
monoposty W25, W125, W154 a W165. Text: Stano Cvengroš
Foto: Mercedes-Benz a archív autora

Mercedes 300 SL

P

očas vojny automobilový
šport prestal existovať a obnovili ho Francúzi pretekmi
Grand Prix v Boulonskom
lesíku pri Paríži 9. októbra
1945, ktoré nazvali Veľká cena oslobodenia. Od roku 1954 do roku 1960 platila
formula 1, ktorá povoľovala zdvihový objem valcov 750 cm3 s prepĺňaním, alebo
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2500 cm3 bez prepĺňania. V roku 1950 sa
v Európe objavil Argentínčan Juan Manuel Fangio, ktorý svojimi víťazstvami
na Maserati prekvapoval európske tímy.
V roku 1951 s prevahou vyhral tri GP
a stal sa prvýkrát majstrom sveta. Pre
rok 1954 podpísal zmluvu s tímom Mercedes, ale automobily tejto značky neboli
na začiatku sezóny ešte pripravené. Jeho

zmluva platila však iba na 15 mesiacov.
No už na GP Francúzska Fangio štartoval na Mercedese typu W196, ktorý svojím dizajnom a výkonmi vzbudil mimoriadny rozruch.
Mal nezávislé zavesenie všetkých kolies a po prvý raz použité priame vstrekovanie paliva, navyše desmodromický rozvod ventilov. Jeho prísne aerodynamická

Mercedes 300 SL

Mercedes 300 SL

karoséria mala uzavreté boky a jej koeﬁcient odporu vzduchu bol iba 0,25. Fangio sa hneď po štarte súperom vzdialil
a z druhého miesta ho sledoval tímový
kolega Karl Kling. S ďalšími tromi víťazstvami sa Fangio stal po druhý raz majstrom sveta. Išlo o monopost označovaný
aj ako 300SLR.

SPORT LIGHT
Vráťme sa však ešte do roku 1952, keď
v Mercedese pripravili model športového
automobilu s označením 300SL s radovým šesťvalcovým motorom s objemom
2 996 cm3 (85x88 mm), plnenie valcov mal tromi karburátormi Solex, výkon 175 k pri 5 200 otáčkach. Prevodovka bola synchronizovaná štvorstupňová.
Označenie 300 sa vzťahovalo na jeho

zdvihový objem valcov 3,0 litra. Mal rúrkový priestorový rám, ktorý vážil iba
78 kg. Po prvý raz ho ﬁrma vystavila
v roku 1954 na newyorskom autosalóne. Jeho sériová výroba sa začala v tom
istom roku a skončila sa v roku 1957.
Dovtedy vyrobili presne 1 400 kusov
tohto typu. Kupé dosiahlo maximálnu
rýchlosť 225 km/h. No posledné modely vyvinuli rýchlosť až 249 km/h. Označenie SL bolo skratkou Sport Light
(ľahký športový).
Išlo o dvojmiestny uzavretý športový
automobil s otváraním dverí nahor, podľa ktorých dostal prezývku Gullwing. Neskôr výrobca ponúkal aj jeho otvorenú
verziu. Bol najrýchlejším sériovo vyrábaným automobilom tých čias a vyrábali ho od roku 1955 do roku 1957. Road-

stery 300SL upravené na preteky dostali
označenie 300SLR (R – racing). Zhotovili ich deväť. Na jednom z nich Stirling Moss s Denisom Jenkinsonom vyhrali slávne preteky Mille Miglia v roku
1955 a ešte ďalšie štyri preteky, po ktorých Mercedesy zvíťazili v sérii pretekov J
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Mercedes 300 SLR

Mercedes 300 SLR

J majstrovstiev sveta športových automobilov. Ich motory však boli iné než
v typoch 300SL. Pretekové verzie mali
označenie W196 a boli vybavené radovými osemvalcovými motormi so zdvihovým objemom 2 496 cm3 s výkonom
280 koní pri otáčkach 8 700 za minútu. Aby sa obmedzilo chvenie a znížilo
namáhanie kľukového hriadeľa, konštruktéri vymysleli radikálne riešenie.
Motor bol rozdelený na dve časti po
štyroch valcoch a medzi nimi bol odber krútiaceho momentu. Fungovalo
to veľmi dobre a zo 14 pretekov W196
vyhrali v sezónach 1954 a 1955 jedenásť. No treba zdôrazniť, že za týmito úspechmi stále boli modely 300SL,
ktoré poskytli množstvo poznatkov
a prvkov na stavbu 300SLR. Išlo vyslovene o SLR pretekové modely. Na
zabezpečenie čo najmenšej výšky bol
motor sklonený o 45 stupňov. Použitím Boschovho priameho vstrekovania
benzínu sa dosiahol dvojnásobný výkon oproti karburátorovým motorom.
Priame vstrekovanie paliva umožnilo
automobilu 300SLR maximálnu rýchlosť 260 km/h. Závisela od konečného
prevodu a odporu vzduchu.
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SUPERAUTOMOBIL
Motor si však vyžadoval dôslednú
údržbu. Oproti dnešným elektronicky riadeným vstrekovacím systémom
vtedajšie mechanické palivové čerpadlo vstrekovalo benzín do valcov aj
chvíľu potom, čo vodič vypol zapaľovanie a kým sa motor úplne zastavil. Benzín však vo valcoch nehorel, ale zmýval
olej z ich stien a stekal do olejovej nádrže, čím sa zásoba mastiaceho motorového oleja riedila. Ak potom motor nebol
priveľmi zaťažený alebo sa dlhšie zohrieval, benzín sa z oleja odparil.
Automobil 300SL sa stal jedným z prvých povojnových superautomobilov,
pretože jeho tvorcovia v ňom aplikovali skúsenosti zo stavby pretekových vozidiel. Preto treba zdôrazniť, že svojimi jazdnými vlastnosťami neboli určené
priemerným vodičom. Kolesá upevnené
centrálnou maticou nemali drôtenú výplň, ale disky boli oceľové, predchodcovia neskorších odlievaných ľahkých zliatinových.
Zhoršovanie mazania motora prinútilo konštruktérov nielen zväčšiť chladič oleja, ale aj objem náplne na 10 litrov. Výmena sa vyžadovala po najazdení

1 600 km. Ovládanie pedála spojky spočiatku vyžadovalo značnú silu. Preto predĺžili páku vypínania spojky, a tým sa
zmenšila sila na pedál.

AVANTGARDNÁ LEGENDA
Prístrojový panel mal šesť kruhových prístrojov a štyri kontrolné svetlá, na ktoré bolo dobre vidieť cez dvojramenný volant. Pod pravým prelisom kapoty bol
vstup vzduchu k valcom. Batožinový
priestor s vekom vyzeral síce veľký, ale
okrem náhradného kolesa sa tam takmer
nič nevošlo. Na bokoch boli mriežkové
výstupné otvory, kadiaľ vychádzal teplý vzduch od motora. V povojnovej recesii tak značka Mercedes-Benz znovu
vstúpila na scénu avantgardným športovým automobilom. Model 300SL udal
vlastne smer ďalšieho vývoja európskych
automobilov najvyššej triedy. Angličan
Stirling Moss značnou mierou prispel
k tomu, že modely SLR a SL sa stali legendami. Boli aj jeho najobľúbenejšími automobilmi. Oba – monopost GP
300SLR i športový roadster 300SLR so
štartovým číslom 722 z Mille Miglia sa
zachovali a možno ich vidieť v múzeu
Mercedes-Benz. Ó
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Každý prepravca, vodič kamióna
či transportéra potrebuje na svojich cestách
po Európe v prípade núdze rýchlu a hlavne
nebyrokratickú pomoc. Mercedes-Benz
pomocou Mercedes-Benz Service24h
prichádza na trh s možnosťou realizácie
platieb a súrnych záležitostí pomocou
MercedesServiceCard. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

MercedesServiceCard

– partner každého európskeho prepravcu

V

čom spočívajú výhody
Mercedes Service Card?
V prvom rade je to okamžitá identiﬁkácia prostredníctvom vlastnej centrály pohotovostnej služby Mercedes-Benz
alebo predajcom Mercedes-Benz 24 hodín/365 dní v roku. Zároveň je tu garancia okamžitej platobnej záruky bez
čakania, ponuka najväčšej servisnej siete v Európe bez akýchkoľvek paušálov
za zásah/sprostredkovanie (ak sa oprava nedá uskutočniť na mieste, k dispozí-

cii je vám 1 000 servisných miest so špeciálnymi odťahovými, príp. záchrannými
vozidlami), bez servisných príplatkov či
poplatkov za kartu. A tiež – v prípade
poškodenia pneumatiky je garantované
automatické postúpenie servisnej službe
ContiBreakdownService pre nákladné
vozidlá – a to v 24 krajinách, pri garantovaní pevných cien!
MercedesServiceCard sa vzťahuje na
príslušné vozidlo pre služby týkajúce
sa tohto vozidla. Ak má ﬁrma vo svojom vozovom parku väčší počet vozi-

diel, má možnosť požiadať o kartu viazanú na ﬁrmu, tzv. ﬂotilovú kartu.
Karta zároveň garantuje dielenský
servis Mercedes-Benz na uskutočnenie opráv, údržieb a zabezpečenie súčiastok, netto fakturáciu dielenských
faktúr, zúčtovacie služby s atraktívnymi platobnými lehotami. Ó

Kontakt:
Jana Horváthova,
tel.: 49294965,
mail: jana.horvathova@daimler.com
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Peter Bochnovič:
Úspech sa buduje

postupne
38
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Úspech a šťastie májú rôzne podoby. A tiež aj rôzne
trvanie. Niektorí sa s nimi potrebujú demonštratívne
prezentovať ,,pred celým svetom“, či sa ich zhostia tak
nešťastne, že si ani neuvedomia, ako o ne prídu, a iní
k nim pristupujú s úctou a pokorou. Vedia totiž, že sa
nerodia ľahko a rýchlo, že sú vrtkavé, stoja talent,
trpezlivosť, sebaovládanie a priveľké úsilie na to, aby sa
k nim stavali ľahkovážne. Žiaľ, takýchto ľudí nie je veľa.
Našťastie jedným z nich je aj Svidníčan – Ing. Peter
Bochnovič, majiteľ dopravnej spoločnosti
Ing. Peter Bochnovič BOPER. Text: Peter Škorňa / Foto: Peter Škorňa, BOPER

V

aša spoločnosť je najväčším slovenským
dopravcom smerom
na Rusko. Čo podmienilo vaše rozhodnutie
orientovať sa práve na tieto trhy?
V prvom rade som v Moskve študoval na vysokej škole odbor zameraný
na poľnohospodárske stroje a mechanizmy. Vďaka tomu som nielen precestoval celé Rusko, ale som aj pochopil nielen mentalitu, ale aj zákonitosti
života v tejto krajine. Neskôr, po návrate domov, som pôsobil ako hlavný mechanizátor v jednom podniku,
a pokiaľ to šlo, obracal som sa aj popri svojej práci. Vzal som si do ekono- J
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Jmického prenájmu niekoľko vozidiel
a skúšal som šťastie v Nemecku a Rumunsku. To, sa že dnes špecializujem
len na Rusko, spôsobila viac–menej náhoda, keď som raz v Hamburgu počul,
ako niekto z našich dopravcov vedľa
telefonoval, pričom odmietol ponuku
viesť tovar do Ruska. Keď dohovoril,
vypýtal som si od neho číslo, zavolal
som naň a v roku 1992 absolvoval svoju prvú túru do Moskvy...
Ale zrejme nešlo len o náhodné
rozhodnutie výberu cieľovej krajiny dopravy tovaru.
Samozrejme. Svoju úlohu tu zohral
aj môj vzťah k nej, znalosť spôsobu života a mentality, ruského jazyka a aj
toho, ako to v Rusku chodí, keď potrebujete čokoľvek vybaviť. Preto sa
tam cítim „ako ryba vo vode“. Keby
mi niekto povedal, že do Ruska už
nemôžem voziť a že sa mám preorientovať na západ, asi by som s mojím
podnikaním radšej skončil. Viete, už
som sa na ruskom trhu vyproﬁloval,
cítim sa tam stabilne a dobre, a to až
do tej miery, že sa dnes na mňa obracajú aj iní naši dopravcovia, keď potrebujú niečo vybaviť, či s niečím pomôcť. To bol okrem iného aj podnet
na členstvo v klube E100, ktorý zastupujeme na Slovensku.
O čo ide vo vami spomínanom
klube?
Tým, že sa doprave tovaru do
a z Ruska venujeme profesionálne už
niekoľko rokov, vieme, ako to v Rusku chodí, pokiaľ je potrebné čokoľvek
vybaviť a zabezpečiť, predovšetkým
v stave núdze. Klub je výhodný najmä pre dopravcov, ktorí majú málo kamiónov, často len jeden či dva. Vtedy
je členský poplatok v našom klube neporovnateľne nízky oproti cene služieb
(napr. v prípade havárie, poruchy kamiónu a iných vecí), ktoré naši členovia dostávajú.
Začiatky zrejme neboli
jednoduché...
To teda nie. Všetko som si odskúšal „od piky“ na vlastnej koži – aj
rast. Ten bol opatrný a postupný. Nemal som veľké oči, aj keď je Rusko obrovská krajina s obrovským trhovým
priestorom. Mal som pred ňou rešpekt,
lebo som vedel, že je to aj pomerne
zložitá krajina s komplikovanými
vzťahmi a väzbami. Aj preto som s ná-
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kupom vozidiel začal postupne – každý
rok jeden kamión. Bez toho, aby som
získal nejaký väčší úver, či aby som sa
spojil s nejakými investormi a hneď
sme nakúpili viacero kamiónov. Svoju
cestu som si budoval postupne.
Kedy ste zistili, že ste už v hre a začínate byť rešpektovaný hráč v oblasti dopravy?
Keď som mal trinásť kamiónov, prišiel som na jednu vec – stále som pociťoval problém v tom, že som jeden –
dva vozy mal nevyťažené na dvore. To
sa zmenilo v okamihu, keď som preko-

tiž veľký dôraz na to, aby vodiči trávili – pokiaľ to je možné – víkendy doma.
S rodinou. Tiež je pre nás – vzhľadom
na to, že vozíme tovar do Ruska, dôležité aj to, aby sa vodič v tejto krajine vedel bez problémov dohovoriť. Aj preto
uprednostňujeme „rusnákov“, a vôbec
sa tým netajíme. Naopak - sme na to
hrdí. Viete, kamiónová doprava do Ruska je „ťažkým chlebíčkom“ a my Rusíni máme v sebe niečo, čo to dokáže prekonať. Možno je to väčšia húževnatosť,
tvrdohlavosť, výdrž – jednoducho – sme
poriadni chlapi. Stále som totiž presved-

žitý jej otec, ale jeho výplata. A toho
sa chcem ja vo ﬁrme vyvarovať. Zatiaľ sa mi to darí, o čom svedčia aj slová manželky jedného vodiča, ktorá mi
povedala, že svojmu mužovi dala jasne na vedomie, že ak dá výpoveď, tak
sa s ním rozvedie... :)
Rodinné hodnoty zrejme nie sú
tým jediným, kvôli čomu máte stabilný tím vodičov...
Je to spôsobené aj inými faktormi,
ako mzda vyplácaná načas, či víkendy
strávené nie v práci, ale v kruhu rodiny. Tým netvrdím, že niekde inde ne-

Preferujem rodinu, rodinné hodnoty, domáce
zázemie a stabilitu - a moji zamestnanci tiež.
V doprave je totiž markantný nárast rozpadu rodín,
pretože keď otec rodiny jazdí po Európe aj dva – tri
mesiace, vidí svoju rodinu raz za tri mesiace.
nal hranicu dvadsiatich kamiónov. Začal som byť zaujímavý aj pre väčšie logistické a výrobné zahraničné ﬁrmy.
Až do tej miery, že som nestíhal. Zároveň som nepodceňoval marketing
a reklamu našej ﬁrmy aj smerom do
zahraničia. Výsledkom bolo aj to, že
nás oslovila jedna talianska ﬁrma, ktorá hľadala partnera na dopravu pre
Rusko. Kvôli nim som musel rozšíriť aj autopark. Ten dnes tvorí 41 vozidiel, z ktorých je až 21 vozidiel značky
Mercedes-Benz, pričom zvyšné uvažujem obmeniť práve za nové mercedesy.
Zrejme so mnou budete súhlasiť,
keď skonštatujem, že úspech ﬁrmy
je do značnej miery závislý aj od
tímu ľudí, ktorí ﬁrmu tvoria...
Jednoznačne. V našej spoločnosti
máme 45 vodičov, pričom na každého
desiateho máme aj jedného náhradného vodiča. Pri ich výbere sa s mojím kolegom – personálnym riaditeľom pánom Vargom riadime podľa
určitých kritérií, tak, aby sme v konečnom dôsledku boli spokojní aj my a aj
naši vodiči.
Môžete priblížiť aspoň niektoré
z vašich kritérií?
V prvom rade dávame prednosť vodičom z okolia Svidníka. Kladieme to-

čený, že Bratislavčan by kamiónom,
dennodenne do Ruska chodiť nevydržal. A keď náhodou aj, zistilo by sa nakoniec, že ide o prišelca z východného
či stredného Slovenska...
V súčasnosti sa viaceré ﬁrmy stretávajú s vysokou ﬂuktuáciou či nedostatkom kvalitných zamestnancov. Ako je to u vás?
Stretávame sa skôr s opakom. To,
že máme férový vzťah k zamestnancom, sa odzrkadľuje aj vo výraznom
záujme o prácu u nás. Dnes zamestnávame 63 ľudí. Viete, ja si veľmi potrpím na lojalitu voči ﬁrme a aj ﬁrmy
voči zamestnancom. Nás sa záujemcovia o prácu nepýtajú hneď na výšku platu, ale v prvom rade na to, či
dostanú výplatu načas a ako často
budú môcť byť so svojimi rodinami.
Raz mi jeden vodič povedal, že preňho sme najlepším zamestnávateľom,
lebo aspoň raz za desať dní vidí svoju rodinu. Preferujem rodinu, rodinné
hodnoty, domáce zázemie a stabilitu
– a moji zamestnanci tiež. V doprave je totiž markantný nárast rozpadu rodín, pretože keď otec rodiny jazdí po Európe aj dva – tri mesiace, vidí
svoju rodinu raz za tri mesiace. Tak
sa stáva, že pre rodinu už nie je dôle-

majú vodiči vyššie platy. U mňa však
majú peniaze načas a vždy. Rusi majú
také príslovie: Peniaze musia chodiť
ako deti do školy – pravidelne a načas – a toho sa držím. Sme stabilnou
ﬁrmou, a tak vieme aj ťažké časy krízy prekonať lepšie a hlavne bez veľkých reštrikcii či prepúšťania. Veľký
dôraz kladiem na školenia a vzdelávanie vodičov, ktoré im platím. Vodičom prispievam na 2. pilier, životnú poistku, liečebne náklady, platím
im Karty vodiča, víza či pasy. Každý vodič je u mňa vo ﬁrme ako živiteľ rodiny poistený na prípadné trvalé následky zranení, a to až do výšky
33 000 €. Vodiči našej dopravnej spoločnosti jazdia na vozidlách, ktorých
priemerný vek sa pohybuje okolo hranice 1,5 roka! A ešte niečo – svojim
zamestnancom platím vernostné, čo
znamená, že po piatich rokoch odpracovaných pre moju ﬁrmu má každý
zamestnanec 50 eur mesačne k mzde,
pričom každý ďalší rok sa táto suma
zvyšuje o 10 eur. Ja si vážim svojich
zamestnancov a oni si vážia mňa. Aj
preto sme stabilná spoločnosť. A aj to
je jeden z faktorov, prečo sme napriek
čoraz väčšej konkurencii na trhu stále úspešní. Ó
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Najmodernejšia hala
na výrobu autobusov

Turecko, hoci z neho len malá časť pripadá na európsky kontinent
a zvyšok jeho územia je lokalizovaný v Ázii, má výraznú snahu zaradiť
sa do spoločenstva krajín Európskej únie. Text: Stano Cvengroš / Foto: Mercedes-Benz Turecko

P

redurčuje ho na to aj snaha, ktorá sa začala koncom
druhej svetovej vojny, keď
sa Turecko začalo meniť na
priemyselnú krajinu s vyspelým automobilovým priemyslom, s pomerne demokratickým štátnym zriadením, ktoré je však stále do veľkej miery
ovplyvňované islamským náboženstvom.
Z kedysi feudálneho a zaostalého Turecka sa po druhej svetovej vojne stala moderná krajina s vyspelým priemyslom, automobilový nevynímajúc. Keď si
uvedomíme, že prvý automobil v Turec-
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ku vyrobili v roku 1950 a dnes sa tam vyrábajú nie stovky, ale tisícky výborných
motorových vozidiel v ultramoderne vybavených továrňach, je obdivuhodné, že
za taký krátky čas Turecko pokročilo naozaj míľovými krokmi. Prvý truck v Turecku vyrobili v roku 1950 a prvý osobný
automobil v roku 1960. Vlani už všetky
automobilky v Turecku vyprodukovali 1,6 milióna motorových vozidiel (osobné, nákladné a autobusy) v 17 fabrikách.
V počte vyrobených vozidiel je Turecko na 5. mieste v Európe a 10. mieste na
svete. Výraznou mierou to spôsobuje aj

skutočnosť, že hodinová mzda robotníkov pri výrobných pásoch je 1,68 eura,
pracovný týždeň má však až 45 hodín.

HALA PLNÁ SUPERLATÍVOV
Pri nedávnej návšteve továrne na výrobu
zájazdových autobusov Mercedes-Benz
v Istanbule sme sa mohli na vlastné oči
presvedčiť, že ide nielen o moderne vybavenú, ale aj jednu z najmodernejších
výrobných hál na svete. Celková plocha, na ktorej je postavená, dosahuje úctyhodné rozmery - 360 000 m2, v rámci
ktorých sa na autobusy vyrábajú všetky

jednotlivé diely. Podľa oﬁciálnych informácií ide o najmodernejšie riešenú
„daimlerácku“ továreň na svete, v ktorej
sa vyrábajú modely autobusov Intouro,
Tourismo, Conecto a Travego a ktorej

zastrešené priestory dosahujú astronomickú plochu 8 500 m2. V súčasnosti
v nej pracuje 4 874 zamestnancov, z ktorých je až 51 % inžinierov.

LINKA ANTIKORÓZNEJ
ÚPRAVY
Pýchou závodu je linka antikoróznej
úpravy. Tu dochádza k elektrolytickej
kataforéznej úprave všetkých plechov,
ba i celej konštrukcie skeletu autobusov.
A hoci kataforéznu úpravu podvozkových častí má každá automobilka, s tou
istanbulskou sa nedá porovnať. Práve tu
sa pri bodovom zváraní jednotlivých častí používajú desiatky robotov, pretože
ide o viacero modelov autobusov s rozdielnymi detailmi. Po zvarení konštrukcie vozidla dochádza k ďalšej antikoróznej úprave, najmä bodových a švových
zvarov, ktoré sú do hladka vybrúsené.

Výsledok je, že hotové vozidlá sú dôkladne chránené proti hrdzaveniu. Pýchou
fabriky je aj to, že konštrukcia autobusu prechádza cez sušiareň, kde sa vysuší
pri teplote 250 0C. V Európe je iba 5 takýchto liniek a každá stála 15 miliónov
eur. Vo fabrike sa pracuje na linkách
na dve zmeny, pri ktorých sa strieda až
1 300 pracovníkov, ktorí denne vyrobia
až 13 autobusov, pričom výroba jedného
autobusu trvá 1 100 hodín.

ZÁVER PREHLIADKY
Miesto výstupnej kontroly nás presvedčilo, že pravdepodobnosť výskytu vážnejšej chyby pri zostavovaní celého autobusu je absolútne minimálna. Asi aj preto
je bežné, že európski dopravcovia požadujú nové autobusy výhradne z Turecka,
a nie z domácej nemeckej či inej európskej produkcie. Ó

Pýchou závodu je linka antikoróznej
úpravy. Tu dochádza k elektrolytickej
kataforéznej úprave všetkých plechov
a celej konštrukcie skeletu autobusov.
HVIEZDY CIEST 02/2012
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Deﬁlé
motoristických
a technických
schopností
Koniec apríla (25. – 26. 4.) sa v priestoroch bývalého
kameňolomu v Banskej Bystrici uskutočnilo
podujatie Daimler Special Trucks 2012, na ktorom
sa zúčastnili desiatky pozvaných znalcov kvalitných
a spoľahlivých vozidiel. Nie bezdôvodne...
Text a foto: Peter Škorňa

U

ž aj ľudová múdrosť hovorí, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť.
V prípade banskobystrického Daimler Special
Trucks 2012 to platilo dvojnásobne.
Pozvaní hostia - obchodní klienti spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, profesionálni hasiči, dobrovoľní záchranári, členovia horskej služby a polície,
ale aj zástupcovia samosprávy a Slovenskej správy ciest, si priamo v akcii
mohli predvádzané a vystavené vozidla
nielen dôkladne pozrieť, ale ich za od-
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bornej asistencie profesionálnych predvádzacích vodičov aj vyskúšať priamo v teréne. A to nie hocijakom. Už
dva dni vopred zástupcovia spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia pripravovali pre trucky „opičiu dráhu“, ktorá
v atraktívnom prostredí bývalého kameňolomu spĺňala aj tie najnáročnejšie
offroadové predstavy.
Aj vďaka dôkladnej príprave tak pri
dvojdňových „ostrých“ jazdách boli
k dispozícii nielen špeciálne upravené
trasy cez kopce z navozenej asfaltovej
drviny, ale aj prudké stúpania a klesa- J
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J nia cez kamenný, ílový, mäkký a tvrdý terasovitý terén. A propos, terén.
Ten bol vďaka vytrvalému dvojdňovému dažďu pred začiatkom podujatia najmä počas prvého predvádzacieho dňa správne rozmočený,
poriadne šmykľavý, plný kaluží a takých hlbokých a vyjazdených koľají, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani
priaznivci kopania zákopov na línii
Compiegne – Remeš – Varennes počas I. svetovej vojny...

AKO RYBY VO VODE
Keď vám niekto povie: „Toho by
z blata nevytiahol ani párom volov...“
vedzte, že uvedené prirovnanie vzniklo v čase, keď ešte našinec nepoznal
Zetros. Práve Zetrosy (Mercedes-Benz
Zetros 6x6 s terénnym podvozkom so
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sklopnou korbou, Mercedes-Benz Zet- veniach, s pohonom dvoch či štyroch
Jkolies a variabilných viacúčelových
ros 1833 6x6 v špeciálnej hasičskej
nadstavbách.
úprave na hasenie lesných požiarov
a na prepravu pohonných hmôt ADR
a Mercedes-Benz Zetros 1833 6x6 vo
EPILÓG
vyhotovení veliteľsko-štábneho koDvojdňová banskobystrická predvámunikačného vozidla) počas Daimler
dzačka v atraktívnom teréne a príjemSpecial Trucks 2012 všetkým bez aké- nou prostredí - a tiež spokojné reakhokoľvek problému dokázali, že sa
cie prítomných hostí (medzi ktorými
tam, kde ostatné motorové vozidlá ka- nechýbali ani šarmantné dámy) v popitulujú, pohybujú bez najmenších
hodlí komfortného VIP stanu jasne
problémov ako ryby vo vode. Nebodokázali, že akcie podobného charakli to len Zetrosy, ktoré v banskobysteru majú svoje opodstatnenie. Nietrickom kameňolome hrdo „napínali
ktorí prehnaní optimisti dokonca vysvaly“ pred pozvanými návštevníkjadrili presvedčenie, že by sa takéto
mi. Veľkej pozornosti sa tešili aj ostat- podujatie mohlo v budúcnosti uskuné vystavené a testované vozidlá, ako
točniť aj viac ako raz za rok. Či sa to
Actrosy, Ategá, Géčka, Unimogy, ale
stane realitou, uvidíme. Pokiaľ nie,
aj Sprintery, jedno Viano a dve Mitsu- nič sa nedeje. Ako sa totiž hovorí –
bishi Fuso – všetky v rôznych vyhotodobrého býva málo... z

predstavujeme

Lahôdka pre autoškoly
Vozidlá s hviezdou si pri svojom podnikaní pochvaľujú nielen taxikári, ale čoraz
častejšie ich využívajú pri výcviku vodičov aj autoškoly. Najnovšie, ako lahôdka, sa
pre ne aj na Slovensku (u značkových obchodníkov siete Motor-Car) dodáva nový
Mercedes-Benz triedy B vyhotovený pre autoškoly. Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

V

ozidlá s hviezdou si pri
svojom podnikaní pochvaľujú nielen taxikári,
ale čoraz častejšie ich využívajú pri výcviku vodičov
aj autoškoly. Najnovšie, ako lahôdka, sa
pre ne aj na Slovensku (u značkových obchodníkov siete Motor-Car) dodáva nový
Mercedes-Benz triedy B vyhotovený pre
autoškoly.
Autoškolám určený Mercedes triedy B
ponúka alternatívne dva balíčky pre zdvojené systémy pedálov (popri vodičových
pedáloch sa ráta navyše aj s pedálmi pre
inštruktora, ktorý zaujíma miesto spolujazdca). Základný balíček (U63 380 eur)
obsahuje predprípravu, pričom samotné

pedále a ich inštaláciu si treba doplniť. Pokročilý (U64 700 eur) zahrnuje kompletné
vyhotovenie. Ako doplnok k obom prislúcha balíček špeciálnych vonkajších spätných zrkadiel (U65 42 eur).
Nový Mercedes triedy B pre autoškoly poskytuje klasické výhody vozidiel
s hviezdou. Patrí medzi ne typická miera komfortu, nízke prevádzkové náklady, spoľahlivosť, trvácnosť, odolnosť,
vysokokvalitné materiály, precízne spracovanie rovnako ako vysoká miera aktívnej a pasívnej bezpečnosti. Navyše (pri
vozidlách zo siete Motor-Car) bezplatne:
šesťročný (do 160-tisíc km) servis a trojročné havarijné aj povinné zmluvné poistenie. Nechýba ani ponuka predĺženia zá-

ruky na štyri roky.
Medzi špeciﬁcké, zvlášť pre autoškoly
užitočné výhody Mercedesu triedy B, určite patrí napríklad sériovo inštalovaný radarový systém výstrahy pred hrozbou kolízie. Ten dokáže predchádzať kritickej
jazdnej situácii i v prípade, že by nestačil včas zasiahnuť ani inštruktor. Medzi
ďalšími špeciﬁckými prednosťami novej
triedy B si zaslúži spomenúť atraktívny
vzhľad, priestrannosť aj dobrá obratnosť
(priemer otáčania iba 11 m). Rovnako ako
pri nových motoroch i prevodovkách agilná a úsporná jazda (v závislosti od motora
a prevodovky spotreba: kombinovaná na
hranici iba 4,4 litra, respektíve v mestskej
prevádzke 5,3 litra/100 km). Ó
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Znovuzrodenie
legendy rally

Význam značky Mercedes-Benz je fascinujúci od počiatku zrodenia
automobilu až po súčasnosť. Oprávnene. Boli to totiž nezmazateľne aj
„strieborné šípy“, ktoré stáli pri kolíske motoristického športu.
Text: Mgr. Lukáš Šintal / Foto: archív Daimler AG, autosportfoto.sk, Dávid Hudáček, Daniel Hlinka, Aleš Máčala

H

istória motoristických
súťaží v okruhových pretekoch a aj rally bola
od svojho počiatku veľmi rôznorodá. V oboch
však získavala nezmazateľné úspechy
značka Mercedes-Benz. V roku 1894
sa začalo pretekmi medzi mestami Paríž a Rouen (dlhými 126 km) formovať odvetvie rally vo Francúzsku. Preteky si hneď získali obrovskú popularitu
a stali sa inšpiráciou podobných podujatí, ako napr. rally Paríž – Bordeaux –
Paríž, Paríž – Marseilles – Paríž a pod.
V Taliansku sa v roku 1927 začali konať 1 000-míľové preteky Mille Mig-
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lia na trase Brescia – Rím – Brescia (písali sme o nich v minulých číslach HC
– pozn. red.), ktoré v roku 1931 vyhrala zahraničná posádka Caracciolo – Sebastian na vozidle Mercedes-Benz SSKL
(W 06 RS). O dvadsať rokov neskôr v roku 1955 - na Mille Miglia dominovala legendárna posádka Moss - Jenkinson
na vozidle Mercedes-Benz 300 SLR. Podobné podujatie, konané na americkom
kontinente, bolo nazvané Carrera Panamericana. V roku 1952 získali víťazný
„double“ na tejto rally v Mexiku vozidlá
Mercedes-Benz 300 SL, keď prvé miesto
vyjazdila posádka Kling - Kleng a striebro dvojica Lang - Grupp.

OKRUHOVÉ PRETEKY
Korene okruhových pretekov siahajú do USA, kde v roku 1903 skupinka
nadšencov prestavala dostihový ovál na
okruh pre motoristické preteky a nazvali ho Milwaukee Mile. O čosi neskôr,
v roku 1907 sa okruhové preteky konali aj v Európe, v britskom meste Brooklands. Medzi najťažšie a zároveň najpopulárnejšie sa zaradilo podujatie 24h
v Le Mans konané od roku 1923. Práve
tu – pre značku Mercedes-Benz v rally
úspešnom roku 1955 – sa udiala tragédia, pri ktorej pilot Pierre Levegh v cieľovej rovine v maximálnej rýchlosti vyletel z trate do tribúny plnej divákov.

1 Československá dvojica Máčala – Šintal a ich SLC 500 na štarte XIX. ročníka Rally Prešov 2012
2 Hannu Mikkola – Arne Hertz na Bandama rally Côte d´Ivoire v roku 1979
3 Mercedes-Benz SLC 500 pred renováciou
4 „Strieborné monštrum“ bezprostredne po osadení motora a prevodovky
5 Servisné zázemie rally teamu v Prešove
6 Mestská rýchlostná skúška „Ľubotice“

O život prišlo vyše 80 ľudí a množstvo
ďalších bolo zranených.

NAJDLHŠIA RALLY
Vedenie divízie motorsport stuttgartskej automobilky sa opätovne prihlásilo
k slovu až v roku 1977, keď sa angažovali v diaľkovom maratóne rally Londýn –
Sydney. Práve na tejto historicky najdlhšej (vyše 30 000 km) a najnáročnejšej rally
získal suverénne prvenstvo Mercedes-Benz 280 E–W123 s britskou posádkou
Andrew Cowan – Colin Malkin – Mike
Broad. Druhé miesto získala na rovnakom vozidle taktiež britská posádka Tony
Fowkes - Peter O´Gorman. Rok neskôr
sa na africkom kontinente v Nairobi uskutočnila Safari rally, kde zo štyroch Mercedesov 280E cieľovú rampu uvidel len
jeden – s posádkou Sobiesław Zasada –
Błażej Krupa.

SLC NA SCÉNE
Úspechy podnietili zrod novodobej legendy – špeciálu postaveného na podvozku majestátneho Mercedesu-Benz SLC
450. Vozidlo s vidlicovým osemvalcom,
s objemom 4 520 cm³, výkonom až 227
koní a po prvý raz v rally vozidle použitou 3-stupňovou automatickou prevodovkou si vyžadovalo majstrovské schopnosti
vodiča a navigátora. Svoje prednosti tieto vozidlá potvrdili hneď na extrémne náročných pretekoch Vuelta a la América
del Sud v roku 1978, v rámci ktorých počas 30 000 km trase vedúcej cez 10 krajín
získal prvé miesto Mercedes-Benz SLC
450 s posádkou Andrew Cowan – Colin
Malkin, druhé posádka Sobiesław Zasada – Andrzej Zembrzuski, štvrté posádka
Timo Mäkinen – Jean Todt. 3. a 5. priečka patrila taktiež Mercedesom - modelu 280E - W123... Model SLC sa v roku
1979 prispôsobil homologácii pre skupinu 4 a získal aj nové označenie 450 SLC
– 5.0. Počas Rally Safari sa aj napriek logistickým problémom s dodávkami náhradných dielov podarilo posádke Hannu
Mikkola - Arne Hertz získať striebornú
priečku, pričom v tom istom roku získali
na 11. ročníku Bandama Rally Côte d´
Ivoire (Pobrežie Slonoviny) aj zlatý veniec
za famózne víťazstvo. V roku 1980 prešlo

vozidlo ďalšou zmenou a získalo označenie SLC 500 s výkonom 300 konských síl.
Posádka Björn Waldegård a Hans Thorszelius získala na ňom na 12. ročníku Bandama „Marlboro“ Rally Côte d´Ivoire
prvenstvo. Napriek uvedeným úspechom
prichádza na konci sezóny 1981 vedenie
Mercedesu-Benz motorsport k rozhodnutiu preteky rally opustiť…

ZNAČKA, IMIDŽ A ADRENALÍN
Mercedes-Benz nie je len automobilovou
značkou, ale aj súčasťou životného štýlu
či diagnózou, či skôr syndrómom (v pozitívnom zmysle slova). Jedným z ľudí „trpiacich“ syndrómom striebornej hviezdy
je aj známy reštaurátor historických vozidiel Aleš Máčala zo Zlína. Myšlienka
znovuzrodenia tejto pretekovej legendy
v podobe vozidla Mercedes-Benz SLC
500 driemala aj v jeho vnútri až do momentu, kým ju nezrealizoval. Dnes kompletná renovácia a postavenie vozidla
určeného pre súťaže rally v triede historických vozidiel stojí zato, o čom svedčí aj jeho účasť na prvom podujatí MSR
2012 v rally v Prešove. Tu sa na štart postavila posádka Aleš Máčala s navigátorom Lukášom Šintalom, členom Mercedes-Benz klubu Slovensko s vozidlom
SLC 500 z roku 1978 postavenom podľa
špeciﬁkácie z roku 1980 vrátane farebného dizajnu z Bandama rally Côte d´Ivoire. Po prvý raz mali diváci a motoristická
verejnosť na Slovensku možnosť vidieť
toto unikátne vozidlo v „akcii“ práve
v metropole Šariša, kde sa im prvú etapu v dĺžke 90 meraných kilometrov podarilo vo svojej triede zavŕšiť víťazstvom.
Žiaľ, v druhej etape museli kvôli technickej poruche auta odstúpiť, ale to nič nezmenilo na tom, že v ich žilách už naveky bude kolovať historický odkaz legiend
motorsportu Mercedes-Benz a ambícia
nadväzovať na úspechy minulosti. Len
tak totiž možno byť pastvou pre oči fanúšikov a dôstojnými reprezentantmi a šíriteľmi posolstva, ktoré tu zanechal model
SLC a značka Mercedes-Benz ako taká.
A propos, aby sme nezabudli – veľké poďakovanie za pomoc a podporu na tomto podujatí patrí spoločnosti Motor-Car
Prešov... Ó
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Petra Polnišová:

Vo Francúzsku
hviezdi Béčko

Sympatická, veľmi milá, ústretová dáma, úžasná humoristka, ktorá
skvostí svojimi fantastickými pripomienkami, nápadmi a podieľa
sa aj na scenároch či dramaturgii. Takto je opisovaná divákmi
slovenská herečka Petra Polnišová (36). Pri našom rozhovore,
uskutočnenom po tom, ako si prevzala novučký Mercedes-Benz
triedy B, sa priaznivý dojem z tejto aktuálne jednej z herecky
najobsadzovanejších umelkýň a zároveň absolútnej víťazky
tohtoročnej televíznej súťaže OTO ešte umocnil. Text a foto: Peter Kresánek

V

televíznej súťaži ste
už bodovali viackrát,
dosiahli ste okrem
iného aj označenie Talent roka, cenu Stana
Radiča a ďalšie ocenenia. Ako sa dá
v mladom veku a za relatívne krátky čas dostať na herecký piedestál?
Po talentových skúškach ma prijali na Vysokú školu múzických umení, kde som vyštudovala bábkoherectvo. Dobrú školu pre herectvo i život
mi dalo tiež následné niekoľkoročné zahraničné pôsobenie v Spojenom
kráľovstve a v milánskom divadle Teatro laboraotrio mangiafuoco. Na Slovensku som sa plne vložila do účinkovania a snažím sa podnes maximálne
vstrebávať a zároveň potom odovzdávať nadobudnuté skúsenosti. Či už
z divadla GUnaGU v Bratislave, Divadla L+S, alebo Novej scény a Arény. V televíziách sa mi zadarilo i obsadením do humoristickej relácie

S.O.S., či seriálu Ordinácia v ružovej
záhrade. V šou Partička zasa rozvíjame improvizačné umenie s hereckými
kolegami Lukášom Latinákom, Mariánom Miezgom, Robom Jakabom,
Jurajom Kemkom. Rada sa zapojím
i do ﬁlmovej tvorby. Vo ﬁlme Muzika som stvárnila Miladu Bučičovú
(za túto rolu bola tiež nominovaná na
ocenenie, pozn. aut.) a vo ﬁlme Hoď
svišťom! som účinkovala ako Sandra
Bojová. Zapojila som sa dokonca aj
do naspievania CD. Tohto projektu
Umelci spievajú deťom sa zúčastnili
aj také umelecké osobnosti ako Stano
Dančiak, Marián Labuda, Marián
Geišberg, Martin Huba, Monika
Hilmerová, Robert Roth, Ladislav
Kerata, Oľga Belešová, Alexander
Bárta, Ivo Gogál a Gabriela Dzuríková. Pri hereckom povolaní je podľa
mňa dôležité, že vás niekto zaregistroval a páči sa mu vaša práca. Herec si užíva, najmä ak je obecenstvo spokojné. J

Novú majiteľku starostlivo
o vozidle inštruoval predajca
Mgr. Martin Košara.
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„Som veľmi šťastná, že si tento Mercedes triedy B
beriem,“ zdôverila sa nám Petra Polnišová za volantom
svojho nového tátoša.

Za desať rokov šoférovania už
mám s autami skúsenosti. Keď som
si však vyskúšala nové Béčko, tiež
som sa doň doslova zamilovala.
J Vybrali ste si rovnakú značku i model vozidla, aké bolo hlavnou cenou pre diváka v televíznej súťaži,
ktorej ste absolútnou víťazkou. Je
to náhoda?
Môžem prezradiť, že vo Francúzsku, kde spoločne bývame a odkiaľ
pochádza aj Matthieu Darras - otec
môjho syna Simona, zažíva nová trieda B doslova nákupný boom. Za desať
rokov šoférovania už mám s autami
skúsenosti. Keď som si však vyskúšala nové Béčko, tiež som sa doň do-
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slova zamilovala. Toto mimoriadne
úspešné, priestranné a pritom do mesta i na dlhšie trasy vhodné auto sa nielen mne, ale aj Matthieuovi javí ako
tá najlepšia voľba. Zhodli sme sa na
nej i napriek tomu, že on ako muž jazdí úplne iným spôsobom než ja. Pri
tomto pragmatickom rozhodnutí sme
vychádzali i zo skutočne nízkej spotreby: na rozmedzí 4,4 až 4,7 litra na
sto kilometrov a vysokej hospodárnosti prevádzky triedy B. Nezanedbateľnú úlohu pri našej voľbe zohrali aj be-

neﬁty mercedesov, vrátane najnovších
trojročných poistení v cene. Naše
nové vozidlo má okrem iného pre radosť aj športový balík či komfortný
multifunkčný volant, praktický asistent parkovania i bezpečnejšie bi-xenónové svetlomety.
Spomenuli ste, že čoskoro odchádzate do Francúzska. Aké máte
plány na najbližšie obdobie?
Práve v období, keď sa k čitateľom
dostane toto nové číslo Hviezd ciest,
očakávam, že sa naša rodina rozrastie.
Synčekovi Simonovi má v lete pribudnúť ďalší súrodenec. Netajím sa tým,
že túžim i po väčšej rodine. Materstvo
ma baví. Myslím si, že deti by mali vyrastať vo svorke. Rozmýšľame tiež, že
by sme sa niekde natrvalo usadili, ale
ešte nevieme kde. Neskôr to pravdepodobne tiež budeme musieť vyriešiť. Ó

štýl

Čaro
zmyslových
vnemov

Do čarovného sveta zmyslových vnemov
uviedla hostí už tretia Ochutnávka
s hviezdami pre advokátov. Text a foto: Peter Kresánek

P

opri degustácii inšpiratívnych vzoriek od domácich
i svetových producentov
vín a chutnom cateringu tu
boli naporúdzi pre zážitky
i jazdy na aktuálnych novinkách - triedach B a M. Hostia si sprostredkované
čaro zmyslových vnemov z ponúknutých jedál a nápojov či jázd na prémiových automobiloch vychutnávali až do
nočných hodín. „Takéto podujatie spá-

ja a utužuje vzťahy,“ konštatoval už pri
prvých ochutnávkach advokát
JUDr. Tomáš Borec, súčasný slovenský
minister spravodlivosti. Tretie neformálne Ochutnávky s hviezdami opäť
pripravila so svojimi partnermi spoločnosť Motor-Car Bratislava. Medzi
značkami prezentujúcimi svoje vína tu
tentoraz boli: Chateau MODRA, i love
vine, Movino Veľký Krtíš, Víno Miroslav Dudo a Víno Nitra. Ó

1 Ako prekvapenie vystúpila na tretích Ochutnávkach s hviezdami Mária
Čírová, ktorá pre našich čitateľov pred novou triedou M aj zapózovala.
2 Pohodové stretnutia v príjemnom prostredí prilákali viaceré ďalšie známe
osobnosti slovenskej advokácie. Prvýkrát tu bol tiež (zľava) bratislavský advokát JUDr. Dušan Ivan a košický právnik a podnikateľ JUDr. Gabriel Ižarik.

1
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VAKUUM
VAK
KUUM POT

Časť šiesta:
HODINA ELIXÍROV

Pili ste už

dobrú kávu?

Rozpálená misa naplnená svetlým pieskom, horiace kahany,
guľaté sklené banky s bublajúcim obsahom, stojany s ﬁltrami,
medené nádobky, antikorový riad, porcelánové šálky...
Text: Ing. Jaroslav Útly, generálny riaditeľ ATC-JR / Foto: ATC-JR

N

ie, neopisujem alchymistickú dielňu či chemické
laboratórium, len vás pozývam na „hodinu elixírov“ so stručným prehľadom najbežnejších spôsobov prípravy
výbornej šálky kávy.

ÚLOHA: PRIPRAVTE Z UPRA
ŽENÝCH KÁVOVÝCH ZRNIEK
LAHODNÝ NÁPOJ
Toto zadanie riešili celé generácie ľudí
pred nami a doteraz sa na ňom usilovne
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pracuje, skúmajú sa podmienky prípravy, vylepšujú a objavujú nové zariadenia.
Jedno z najstarších riešení tejto úlohy
je príprava tureckej kávy v džezve, v ktorej sa pomocou horúceho pieskového kúpeľa veľmi jemne pomletá káva zohrieva
spolu s vodou a ďalšími prísadami (cukor, koreniny) až do spenenia. To sa opakuje trikrát a potom sa nápoj servíruje.
Penu, ktorá sa vytvára na povrchu a obsahuje mnoho aromatických a vonných
zložiek, v Arábii nazývajú tvár kávy.
Môže vás tiež prekvapiť iné dávno zná-

me riešenie – studená extrakcia kávy.
Asi 500 g mletej kávy sa 24 hodín lúhuje
v jednom litri studenej vody a po ﬁltrácii
sa riedi horúcou vodou. Vzniká tak chutný aromatický nápoj s potlačenou horkosťou.

TEÓRIA: VŠEOBECNÉ
ZÁSADY PRÍPRAVY
Keby sme chceli nejako zadeﬁnovať
prípravu kávy, tak by sme mohli povedať, že ide o proces, v ktorom pomocou
vody získavame optimálne množstvo zlo-

CLEVER DRIPPER

žiek z pražených zŕn (18 až 22 %). Znamená to, že približne 1/5 kávových zŕn
rozpustíme do nápoja a zvyšok vyhodíme. Rozpustiť menej znamená nedosiahnuť plnosť chutí a plytvať kávou, rozpustiť viac znamená získať nie najlepší
nápoj s intenzívnou horkosťou. Základným predpokladom dobrého výsledku
je čerstvo upražená kvalitná káva, ktorú pomelieme tesne pred prípravou a čisté vybavenie na jej prípravu bez akýchkoľvek cudzích pachov a prímesí. Keďže
naša šálka kávy bude obsahovať viac ako
90 % vody, venujeme jej kvalite patričnú pozornosť. Vhodná je čistá pramenitá
mierne tvrdá voda. Doma môžete použiť
vodu preﬁltrovanú vo ﬁltračnej kanvici
alebo balenú nízko mineralizovanú stolovú vodu. Hoci máme zaužívané slovné
spojenie „idem uvariť kávu“, zapamätajme si, že varenie či vriaca (100 °C) voda
káve nesvedčí. Dokonca ani pri starodávnom spôsobe prípravy kávy v džezve,
ktorý sme spomenuli v úvode, voda nevrie, iba kypí pri teplote okolo 97 °C.
Pretože hrúbka mletia zásadne ovplyvňuje extrakciu chuti a arómy, uvádzam
v tabuľke priemernú veľkosť častíc podľa
pomenovania mletia:
Mletie

Priemerná veľkosť
častíc v mm

Hrubé

1

Stredné

0,5

Jemné

0,2

Všeobecne platí, že čím jemnejšie
je káva pomletá, tým kratšie môže byť

BELGICKÝ KÁVOVAR

v styku s vodou a zas naopak. Káva sa
zväčša pripravuje pri dávkovaní v rozmedzí 50 až 70 gramov kávy na liter vody.
Pri espresse platí dávkovanie okolo 8 g
na 30 ml vody. A ešte jedna praktická
poznámka: Pokiaľ nemáte teplomer na
zmeranie teploty vody, nechajte vodu zovrieť, odtiahnite zo zdroja tepla a pred
zaliatím kávy nechajte 30 – 60 sekúnd
odstáť. Schladí sa na optimálnu teplotu.

RIEŠENIE ÚLOHY:
NIEKOĽKO VEĽMI DOBRÝCH
SPÔSOBOV PRÍPRAVY KÁVY
FRENCH PRESS
Takto nazývanú kanvičku s ﬁltrom vynašli vo Francúzsku a príprava kávy v nej
je veľmi jednoduchá. Do nádoby zhotovenej zväčša z varného skla nasypeme kávu
a zalejeme horúcou vodou. Po chvíli premiešame a necháme lúhovať 2 – 4 minúty. Potom kávu preﬁltrujeme zatlačením
kovového ﬁltra umiestneného na pieste
a okamžite podávame, aby káva nezosta- J

MOKA EXPRESS
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FRENCH PRESS

J la ďalej v styku s vodou. Extrakcia by totiž pokračovala aj naďalej, čo by spôsobilo zhoršenie kvality nápoja. Výsledkom je
nápoj plný chute a vôní. Nie je číry, pretože obsahuje prachové čiastočky kávy, ktoré prešli otvormi ﬁltra.
Mletie: veľmi hrubé
Teplota vody na prípravu: 92 °C – 96 °C

MOKA EXPRESS
Tento rozšírený spôsob prípravy bol
objavený v Taliansku v roku 1933 a samotná kanvička sa skladá z troch častí:
na spodku je nádobka na vodu, v strednej časti sitko na mletú kávu a v hornej
nádobka na hotový nápoj. Naplnenú kanvičku zohrievame na zdroji tepla dovtedy,
pokiaľ horúca voda zo spodnej časti nie
je pretlačená cez sitko s kávou do vrchnej
nádobky.
Mletie: stredné

VAKUUM POT
Tento takmer laboratórny prístroj bol
patentovaný už v roku 1830. Skladá sa
z dvoch baniek, medzi ktorými sa nachádza ﬁlter. Pripravíte si v ňom romantickým spôsobom vynikajúcu kávu s využitím vákua pri jej ﬁltrácii. Zahrievaním
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vody v spodnej nádobe sa vytvorí tlak pár
nad hladinou, ktorý v utesnenom systéme pretlačí vodu do hornej nádobky. Tu
nasypeme mletú kávu, ktorú premiešame s vodou. Po zhruba 1 – 2 minútach
zhasneme kahan. Chladnutím v spodnej nádobe vzniká vákuum, čo má za následok pretečenie kávy z vrchnej nádoby
cez ﬁlter do spodnej. Z tej kávu napokon
servírujeme.
Nádherne prepracovaným variantom
tohto systému prípravy je BELGICKÝ
KÁVOVAR, kde uvaríte kávu automaticky, pretože vahadlový mechanizmus sám
uhasí kahan a spustí ﬁltráciu.
Mletie: hrubé až stredné

CLEVER DRIPPER
Tento „rozumný“ kávovar skĺbil to najlepšie z bežnej ﬁltrovanej kávy a kávy pripravenej pomocou French pressu. Káva je
silná, s mohutným telom a zároveň čistá
a jasná. Celý vtip záleží v použití ventilu,
ktorý zabezpečuje kontrolované spustenie
ﬁltrácie po položení na šálku, čo vlastne
umožňuje regulovať dĺžku extrakcie a pripravovať kávu požadovanej koncentrácie.
Mletie: hrubé
Teplota vody na prípravu: 92 °C – 96 °C

AEROPRESS
Tento kávovar patrí medzi tie novšie
– pán Alan Adler si ho nechal patentovať v roku 2005. Ide o jednoduchý dutý
valec s vyberateľným piestom, na ktorého spodnej strane je vymeniteľný papierový mikroﬁlter. Do valca nasypeme približne
20 g mletej kávy a zalejeme horúcou vodou. Premiešame, ihneď nasadíme piest
a zatlačením ﬁltrujeme do šálky. Bolo už

STOLNÝ
PREKVAPKÁVAČ

vymyslených viacero techník prípravy
kávy pomocou tohto zariadenia a dokonca sa poriadajú aj majstrovstvá sveta v aeropressovaní.
Mletie: jemné
Teplota vody na prípravu: 95 °C

PREKVAPKÁVAČ KÁVY
V podstate ide o sústavu troch nádob,
kde vo vrchnej je voda, prípadne ľad,
v strednej mletá káva a v spodnej sa zachytáva hotová prekvapkávaná káva. Extrakciu možno regulovať prietokom, a to
pomocou ventilu umiestneného na hornej
nádobe. Platí, že studenú vodu nechávame kvapkať pomalšie a teplú rýchlejšie.
Mletie: hrubé až stredné
Teplota vody na prípravu: 0 °C – 96 °C

ZÁVER
Pripravili sme niekoľko veľmi dobrých kávových elixírov, a to pomocou ľahko dostupných a nie drahých zariadení.
Ak vám tu chýbala príprava kávy pod tlakom, tak sa s vami rád stretnem v ďalšom pokračovaní nášho seriálu o káve,
kde bude celý článok venovaný fenoménu s menom ESPRESSO. Ó

štýl

Freelancer Urban Black
Nečakaná a očarujúca čiernočierna linka sa ako mávnutím čarovného
prútika objavila v partitúre RAYMOND WEIL. Text: - vik- / Foto: RAYMOND WEIL

S

vojím moderným štýlom tento
prvý čierny PVD freelancer pomenovaný Urban Black akoby
otvoril okno do budúcnosti svojej
materskej kolekcie. Uvádza nás
do úplne nového pulzujúceho života veľkomesta, kde má zmysel a jedinečnosť každý
moment, aj ten najkratší ako pauza medzi
notami. Freelancer si svoje meno zaslúžil
príslušnosťou k jednej z posledných nezávislých hodinárskych značiek vo Švajčiarsku. Tento rad sa vyvíja už niekoľko rokov
a napriek svojej istej atraktivite sa od ostatných líši predovšetkým uvoľneným a pritom elegantným štýlom. Charakteristické
sú preň nezvykle zošikmené hrany a „priskrutkované“ graﬁcké aplikácie na číselníku. Chronograf freelancer sa ako najslávnejší model kolekcie objavil už v mnohých

vyhotoveniach s rôznymi číselníkmi, ručičkami aj náramkami, ale vždy vo veľmi inovatívnom avantgardnom štýle.
Chronograf roku 2012 má puzdro s priemerom 42 mm pokryté čiernou PVD
vrstvou. Jeho čierny galvanický číselník
má 8 luminiscentných arabských číslic so
striebristým okrajom. Jeho dizajn je neprehliadnuteľný a rovnako silný ako granátová červeň jeho ručičiek a číslic na stupnici tachometra. Skrutky na číselníku, ktoré
sa stali častým graﬁckým symbolom celej
kolekcie, slúžia na pevné uchytenie aplikácie okolo otvoru dátumovky tradične zobrazujúcej tri číslice. Dva malé ukazovatele
sú pekným detailom číselníka poskytujúceho dobrý prehľad o meraných parametroch - ukazovateľ 30 minút pri číslici 12
a ukazovateľ 12 hodín pri číslici 6. Nezvy-

čajné a originálne je zrezanie týchto ukazovateľov v oblasti okolo menšieho ukazovateľa sekúnd pri číslici 9, čo akoby mu
vracalo jeho veľkosť. S graﬁcky bohatým číselníkom kontrastuje čisté, stroho riešené
puzdro s priehľadným zadným viečkom
odhaľujúcim krásu pulzujúceho mechanického strojčeka. Strojček má rezervu chodu
46 hodín a zdobí ho 25 rubínov. Oscilujúce závažie sa pre svoj part zahalilo do slávnostnej čiernej, rovnako ako celé puzdro
a preklápacia pracka. Ich neobyčajne tvrdý
PVD plášť dáva vyniknúť vyberanej jemnosti remienka z matnej čiernej teľaciny.
Elegancia a komfort sa prelínajú celou partitúrou tohto modelu. Niet pochýb, že inovatívny a odvážny freelancer Urban Black
bude hrať hlavný part v symfónii RAYMOND WEIL 2012. Ó
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Bardejovské
pastorále
Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné
prírodné a historické zákutia. V nasledujúcich riadkoch
pokračujeme v predstavovaní horného Šariša,
konkrétne jeho časti – mesta Bardejov a jeho
najbližšieho okolia... Text: Peter Škorňa / Foto: Marcel Tribus a autor
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S

everovýchod Slovenska je natoľko vzdialený od víru ,,veľkomestského života s jeho malomeštiackymi maniermi“, že si
dokázal zachovať svoje neopakovateľné čaro a prirodzenosť. A, samozrejme, krásu – nielen okolitej prírody, ale aj
autentickosť života. A hoci je to na jednej
strane pozitívne, na strane druhej je jeho
poloha – na severe, neďaleko hraníc s Poľskom a ďaleko od všetkých súčasných
hlavných dopravných ťahov nevýhodou.
Aj preto si zaslúži pozornosť všetkých, ktorí milujú unikátne stredoveké pamiatky,
ľudové umenie a tradície a kúpeľnú atmosféru. Aj preto sme radi, že vás môžeme
privítať v najkrajšom slovenskom meste –
J
v Bardejove...
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J HISTORICKÁ FASCINÁCIA
Bardejov je starobylé kráľovské mesto,
ktorému dominuje Radničné námestie
obkolesené renesančnými meštianskymi
domami postavenými na gotických základoch, s množstvom bohato zdobených
portálov, výklenkov a schodísk. Práve tu
sa nachádza trojloďová Bazilika sv. Egídia, predstavujúca jeden z vrcholov neskorej gotiky na východnom Slovensku.
Jej najcennejším oltárom je oltár Narodenia Pána, najcennejšou plastikou je jediná
kamenná plastika v kostole - Pieta, a najcennejšou maľbou je Tvár Krista.
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Azda najfotografovanejšou bardejovskou budovou je stredoveká radnica - prvá
renesančná stavba na Slovensku, postavená v rokoch 1505 až 1511. Jej rímsu zdobí
118 kamenných plastík, pričom na hrebeni južného špicu radnice je socha rytiera Rolanda, symbolizujúca kráľovské výsady. Na
severnej strane budovy sa nachádza rarita
– slnečné hodiny. K mestu Bardejov patrí
neodmysliteľne aj zachovalý mestský (svojho času najdokonalejší v Európe) hradobný
systém s deviatimi zrenovovanými baštami
a dvoma barbakanmi. Pozornosť si zaslúži najmä Hrubá bašta s hrúbkou múrov až

3,5 metra! K dominantám mesta patrí aj židovské suburbium, vybudované z veľkej židovskej synagógy z 18. storočia. Z kopca –
východne od mesta sa na stredoveké mesto
pozerá Kostol sv. Kríža, postavený v eklektickom historizujúcom slohu s výraznou
kresbou fasády. Ku kostolu vedie aj krížová cesta so súborom kaplniek, postavená
v druhej polovici 19. storočia. Krása a cennosť historického centra Bardejova bola ocenená v roku 2000, keď bolo spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium
zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE
Len 6 km od historického centra sa nachádzajú Bardejovské Kúpele, schúlené
so svojimi budovami, prameňmi a kúpeľnou kolonádou v krásnom, tichom a pokojnom prostredí ihličnatých a listnatých
lesov. Práve tu sa ukrýva aj ich najvzácnejšie bohatstvo - vzácne zdroje prírodných
liečivých minerálnych vôd, ktoré svojím
zložením patria medzi najvýznamnejšie
v Európe. V roku 1895 sa tu liečila manželka cisára Františka Jozefa I., cisárovná
Alžbeta, no navštívil ich aj ruský cár Alexander I., čo len svedčí o ich vysokom renomé a blahodarnej sile minerálnych vôd
už v minulosti.

BARDEJOVSKÝ SKANZEN
Skanzen ľudovej architektúry, lokalizovaný na konci kúpeľov na svahu pod lesom, patrí k najstarším skanzenom na Slovensku, ak nie je vôbec najstarší. A zrejme
aj k najhlučnejším, pretože v tesnej blízkosti stojaca stolárska dielňa patriaca kúpeľom vydáva počas svojej činnosti nepríjemný a rušivo pôsobiaci hluk. Napriek
tomu si skanzen hneď získa každého návštevníka drevenými obytnými domčekmi
s hospodárskymi stavbami pochádzajúcimi zo začiatku 18. storočia zo Zboja
a z Mikulášovej, alebo zvyšnými 28 objektmi tradičnej ľudovej architektúry z oblasti Horného Šariša a severného Zemplína.
Zvlášť vizuálne zaujímavé sú dva cirkevné objekty: drevený kostolík východného
obradu z dediny Zboj z roku 1766 a gréckokatolícky drevený kostol z Mikulášovej
z roku 1730. V neďalekej vile Rákoczi sa
nachádza národopisná expozícia s bohato vyšívanými šarišskými krojmi, ľudovou
obuvou a inými ľudovými výrobkami.

ZBOROVSKÝ SKANZEN
Absolvovali ste obhliadku kúpeľov
a skanzenu a neviete, čo so zvyšným voľným časom? V tom prípade vám dobre
padne výstup na neďaleký hrad Zborov.
Stačí, aby ste sa vybrali autom z kúpeľov, prešli niečo málo cez osem kilometrov a v náručí zelene stromov zbadáte,
ako sa na vás zhora pozerajú pyšne sa týčiace ruiny hradu. Pod ním sa nachádza
nielen obec Zborov, ale aj jej časť - rázovitá rómska kolónia, ktorá z väčšej časti
svojou skladbou a inštaláciou drevených
budov, so strechami posiatymi satelitmi
a dymiacimi komínmi pripomína skôr nevydarené science ﬁction. To evokuje v kaž-

HORNOŠARIŠSKÁ ZÁHADA
Zborovská chodiaca značka
Po tom, ako sa v kalifornskom Údolí smrti
objavili pohybujúce sa obrovské balvany
zanechávajúce za sebou stopy, si len málokto dokázal predstaviť, že by túto raritu a doposiaľ nevyriešenú záhadu mohlo
prekonať niečo ešte záhadnejšie. Dnes –
zdá sa – jedna takáto vec či skôr úkaz existuje a my sme ho objavili priamo nad Zborovom. Na
svahu popri turistickej cestičke vedúcej k zrúcanine hradu Zborov sme objavili nielen viaceré stojace turistické značky, ale aj jednu ležiacu, od miesta svojho osadenia do betónu vzdialenú asi tri metre! Po bližšej a dôkladnej obhliadke sme zistili, že turistická informačná značka
vyrobená z kovu je na jednom svojom konci ovitá pomerne hrubou vrstvou betónu. Jej smerovanie – informačnou tabuľkou smerom k dedine a betónovým vencom smerom k ruinám
hradu vyvolávalo v nás rad nezodpovedaných otázok. Sú za jej pohybom nadprirodzené sily?
Alebo ju do pohybu uviedla neznáma elektromagnetická a gravitačná sila? Nemá v tom prsty
podzemné žiarenie? Kusy tlakom porušenej suchej trávy, ktoré zanechávala stopa jej pohybu
to totiž nasvedčovali. Do úvahy prichádzali aj tzv. tibetské trúby, ktorými dokázali mnísi pred
pár desaťročiami pomocou zvukových vĺn premiestňovať niekoľkotonové skaly... Nakoniec sa
zdá, že môže existovať aj iné – hoci doposiaľ nevysvetlené a nepotvrdené vysvetlenie zborovskej chodiacej značky. Tou je nielen blízkosť neďalekej rómskej osady, ale aj asi deväť kilometrov vzdialeného výkupu starého železa. Táto hypotéza má však argumentačné logické slabiny,
lebo načo by niekto uviedol železnú značku do pohybu aj s betónom, keď všetci vieme, že sa
starý betón – na rozdiel od železa nevykupuje...?

dom jej návštevníkovi zmes architektúry
konca 19. storočia v odľahlej a pustej oblasti Klondike v kanadskom teritóriu Yukon počas tzv. Zlatej horúčky a telekomunikačného, digitálneho a telenovelového
boomu na Slovensku začiatkom 21. storočia. A keďže sme chceli dokázať, že najnovší Mercedes-Benz ML 350 BlueTec
4MATIC nezvládne len zimu a ľad za polárnym kruhom, či sucho a teplo Grand
Canyonu v Arizone, ale je ideálnym spoločníkom aj do pomerne náročných kar-

patských terénnych podmienok, aké vie
poskytnúť ,,panensky neporušená a zachovaná“ osada v Zborove, podnikli sme krátku – zato však úspešnú expedíciu aj sem.
Každopádne – aj keď je konečné rozhodnutie len a len na vás čitateľoch, odporúčame vám zaparkovať auto radšej v obci než
v tesnej blízkosti osady...

HRAD ZBOROV
Priamo z obce sa dá dostať po modrej
značke do sedla, a odkiaľ cez dubovú alej J
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Najbližší autorizovaní zmluvní
predajcovia Mercedes-Benz

J až na hrad. Druhou možnosťou je ísť na
hrad po žltej značke - cez most poniže obce
strmým stúpaním, až na zrúcaninu gotického hradu z 13. storočia, prestavaného do
renesančného štýlu, ktorý bol cisárskym
vojskom 14. októbra 1684 dobytý a zbúraný. Hrad bol o.i. nazývaný aj Makovica.
Zo stredovekého hradu sa zachovali viaceré múry, miestami s vybudovanými strieľňami, čiastočne zachovanými oknami, dve-

rami, či zvyškami renesančnej omietky
s graﬁtovými ornamentmi. Hoci hrad v súčasnosti prechádza pomerne rozsiahlou rekonštrukciou, spevňovaním a dostavbou
zvyškov múrov okolo hradného nádvoria
či spevňovaním budov hradu a jeho veží,
napriek tomu je jeho prehliadka bezpečná
a výhľad z jeho najvyššie položeného bodu
na okolité kopce Ondavskej vrchoviny prekrásny... Ó

Levoča – Poprad
Motor-Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad
Servis 24 h - osobné, nákladné
a úžitkové vozidlá
00421 918 500 144
GPS: S49.057958° V20.274314°
Bardejov - Prešov
Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Servis 24 h – osobné a nákladné vozidlá
00421 51 77 231 41
GPS: S48.960053° V21.256866°
Servisný partner Mercedes-Benz:
HUDOS Service s.r.o.
Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
Servis 24h: 00421 914 202 020
- nákladné vozidlá

Spojenie toho najlepšieho
Svetoznáma rocková skupina Placebo sa spojila
s Mercedesom, aby v unikátnom štýle oslávili príchod novej
generácie triedy A. Vzniklo tak podujatie A ROCK – séria
piatich exkluzívnych koncertov legendárnych Placebo
spojená s predstavením mladého nekonvenčného
Mercedesu-Benz triedy A. Text: Andrej Majláth / Foto: archív

P

o zahrievacom koncerte vo
francúzskom Paríži nasledovala šou v talianskej metropole Rím, ktorej sa vďaka slovenskému Mercedesu zúčastnilo
aj viacero zástupcov zo Slovenska. Tí boli
vyžrebovaní spomedzi stoviek záujemcov
o pozvánku na koncert, vrátane letenky,
ubytovania a prehliadky mesta.
Po návšteve starovekého Kolosea, Fontany di Trevi či Španielskeho námestia
s azda najznámejšími schodmi v celom
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Taliansku, sa začala nezabudnuteľná párty korunovaná nekompromisným hudobným zážitkom. Placebo nezostalo nič dlžné
svojej povesti, vďaka čomu vytvorili všetci členovia kapely fascinujúcu atmosféru,
na akú sa nezabúda do konca života. Mercedes-Benz pozval na dych vyrážajúce koncerty A ROCK v Madride, Ríme, Zürichu,
Hamburgu a Paríži len stovky vybraných
šťastlivcov, z ktorých väčšina – po skončení
koncertu a celej párty – nevedela zo seba
vydať ani len slovko. Ó

štýl

Mercedes-Benz je
nielen značkou
prémiových vozidiel, ale
najnovšie aj synonymom
exkluzívnej luxusnej
pánskej kozmetiky.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Jedinečný rad exkluzívnej
kozmetiky Mercedes-Benz

K

oncom minulého roka
zažil premiéru Mercedes-Benz Perfume z rúk
uznávaného francúzskeho tvorcu vôní Oliviera
Crespa. Jeho podmaňujúca vôňa, kombinujúca drevnaté nuansy s kvetinovou
sviežosťou vytvárajú sviežu kombináciu,
ktorej súčasťou je kalábrijský bergamot,
citrónová esencia a talianska mandarínka. Srdcový podtón tvorí teplo korenistá
zmes z bourbonského korenia, mušká-

tového orecha, ﬁalky a galbánovej živice. Základný podtón vytvára korenistý
dozvuk, ktorý charakterizuje okrem iného céder americký, vetiver a pačuli.
O tom, že úspešné príbehy mávajú svoje nemenej úspešné pokračovanie, svedčí aj fakt, že práve v týchto dňoch prichádza na slovenský trh exkluzívna ponuka
doplnkového tovaru k Mercedes-Benz
Perfume. Zvýšenie maximálneho pôžitku tak zabezpečuje a zvýrazňuje aj rad nových exkluzívnych a kvalitných telových

produktov prémiovej značky Mercedes-Benz, akými sú toaletná voda, voda po
holení, dezodorant, sprchový a telový gél,
obsahujúce síce najnižšiu, ale stále účinnú
koncentráciu vonných látok.
Všetky uvedené produkty si môžete objednať a zakúpiť len vo vybraných
parfumériách a v obchodných zastúpeniach a u zmluvných partnerov značky
Mercedes-Benz. Ó
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Famózny
talent
Napriek tomu, že má len
dvadsaťdva rokov a vo svete
profesionálnej cyklistiky je len
tri roky, v superlatívoch hovorí
o ňom už celý cyklistický svet.
Dôvodom sú jeho výsledky
a etapové víťazstvá na takých
pretekoch, akými sú Vuelta
a España, Okolo Normandie,
Okolo Kalifornie, Okolo
Švajčiarska, Okolo Sardínie,
preteky Paris – Nice, v Katare,
či Ománe. Famózny,
talentovaný profesionálny
cyklista, člen a líder tímu
Liquigas-Cannondale,
Žilinčan Peter Sagan...
Text: Peter Škorňa, Robo Kotian
Foto: ISIFA IMAGE SERVICES, archív, P. Kresánek
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P

etrov hviezdny talent neunikol pozornosti nielen odborných a laických priaznivcov cyklistiky, ale
ani hviezdnej automobilovej značke, akou Mercedes-Benz je, čoho
výsledkom je vzájomná spolupráca a nové
vozidlo Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4M

venované Petrovi do užívania. Dôvod tohto kroku vysvetlil Ing. Andrej Glatz, riaditeľ
Mercedes-Benz Slovakia a v minulosti skvelý športovec a tiež olympionik: „Máme veľmi málo takých ľudí a športovcov, ktorí sú
pozitívnym príkladom ostatným. Žiaľ, často
to býva v živote naopak. Aj pretoJ
sme veľmi

radi, že môžeme takému skvelému športovcovi, akým Peter Sagan je, práve v tomto olympijskom roku venovať na používanie nové vozidlo.“ Využili sme Petrovu prítomnosť na
Slovensku pred pretekmi Tour de France
a olympijskými pretekmi v Londýne a položili mu pár otázok.
J
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J Čím všetkým je
podmienený úspech,
ktorý ste doposiaľ dosiahli?
Podľa mňa ide o zhodu niekoľkých okolností a faktorov - šťastia, čiastočne aj náhody.
Ďakujem zároveň aj
TOMU ,,hore“ a taktiež viem, že by som nebol tam, kde som, bez
podpory svojich súrodencov a najmä rodičov, ktorí
sa pre mňa so súrodencami obetovali. Samozrejme,
v tom, že sa mi v súčasnosti – a verím že čo najdlhšie – darí, hrá úlohu aj
talent, neskutočná drina,
odriekanie, rešpekt pred
tým, čo robím, zásluha trénerov a spolujazdcov v tíme.
Ide teda o komplex faktorov.
Nikdy to nie je len o jednom
človeku...
Spomenuli ste obetu rodičov. Ako ste to mysleli?
Viete, každý sme dlžníkmi svojim rodičom po celý
ich život. Už len preto, že sme
tu. Sme ich dlžníkmi za to, čo
pre nás robia, do akej miery sa
obetujú, aby sme si my mohli
napĺňať svoje sny. Aj preto, hoci
im svoj dlh nikdy nesplatíme, treba sa o to neustále pokúšať.
V mladom veku ste už dosiahli také športové méty,
o ktorých sa mnohým cyklistom nesníva po celý život.
Ako to zvláda vaša psychika,
osobnosť?
Že to zatiaľ zvládam, nie je len moja
zásluha. Veľkú úlohu tu hrajú moji rodičia, a to tým, ako ma vychovali. Radia mi
aj súrodenci, to vplývalo na mňa najmä
na začiatku kariéry. Samozrejme, mám
okolo seba ľudí, ktorým sa v určitých si-
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tuáciách a okamihoch
môžem „vyrozprávať“.
Našťastie, zatiaľ špeciálne sedenia „u odborníkov“
nepotrebujem absolvovať. Viete, ja som normálny
chalan, stojím nohami pevne na zemi, a aj keď sa mi
v súčasnosti darí, viem, že
to nie je zásluha mojej jedinečnosti, ale je to výsledok celého tímu
a ľudí okolo mňa.
Predsa len - profesionálna cyklistika
prináša
so sebou
aj tlak
na výsledky...
Priznávam, prvý rok
v proﬁcyklistike
som prežíval tlaky
a stresy z výsledkov.
Druhý rok to už
bolo lepšie a tento
- tretí rok - to už
ani nejako enormne nevnímam. Povedal som si, že sa
pred pretekmi nebudem stresovať, že
ako má byť, tak bude.
Nie je nič lepšie, ako sa
na štart postaviť s čistou hlavou a uvedomiť
si, že sa nedá urobiť
viac, než je možné.
Akú úlohu podľa vás
hrá pri dosiahnutí úspechu taktika a akú samotný talent pretekára?
Dôležitejšia je podľa mňa zdatnosť
pretekára, či je víťazný typ, či má predpoklady na to, aby dosiahol vytýčený

cieľ - úspech. Z človeka, ktorý
nemá spomínané predpoklady,
neurobí víťaza ani tá najlepšia taktika. Tímová taktika je to, čo určuje, či
sa vyhrá dvadsať pretekov, alebo len päť.
Dôležitejší a kľúčovejší je teda vždy človek – pretekár. Taktika je už len nástroj,
ako zdokonaliť a nastaviť schopnosti
a potenciál pretekára tak, aby získal čo
najviac víťazstiev.
Pri jednom z vašich víťazných etapových špurtov som si všimol, že hoci
ste ešte neboli v cieli, váš tímový kolega Daniel Oss už víťazne dvíhal
ruky nad hlavu. To bola tiež súčasť tímovej taktiky?
Keď Daniel rozbiehal špurt a následne
mi urobil cestu na ﬁniš, videl – podľa rozostavenia jazdcov pred sebou, ako to približne dopadne. Je to taká zábavka a ja si
uňho naozaj vážim, že dokáže pre úspech
tímu urobiť to, čo robí. Nie každý profesionál by dokázal rozbehnúť špurt a potom vám urobiť a následne uvoľniť cestu.
Toto si na Danielovi, ale aj na všetkých
v našom tíme neskutočne vážim.
Máte síce 22 rokov, ale už ste lídrom
v profesionálnom tíme, kde sú starší profesionálni cyklistickí harcovníci.
Ako vnímajú fakt, že ,,robia“ na vás?
Pokiaľ sa nám darí, aj moji tímoví kolegovia majú oporu vo mne a všetko šliape tak, ako má. Ide o úspech tímu, nielen
jednotlivca, a to si uvedomujeme všetci. Horšie by však bolo, keby stále tím na
mňa ako lídra tvrdo každý deň drel a ja
by som bol druhý, piaty, druhý, tretí, piaty... Vtedy by bol dôvod na vznik pochybností o úlohe lídra. Zatiaľ na to nie je
ani najmenší dôvod a aj preto je spokojnosť na všetkých stranách a v našom tíme
vládne príjemná pohoda.
Máte aj v súčasnosti nejaký cyklistický vzor?
Keď som bol menší, pozeral som v televízii preteky a vnímal som ako modly
Jana Ullricha, Toma Boonena či Fabiana Cancellara. Keď som sa stal súčasťou
UCI ProTour a na prvom preteku som
videl okolo seba z médií známych pretekárov, priznám sa, že som prežíval zmiešané pocity. Po prvom preteku som si
našťastie uvedomil, že nemôžem roz-

mýšľať nad tým, s kým všetkým pretekám, ale musím sa sústrediť len na to, ako
nad nimi vyhrať, ako ich poraziť. Dnes sa
s nimi porozprávam aj cez etapu, s mnohými sme kamaráti. Neberiem ich už ako
modly. Sú to osobnosti. Bonnen je v pohode, dá sa s ním normálne porozprávať –
keď som vyhral, prišiel mi aj zablahoželať,
podobne je v pohode aj Cancellara, ktorého som zdolal nedávno na okruhu vo
Švajčiarsku. Najlepšie vzťahy mám však
so svojimi kolegami z tímu.
Na londýnskej olympiáde budete
v pelotóne štartovať ako jediný Slovák. Ako vidíte svoje reálne šance?
Šanca na úspech je vždy. Uvidíme, ako
to vyjde. Ja idem na olympiádu po prvý
raz a viem, že na nej budú štartovať ľudia,
ktorí sa špecializujú len na ňu. Pred olympiádou budem absolvovať extrémne náročnú Tour de France. Takže – nechajme
sa prekvapiť. Každopádne urobím pre reprezentáciu Slovenska na OH v Londýne
maximum. To viem už dnes.
Ste vynikajúcim špurtérom, no iné
je to s vašimi výsledkami v horských
etapách. Neuvažovali ste o tom, že by
ste sa sústredili na väčšiu komplexnosť pri pretekaní? Nakoniec, preslávili vás nielen špurty, ale aj to, že ste
sa v roku 2008 stali víťazom svetového šampionátu juniorov v horskej
cyklistike v kategórii cross country
a získali ste aj striebro na MS juniorov
v cyklokrose...
Myslím si, že som typom komplexného cyklistu. Akurát nie som momentálne cyklistom na celkové poradia vo veľkých pretekoch. Môj problém spočíva
v tom, že som oproti vrchárom ťažší. Možno keby som schudol, vydržal by som
s nimi v kopcoch pri mojej sile - a zrejme
by som aj bodoval. Je tu však nezodpovedaná otázka, či by som mal po schudnutí dostatok potrebnej sily, akou disponujem teraz pri špurtoch. Mohlo by sa ľahko
stať, že by som bol oproti súčasnosti síce
rýchlejší v kopcoch, ale stratil by som pri
špurtoch...
Máte svoje životné krédo, podľa ktorého sa riadite?
Tento rok som si ho zvolil. Je úplne
jednoduché: „V živote sa nebudem nik-

de zbytočne ponáhľať“. Viete, v profesionálnej cyklistike som síce krátko, ale už
minulý rok som absolvoval toľko pretekov a aktivít súvisiacich s nimi a mojou
profesionálnou kariérou, že som
m z toho
mal zbytočný enormný stress a napät
napätie.
tie.
Nemal som z toho radosť, nebol
eb
bol
o som so
svojou rodinou, keď som po troch mesiacoch prišiel na týždeň na Slovensko,
ovensko,
päť dní zo siedmich som absolvoval
voval dohodnuté stretnutia na rôznych akciách.
Často som ani nevedel, či to má alebo
nemá zmysel. Začiatkom tohto roka
kaa so
ssom
m
si povedal, že takýto stres sa musí skončiť a že sa okrem špurtov v pretekoch
ch nebudem už nikam ponáhľať. Súdiac pododľa doterajších výsledkov sa zdá, že som
m
sa rozhodol správne. Ó
Rozhovor v jeho rozšírenej - úplnej - verzii
zii
si môžete prečítať na
www.estars.sk
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Zvýraznená reč očí

Pokiaľ ste na rozpakoch, či by mohlo platiť príslovie: „Vtáka poznáš po perí
a človeka po jeho okuliaroch“, verte, že po rozhovore s Danou Prekopovou
v jej „optickom kráľovstve“ o tom budete neotrasiteľne presvedčení.
Text: Peter Škorňa / Foto: archív

,,O

kuliare sú dôležitým
charakterizujúcim prvkom, dokresľujúcim
a vytvárajúcim celkový
dojem osobnosti človeka. Zvlášť to platí v okamihu, keď ide
o osobité, jedinečné a kvalitné okuliare, ktoré sú zároveň aj dizajnérskym
umeleckým dielom. Vtedy sa ich nositeľ stáva neprehliadnuteľným a nezabudnuteľným, lebo ako vieme, prvý
kontakt pri akomkoľvek stretnutí je
vedený cez oči,“ týmito slovami začí-

ako módny doplnok, ale aj ako niečo,
čo zabezpečuje ich zraku maximálny
komfort a zároveň pohodlie.

na majiteľka spoločnosti IOKO Dana
Prekopová svoje rozprávanie o svete dizajnu, krásy a – okuliarov. Ako
o sebe hovorí, pomocou svojich okuliarov sa snaží zvýrazniť osobnosť svojich
klientov. Tí používajú okuliare nielen

prvok v tvare písmena A, čím dosiahol ich
možnú variabilitu do 3 rozdielnych stupňov veľkostí. Vďaka jeho architektonickej
dômyselnosti a dizajnérskej citlivosti môžu
tieto jedinečné okuliarové rámy s ich majiteľom byť a rásť po celý jeho život.“

PQEYEWEAR
„Ron Ayard vniesol do optiky architektúru a funkcionalizmus, čím dosiahol, že dizajn ním navrhnutých okuliarov je nielen
umelecké dielo, ale aj niečo, čo je maximálne funkčné a praktické,“ približuje svoju
prémiovú značku pq-eyewear a jej dizajn
s názvom A-frame Dana Prekopová a pokračuje: „Rám okuliarov obohatil kovový

VUE DC...
Dana Prekopová je hrdá aj na to, že práve jej spoločnosť IOKO získala exkluzivitu na predaj svetovo renomovanej značky Vue dc... „Francúzski dizajnéri Chris,

Yoma a Frederic povýšili umenie starých
majstrov o svoju vlastnú skúsenosť. Ich exkluzívna značka ručne vyrábaných okuliarov Vue dc... tak zaznamenala vďaka
svojmu hodvábnemu vzhľadu, elegancii,
mimoriadnej pohodlnosti pri ich nosení
a ľahkosti okamžitý úspech a celosvetové
uznanie na prestížnych výstavách v Paríži,
Miláne či New Yorku,“ vysvetľuje a poznamenáva, že svoju úlohu pri úspechu zohral
aj fakt, že rám okuliarov je ručne vyrábaný
z bavlneného acetátu –stopercentného prírodného produktu, vo svetoznámej manufaktúre vo francúzskej oblasti JURA.

1
2

3

4
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1 Vue dc, model LYZ 523
2 pq-eyewear, model A-Frame-NOTTING HILL GATE
3 Maľované kvety – sklo
4 pq-eyewear, CORBS – WATERLOO
5 Interiér Optiky IOKO a Dana Prekopová
6 Maľované ornamenty – sklo a porcelán

5

SÚLAD A HARMÓNIA
„Mnohí zabúdajú na to, že kvalitnými
a peknými okuliarmi netešíme len sami
seba, ale v prvom rade aj ostatných okolo nás. Aby mohla fenomenálna ‚reč očí‘
fungovať bezchybne, je nesmierne dôležité dosiahnuť, aby boli okuliare s človekom,
ktorý ich nosí, v súzvuku, aby vytvárali jeden harmonický celok. Preto je pre vnímanie reči očí nevyhnutné, aby okuliare odzrkadľovali to, čo v človeku je, aký je, aby
o ňom napovedali to, čo je možné povedať
aj bez slov a zároveň boli pôžitkom pre oči
druhých,“ uviedla Dana Prekopová, ktorá maximálnu spokojnosť svojich klientov znásobuje aj kvalitným poradenstvom
o výbere, nastavení a nosení okuliarov.
Ako vraví, byť spokojný s okuliarmi neznamená len to, že sa vám vizuálne hodia

k tvári, či to, že si kúpite nejakú známu,
hoci drahú trendovú značku, ale v prvom
rade to, že s nimi budete aj vnútorne spokojný, že ich budete vnímať nielen ako doplnok, ale ako neodmysliteľnú súčasť vašej
osobnosti, vášho tela. „Aj preto si potrpím

na vysokú profesionalitu pri poradenstve,
trpezlivosť pri hľadaní toho najideálnejšieho rámu k osobnosti zákazníka a jeho potrebám,“ dodáva na záver majiteľka spo-

návrhárky Ley Fekete, ale aj krásne a štýlovo ručne maľovaným sklom a keramikou
Dany Prekopovej, z ktorých si už viaceré dielka našli svoj nový domov v interiéri
päťhviezdičkového Hotela Albrecht či čajovne Shangrila...
Viac informácií na: www.ioko.sk z

ločnosti IOKO a my len dodávame, že
ďalším dôvodom, pre ktorý sa oplatí
do optiky IOKO prísť, je aj
jej príjemné prostredie. To
je o.i. zvýraznené umeleckými dielami nielen jej
sestry dvojičky – renomovanej výtvarníčky a módnej

6

J
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Stoličky MBS

Futuristicky pôsobiace stoličky nastavujú nové latky pre
tvar a materiál. Vzrušujúcim prechodom z konvexných
na konkávne línie vzniká dynamický tvar, ktorý stoličkám
prepožičiava zvláštnu ľahkosť. Dokonalý a dlhotrvajúci
komfort pri sedení zabezpečujú rámy stoličiek z vrstveného
dreva. Vyhotovenie stoličiek je so sedadlami potiahnutými
nočnou modrou kožou, ktoré tvoria optický kontrast
k sivému drevenému rámu alebo sedadlami potiahnutými
čiernou látkou s dreveným rámom potiahnutým perlovou
sivou kožou. Rozmery: 58 x 57 x v 75 cm

Progresívny
a emocionálny dizajn
Dynamická reč tvarov plná ľahkosti a ušľachtilých materiálov so skvelým
spracovaním – to je nezameniteľná kolekcia nábytku značky Mercedes-Benz, po prvý raz prezentovaná na tohtoročnom prestížnom aprílovom
Salone Internazionale del Mobile v Miláne. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
70
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Pohovka Class MBS (trojmiestna)

Elegantné a ladné línie, komfortné čalúnenie a citlivé
usporiadanie detailov stehov a spracovania jej dodávajú
nadčasový a neporovnateľný šarm. Dynamiku a eleganciu prepožičiava pohovke odsadené pole s vyklenutým
tvarom a vkusne zvýraznenou líniou stehov v operadle.
Pohovka Class je vyhotovená v dvoch farebných variantoch: v čiernej anilínovej koži s matnými graﬁtovými
čiernymi kovovými nohami a v perlovej sivej koži vpredu
a nočnej modrej koži na zadnej a spodnej strane s hladkými, lesklými hliníkovými nohami.
Rozmery: 240 x 100 x v 70 cm

Ležadlo MBS

Trojrozmerne tvarovaný drevený rám vytvára elegantnú,
štíhlu siluetu a stará sa o maximálne uvoľnené ležanie. Ležadlo spája bohatstvo s ľahkosťou a je vyrábané v antracitovej látke s organickou vzorkou, rámom z prírodného
dreva a matnými graﬁtovými čiernymi kovovými nohami
alebo s béžovým koženým poťahom, čiernym dreveným
rámom a svetlými polomatnými hliníkovými nohami.
Rozmery: 171 x 80 x v 68 cm

,,M

ilánsky veľtrh nábytku je najväčšou a najprestížnejšou svetovou prehliadkou
najnovších trendov
v dizajne. Miláno určuje, akým smerom sa v najbližšom období bude moderný svetový dizajn uberať. V Európe
sa k nemu približujú ešte veľtrhy v Kolíne či Frankfurte,“ uviedol Ing. arch.
Dušan Ďurina, dizajnér a spolumajiteľ architektonického štúdia R.A.U.
a dizajnérsko-architektonickej značky QArtAll. Podľa neho je síce viace-

ro „kamenných vystavovateľov“ lokalizovaných priamo na výstavisku,
miestom, v ktorom sú počas milánskych dní vystavené najprogresívnejšie
veci, je však bývalá industriálna Zona
Tortona. Ako poznamenal: „Táto lokalita má nielen svoju špeciﬁckú atmosféru, ale je aj centrom moderného dynamického a alternatívneho dizajnu
v Miláne. Tu pôsobia mladí umelci,
ale aj špičkoví a renomovaní dizajnéri so svojimi štúdiami a ateliérmi, tu sa
konajú po večeroch počas veľtrhu rôzne podujatia a eventy a práve tu mal

tento rok svoju expozíciu aj Mercedes-Benz, čo len podčiarkuje atraktívnosť
Zony Tortona“ . Podľa jeho slov je práve Zona Tortona miestom, kde mnohí
mladí dizajnéri z Európy, zámoria, no
v poslednom čase čoraz viac aj z Ázie
začínajú svoju často úspešnú kariéru
v niektorej zo svetových dizajnérskych
ﬁriem. „Jednoducho, je to platforma,
vďaka ktorej vzniká nielen priestor
na inšpiráciu s neokukaným, moderným a progresívnym dizajnom, ale aj
priestor na upriamenie pozornosti dizajnérskych skautov na svoj talent,“ J
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Príborník MBS

Proporčne vyladený, futuristicky pôsobiaci príborník na hliníkovom podstavci je vyhotovený s tmavosivým lakovaným
povrchom a svetlými polomatnými hliníkovými nohami alebo s originálnym lakom Mercedes-Benz v indiovej striebornej metalíze a matnými graﬁtovými čiernymi kovovými nohami.
Rozmery: 230 x 57 x v 72 cm

Jedálenský stôl MBS

Stôl je predstavovaný s matným, graﬁtovým
čiernym podstavcom alebo so svetlými,
polomatnými nohami, pričom optická ľahkosť
celej konštrukcie je zakončená priehľadnou
sklenou doskou so sivým tónovaním.
Rozmery: 248 x 90 x v 73 cm

J dodal na záver spolumajiteľ architektonicko-dizajnérskeho ateliéru R.A.U.
Ing. arch. Dušan Ďurina.

EXKLUZÍVNA SPOLUPRÁCA
Vysokokvalitná, exkluzívne spracovaná kolekcia nábytku Mercedes-Benz,
stelestňujúca luxus a životný štýl, bola
vytvorená v spolupráci s jedným z vedúcich talianskych výrobcov dizajnového
nábytku – skupinou Formitalia Luxury
Group. Dizajnérske stvárnenie kolekcie
odráža progresívnu, dynamickú dizajnovú reč najnovších automobilov a konceptov prémiovej značky Mercedes-Benz, vďaka čomu implikujú exkluzívny
a emocionálny zážitok aj mimo samot-
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ných vozidiel. Nábytok tým, že zachytáva súlad vzrušujúcich proporcií, organicky klenutých tvarov a zaobleného toku
línií, vyvoláva harmonické predstavy ľahkého vznášania sa vo voľnom priestore.

NADČASOVÝ DIZAJN
Kolekciu nábytku tvorí pohovka, ležadlo, jedálenský stôl, rôzne stoličky,
príborník, regálová stena s integrovaným domácim kinom, posteľ a komoda. Všetky kusy kolekcie sa budú predávať od októbra 2012 v obchodoch
s exkluzívnym nábytkom, showroomoch a obchodoch s exkluzívnym interiérovým vybavením. Celkový dizajn nábytku je nadčasovo elegantný,

pričom napr. drevené operadlá čerpajú z inovatívnej dizajnovej reči operadiel aktuálne vyvíjaných vozidiel. Čalúnenie z kože alebo látky a hliníkové
rámy s charakteristickým tvarom vytvárajú navzájom pôsobivý vzrušujúci
opticky kontrast. Citové napätie vytvárajú aj precízne vedené línie ohraničujúce jednotlivé čiastkové plochy, čím
pomáhajú ku konečnému vizuálnemu
rozčleneniu nábytku. Nohy jedálenského stola či príborníka evokujú elegantne tesané kovové lúče, obvodové lemovanie príborníka pripomína nasávacie
otvory športového auta. Aj uvedená
skutočnosť len zosilňuje automobilovú
identitu dizajnu celej kolekcie. Ó
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1

„To najlepšie – alebo nič“
na Techno Classica 2012

Priaznivcom veteránov, ale aj „klasiky“ či youngtimerov je iste dobre známe
podujatie, ktoré sa každoročne koná v nemeckom Essene. Text a foto: Mgr. Lukáš Šintal

V

2

3
1 Pohľad na expozíciu Mercedes-Benz,
v popredí najnovšia trieda SL triedy 231
2 Najstaršia existujúca trieda SL W194
300 SL s výrobným číslom 2
3 Nestarnúca a dokonalá trieda
300 SL W 198 Gullwing

ýnimkou nebol ani tento rok (21. – 25. marca 2012), keď pre redaktorov európskych
klubov, ktoré združuje Mercedes-Benz Classic Club Management to bolo zároveň miestom
konania ich tradičného každoročného stretnutia. Essenské výstavisko tisíckam návštevníkov predstavilo vyše
1 200 vystavovateľov z 30 krajín sveta.
Bez zaujatosti môžeme konštatovať, že
dominantou celého podujatia bola expozícia trojcípej hviezdy, ktorej téma
bola „Nadčasovosť – 60 rokov Mercedes-Benz SL“ a ktorá už len svojou rozlohou 4 500 m2 jasne demonštrovala,
že nič z toho, čo je výbavou súčasných
vozidiel, by nebolo možné dosiahnuť
bez toho, aby sa to postavilo na pevných základoch z minulosti. Trieda Super Light od svojho prvého predstavenia až po prítomnosť bola totiž vždy
autom snov, ikonou, či športovým vozidlom storočia... Potvrdili to aj jednotlivé vystavené ,,šperky“ ako čerstvá novinka pre rok 2012, a to trieda SL série
231, trieda R230 reprezentovaná SL 63
AMG vo vyhotovení safety car pre formulu 1 v rokoch 2008 a 2009, model

R129 500 SL z roku 1991, ktorý si obľúbila aj princezná Diana, trieda R107
vo vyhotovení určenom na súťaže rally,
a to modelom 500 SL z roku 1980, či
trieda W 113, známa pod ľudovým názvom Pagoda v modeli 230 SL z roku
1963 a následne W 198 vo vyhotoveniach 300SL Roadster z roku 1956
a 300 SL vo vyhotovení pre okruhové športy z roku 1955. Absolútnou čerešničkou na torte bola najstaršia známa existujúca trieda SL 300 W 194, jej
celková produkcia predstavovala len
10 kusov s výrobným číslom podvozka 194 010 00002/52 vyrobená v roku
1952, ktorá prešla kompletným procesom reštaurovania. Samozrejme, že
v Essene nešlo len o výstavu. V priestoroch určených pre médiá sa uskutočnilo aj školenie klubových redaktorov,
v rámci ktorého zástupcovia automobilky informovali aj o priebehu reštaurovania legendy s výrobným číslom 2,
či o aktivitách múzea Mercedes-Benz
v Stuttgarte, jeho prezentácii na internete a v mobilných aplikáciách. Celosvetovo známy výrok: „to najlepšie,
alebo nič“ sa podarilo „hviezdam“ naplniť bez jedinej chybičky. Vlastne tak
ako vždy... Ó
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Profil

Július Strapek ako
Managing Partner
úspešnej spoločnosti
Across Wealth
Management riadil od
roku 1995 niekoľko
podielových fondov,
pričom v rokoch 1998
– 2001 bol predsedom
predstavenstva
a generálnym riaditeľom
správcovskej
spoločnosti Tatra Asset
Management, dcérskej
spoločnosti Tatra banky.
Text: Peter Škorňa / Foto: archív

J. Strapek:

Mercedes-Benz vnímam
ako synonymum kvality
a tradície
74
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A

nielen to. Zároveň je spoluzakladateľom Across Investment Services i Across Finance. Často je prizývaný ku
konzultáciám pri tvorbe legislatívy a strategických zámerov týkajúcich
sa ﬁnančného trhu. V rokoch 1998 a 1999 bol
členom tímu v komisii EÚ pre Zákon o kolektívnom investovaní. V roku 2002 pôsobil ako
poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre dôchodkovú reformu a v roku
2003 ako lokálny expert Svetovej banky
pre oblasť dôchodkovej reformy. Keďže ide
o úspešného manažéra, ktorý má vzťah nielen
k prémiovým ﬁnančným a investičným produktom, ale aj automobilom, položili sme mu
niekoľko otázok...
Ako vnímate Mercedes-Benz a ktorú triedu vozidiel preferujete vy osobne?
Značku Mercedes-Benz dlhodobo vnímam
ako prémiovú značku pre náročného šoféra. Keďže pre pracovné povinnosti veľa cestujem, preferujem triedu S, ktorá je pre mňa zosobnením komfortu a bezpečnosti.
Čo si na vozidlách značky Mercedes-Benz
v tejto súvislosti ceníte, resp. čím si vás
získali?
Mercedes bol pre mňa vždy synonymom
kvality a tradície medzi autami a aj preto bola
moja voľba pri výbere auta vždy jednoznačná. Oceňujem totiž najmä kombináciu komfortu, bezpečnosti a spoľahlivosti, ktoré sú pre
mňa kľúčové. Určite dôležitý je aj individuálny osobný prístup, ktorý som od ľudí z Mercedesu vždy cítil.
Koľko vozidiel značky Mercedes-Benz ste
už mali vy osobne a koľko vaša spoločnosť? Na akom type vozidle jazdíte v súčasnosti?
Môj vzťah so značkou Mercedes-Benz sa
začal s Céčkom, ktoré som neskôr vymenil za
triedu E. No a najnovšie, ako som už spomínal, jazdím s triedou S. Podobne ako ja, tak
aj v našej ﬁrme máme veľmi dobré skúsenosti i s ďalšími typmi osobných a nákladných
tried značky Mercedes-Benz. Jednoducho –
v praxi sme si overili, že majú najlepší pomer
medzi nákupnou a zostatkovou hodnotou,
ako aj samotnými nákladmi na prevádzku –
pokiaľ prihliadame aj na šesťročný bezplatný
servis. Po dôkladnom prepočítaní sú pre náš
vozový park optimálnymi vozidlami.
Ste stabilnou spoločnosťou pôsobiacou
na trhu už desať rokov. V čom je súčasné
ťažisko vašej činnosti? Na aké aktivity sa
zameriavate?
Skupina Across pôsobí v dvoch hlavných
oblastiach: hlavná činnosť spočíva v správe
majetku privátnych klientov. Už desať rokov

ponúkame našim klientom široké spektrum
služieb v oblasti wealth managementu, ako
sú investičné poradenstvo, portfolio management a private equity, ako aj daňové, právne
a ﬁduciárne služby.
Druhá vetva skupiny Across spravuje portfólio off-shore a tuzemských private equity spoločností a fondov. V zozname
týchto investícií možno nájsť spoločnosti
z oblasti hotelierstva a cestovného ruchu,
internetových služieb, farmácie, ľahkého
priemyslu alebo realít.
Ktoré pripravené a realizované produkty, resp. aktivity v poslednom čase sú pre
vašich klientov zaujímavé a čím?
Určite by som upozornil na našu hlavnú
produktovú líniu, a to produkty absolútneho
výnosu, alebo, ak chcete, Total Return produkty. Už v roku 2008 sme prijali strategické
rozhodnutie a začali sme sa intenzívne venovať tomuto typu investičných stratégií. Neskorší vývoj na trhoch nám dal za pravdu. To,
čo klienti od svojho privátneho bankára očakávajú, je výnos. A to nielen vtedy, ak ﬁnančné trhy rastú, ale aj keď klesajú alebo stagnujú. Jednoducho povedané, zhodnotenie za
každého počasia. Vlajkovou loďou tejto investičnej série je náš fond Polaris Alpha, určený pre profesionálnych investorov. Vstupnou
bránou prejde klient s objemom minimálne
75-tisíc eur. Jednoduchší variant, ale založený
na podobnej investičnej stratégii, je portfólio
Across Absolut+, kam môže klient vstúpiť už
s investíciou od 10-tisíc eur.
Dnes sú aktuálne otázky ohľadne budúcnosti eura a medzi investormi panuje neistota. Čo by ste ako profesionál poradili investorom?
Hovorí sa, že kaša sa nikdy neje taká horúca, ako sa navarí, preto by som odporučil
hlavne nerobiť unáhlené rozhodnutia. Určite
neočakávam žiadnu katastrofu, ako ju maľujú
niektoré médiá. Život pôjde ďalej, či už s eurom alebo bez neho a na všetky scenáre existuje vhodná investičná stratégia. Pre profesionálneho investora je aj negatívna informácia
príležitosťou na zisk. Je pravda, že v súčasnosti treba klásť väčší dôraz na ochranu kapitálu,
ale toto je jedným zo základných stavebných
kameňov našej investičnej ﬁlozoﬁe, preto
nás takáto situácia neprekvapuje. Pre našich
klientov máme pripravených niekoľko riešení, ktoré reagujú na súčasnú situáciu s ohľadom na menové riziko a venujeme tomu veľkú pozornosť. Ak teda mám poradiť, určite
by som odporučil riešiť investičné rozhodnutia v spolupráci s profesionálnym investičným
manažérom a nenechať sa strhnúť k unáhleným rozhodnutiam. Ó
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1

2

PREHLIADKA KRÁSY A UMENIA

Factory Fashion Show 2012
Štýlové priestory priemyselnej haly bývalej textilky Merina v „meste
módy“ - Trenčíne sa stali začiatkom mája miestom netradičnej Factory
Fashion Show. Text: Peter Škorňa / Foto: Shawn Punch, Examiner NYC a archív Motor-Car Trenčín

T

ú, ako aj následnú afterpárty zorganizovala talentovaná módna návrhárka Ina
Budovská, ktorá predstavila
nielen svoju módnu kolekciu Pink Punk Experience, ale na pomoc
si prizvala aj ďalších hostí a ich modely –
Leu Fekete a jej modely šiat pre kozmo-
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politnú ženu, tak trochu ponurú kolekciu
Gothic Habitus od Kataríny Balažovičovej a kreatívne módne návrhy zo Strednej
umeleckej školy v Trenčíne. Celé podujatie mala pod palcom bývalá modelka
a počas večera moderátorka Lucia Hablovičová. Pomyselný patričný lesk módnej
prehliadke dodal aj prítomný americký

fotograf prestížneho časopisu Examiner
- Shawn Punch. Atmosféra netradičného priestoru bola po celý večer nasýtená
umením do posledného milimetra. Či už
vďaka predvádzaným umeleckým dielam
- modelom módnych návrhárov, vystaveným obrazom akademického maliara Juraja Oravca, alebo umeleckým dielam

1 Štýlové priestory priemyselnej haly
bývalej textilky Merina patrili okrem módy
aj umeleckým dielam v podobe vozidiel
Mercedes-Benz triedy B, ML, SLK a CLS.
2 Celú prehliadku ako aj následnú afterpárty zorganizovala talentovaná módna
návrhárka Ina Budovská (na snímke
v rozhovore s moderátorkou večera Luciou
Hablovičovou)

v podobe ušľachtilých vozidiel Mercedes-Benz triedy B, ML, SLK a CLS.
Účasť prémiovej značky, ktorá bola zároveň jedným z hlavných partnerov celého úspešného večera na tomto podujatí,
nebola náhodná – medzi 150 pozvanými VIP hosťami z podnikateľských kruhov bolo nielen niekoľko doterajších klien-

tov spoločnosti Motor-Car Trenčín, ale
aj viacero budúcich. Dá sa tak predpokladať podľa toho, ako počas afterpárty viacerí z nich nemohli spustiť oči najmä z vystavených mercedesáckych noviniek - triedy
B a ML. Ako uviedol riaditeľ Motor-Car
Trenčín Ing. Andrej Heleš: „Podujatia tohto charakteru, na ktorých sa stretnú pozi-

tívni a úspešní ľudia s talentovanými umelcami a ich dielami, sú pre značku, akou je
Mercedes-Benz, ideálnym miestom na názornú demonštráciu, koľko umeleckej krásy a dokonalosti sa môže skrývať nielen
v móde, hudbe či výtvarnom umení, ale aj
v samotnej technike. Obzvlášť tej so striebornou hviezdou v znaku.“ Ó
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Radosť z pôžitku

na jazere Wörthersee
Prémiová kvalita a nepreberné množstvo inšpirácií na trávenie
voľných chvíľ. Taká je dovolenka pri jazere Wörthersee
Text: Prokop Slováček / Foto: Wörthersee Tourismus GmbH

SÚŤAŽ

Ako sa volá špeciálna bonusová karta plná výhod, ktorú dostane hosť zadarmo, ak strávi dovolenku v jednej zo 100 prevádzok
v okolí jazera Wörthersee?
Odpovede posielajte do 31. júna na
adresu ofﬁce@bhpromotion.sk.
Výherca získava exkluzívny pobyt
pre dve osoby s raňajkami v prémiovom hoteli – Hotel Werzer´s Resort
v Pörtschachu – www.werzers.at
Spoločnosť Mercedes-Benz poskytne
výhercovi auto na celú dobu pobytu.

N

a území Korutánska je
1 270 jazier! A Wörthersee patrí k najkrajším zo
všetkých. Má povesť oblasti, kam chodí oddychovať rakúska i svetová smotánka.
Jazero má až 17 km na dĺžku, čistú,
priam pitnú vodu, je zasadené v krásnej prírode. Oblasť okolo Wörthersee
je plnohodnotnou dovolenkovou destináciou. Počnúc pohybovými aktivitami (vodné športy, turistika vo všetkých
jej podobách, golf), špičkovými hotelmi všetkých cenových kategórií, gastronómiou, končiac prestížnymi športovými či kultúrnymi podujatiami.
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KDE HĽADAŤ
INFORMÁCIE?
 o regióne okolo jazera
Wörthersee:
www.woerthersee.com

 o sieti hotelov označených logom Prémium Qualität:
www.premium.woerthersee.com

 o Wörthersee Card:

www.card.woerthersee.com

Qualität. Vzniklo tak exkluzívne zoskupenie hotelov na jazere Wörthersee.
„Chceme, aby sa úroveň služieb zvyšovala a aby boli tie najlepšie prevádzky
trvalo výkladnou skriňou pohostinnosti. Cielené investície v posledných rokoch sa majú odraziť v spokojnosti hostí a pozdvihnúť ducha nášho regiónu,“
hovorí Gernot Riedel, obchodný vedúci
Wörthersee Tourismus GmbH.

DOVOLENKA Á LA CARD

PRÉMIOVÁ KVALITA
Od roku 2011 začali najlepšie prevádzky
označovať prestížnym logom – Prémium

Nestojí nič, a predsa má hodnotu hotovosti. Wörthersee Card, kartu plnú bonusov, dostane hosť zadarmo, ak strávi dovolenku v jednej zo 100 prevádzok,
ktoré patria do jej širokého portfólia. Získava tak voľnú vstupenku na viac ako
100 výletných miest. Môže sa previezť lo-

ďou, horskými železničkami, lanovkami, navštíviť múzeá, zoologické záhrady
a vodné parky v celej oblasti Korutánska. V ponuke sú tie najvyhľadávanejšie
atrakcie v celom regióne.

ZĽAVA NA ZĽAVU
S kartou Wörthersee máte voľný vstup aj
do mnohých pobrežných kúpalísk v regióne (od pondelka do soboty). Denne si
možno vybrať z bezplatnej ponuky rôzne výlety, túry, programy pre deti vrátane sprievodcu a dopravného prostriedku.
Pri ceste autobusom, vlakom a pri ceste loďou po jazere Wörthersee majú hostia 50-percentnú zľavu, pri rôznych športových aktivitách je zľava 30-percentná.
Platnosť karty trvá počas celého pobytu
a ročne ju využíva takmer 60-tisíc hostí. Ó
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Darček pre majiteľov mercedesov –

bezplatná servisná
prehliadka vozidiel

Na našom motoristickom trhu a po cestách jazdí denne niekoľko
desiatok tisíc na Slovensku prihlásených vozidiel Mercedes-Benz.
Majitelia viacerých z nich však z nepozornosti či nedôslednosti
voči bezpečnej a spoľahlivej prevádzke svojho vozidla nevenujú
požadovanú pozornosť kvalite a pravidelnosti servisných
a prehliadkových služieb. Text a foto: Peter Škorňa

N

aša spoločnosť predáva
nielen prémiové vozidlá,
ale má enormný záujem aj na ich čo najdlhšej bezproblémovej životnosti a maximálnej bezpečnosti. Aj
z tohto dôvodu sme sa rozhodli vyjsť
v ústrety všetkým našim klientom, ktorí vlastnia vozidlo Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso - Canter, Evobus či smart
nespĺňajúce podmienky bezplatného
servisu či záruky. V našich autorizovaných servisoch sme pre nich pripravili raz ročne možnosť využitia bezplatnej prehliadky všetkých typov vozidiel
– osobnými počnúc, vanmi a autobusmi pokračujúc a nákladnými autami
končiac,“ uviedol Dipl. Ing. Peter Wag-

ner, riaditeľ servisnej siete spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a dodal, že
bezplatná servisná prehliadka sa týka
aj vozidiel Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso - Canter, Evobus či smart, ktoré neboli zakúpené na Slovensku, ale
boli privezené zo zahraničia. „Vie-

te, každé vozidlo je nutné prehliadnuť minimálne raz ročne, je potrebné
na ňom vymeniť olej, pneumatiky, nastaviť správne geometriu kolies, dať si
prehliadnuť vozidlo pred letnou či zimnou dovolenkou. Žiaľ, na Slovensku
je stále mnoho vodičov, ktorí servisné
prehliadky obchádzajú a servis navštevujú až v momente, keď majú s vozidlom nejaký problém. A pritom, pokiaľ
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by boli dôslední a správali sa k vozidlu zodpovedne, mohli často problémom vzniknutým zo skrytých či voľným okom nepozorovateľných porúch
predísť,“ poznamenáva Peter Wagner.
Podľa neho poruchovosť vozidiel spôsobuje vo viacerých prípadoch aj neodborné servisovanie vozidla v tzv. „malých“ neautorizovaných servisoch, kde
na úkor kvality a bezpečnosti uprednostňujú niektorí majitelia nízku cenu.

„Niekedy sa mi nechce veriť tomu, že
človek, ktorý sa síce na jednej strane
pýši tým, že sa vozí na aute prémiovej
značky, sa uspokojí s tým, že mu v neautorizovanom servise doňho často dávajú neoriginálne a necertiﬁkované lacné náhrady,“ uviedol Peter Wagner.

SERVISNÁ KONTROLA
AUTA NA POČKANIE
Podľa Petra Wagnera akcia, s ktorou
prichádza pre majiteľov „striebornej
hviezdy“ sieť autorizovaných servisov
značky Mercedes-Benz, nielenže zvýši bezpečnosť a životnosť vozidla, ale
v konečnom dôsledku pomôže aj odhaliť viaceré možné skryté poruchy.
A v čom bude bezplatná servisná prehliadka spočívať? „V priebehu približ-

ne 20 minút sa v deň, ktorý si klient
a majiteľ vozidla vyberie, prehliadnu
nasledujúce veci: základná výbava, pri
ktorej dôkladne skontrolujeme, či obsahuje všetko, čo má podľa posledných

platných predpisov mať, a čo nemá
prekročiť lehotu exspirácie, prehliadneme, či má platnú STK, emisnú kontrolu. Samozrejme, že mu prehliadneme lak, čelné sklo, hustotu chladiacej
zmesi, bod varu brzdovej kvapaliny.
Následne sa vozidlo zdvihne a skontroluje sa miera opotrebenia bŕzd, miera poškodenia pneumatík, ich kordu,
prehliadne sa výfuk, tesnosť agregátov, vôľa riadenia, čapy – čiže uloženie kolies. Na kontrolnej stolici tlmičov sa prehliadnu tlmiče a následne
aj samotné brzdy,“ vymenováva riadi-

U nás má klient navyše záruku,
že jeho vozidlo dostáva to najlepšie,
čo dostať má. Nehovoriac o tom,
že o jeho vozidlo sa starajú vyškolení
servisní pracovníci, ktorí pracujú so
špičkovými prístrojmi.

teľ servisnej siete spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia bezplatné úkony,
ktoré garantujú raz ročne autorizované servisy značky svojim zákazníkom.
Ako zároveň dodáva, pokiaľ bude objavená nejaká zložitejšia nutnosť prehliadky či opravy, auto bude prehliadané aj dlhšie. Viacerí majitelia vozidiel
sú ich druhými či tretími majiteľmi
a nevedia, čím všetkým si vozidlo prešlo a v čom môže skôr či neskôr potrebovať pomoc servisu. „A pritom sieť

dostať má. Nehovoriac o tom, že o jeho
vozidlo sa starajú vyškolení servisní
pracovníci, ktorí pracujú so špičkovými prístrojmi a originálnymi súčiastkami a materiálmi, ktoré už samy osebe
garantujú požadovanú kvalitu,“ pozna-

našich autorizovaných servisov ponúka dnes už ceny, ktoré sú pri jednotlivých druhoch úkonov, akými sú výmena oleja, ﬁltrov, kontrola kvapaliny
a pod. aj so započítaním práce a materiálu úplne konkurencieschopné s malými a hlavne neautorizovanými servismi. U nás má klient navyše záruku,
že jeho vozidlo dostáva to najlepšie, čo

menal Peter Wagner.

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
NEOSTÁVAJÚ BOKOM
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia prichádza s veľmi zaujímavou cenovou ponukou náhradných dielcov aj pre majiteľov nákladných vozidiel Axor, Atego
či Actros. Tá spočíva v absolútnej cenovej výhodnosti a ﬁnančnej bezkonkurenčnosti vybraných náhradných originálnych dielov. Ako sa totiž ukázalo
v praxi, viacerí majitelia nákladných
mercedesov nahrádzajú pri neautorizovanej servisnej oprave vozidla origi-

nálne diely inými, voľne dostupnými
na trhu. Nehľadiac na to, že v prípade
možnej nehody či havárie môže dôjsť
zo strany poisťovne k neuznaniu škody, pretože tá bola spôsobená poškodením necertiﬁkovaných neoriginálnych
dielcov, na ktoré neexistuje celoeurópska záruka. „Presne to sa stalo zhruba

pred dvoma rokmi, keď došlo k smrteľnému úrazu. Bolo to spôsobené prasknutím nekvalitného lacného necertiﬁkovaného brzdového kotúča na Actrose.
V týchto prípadoch poisťovňa nemusí
uznať celú výšku, keďže vozidlo obsahuje diely, ktoré nemajú garantovanú kvalitu a záruku,“ uzavrel riaditeľ servisnej
siete spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Peter Wagner. Ó
(Viac o výhodných ponukách pre
majiteľov vozidiel Axor, Atego či
Actros prinesieme v budúcom čísle.)
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smartcars Mecheche 2012

Veľké stretnutie
malých vozidiel
Fanúšikovia malých a štýlových vozidiel smart zo Slovenska
a susedného Česka sa vďaka smartcars club stretli začiatkom mája
v Bojniciach. Smartcars Mecheche 2012 sa zúčastnilo bezmála
tridsať smartov (modelov fortwo, forfour a roadster). Text a foto: Andrej Majláth

H

neď po príchode bolo
jasné, že väčšina účastníkov sa medzi sebou
dobre pozná. Po zaspomínaní si na úsmevné
situácie, pri ktorých smart svojou obratnosťou ukázal zadný nárazník tri-
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krát väčšiemu SUV, či keď zadným
stieračom zamával športovému sedanu pri stúpaní do bojnických vrchov,
sa všetci presunuli do vnútra Bojnického zámku. Program stretnutia odštartoval vynikajúci zážitok na festivale strašidiel.

SPANILÁ SOBOTNÁ
,,SMARTOVAČKA“
Sobota sa niesla v znamení tradičnej
spanilej jazdy, ktorá pôsobila ako magnet na oči okoloidúcich. Jazda „malých dravcov“ v kolóne postavila na
nohy azda celú obec Valaská Belá – aj

vďaka návšteve sklárskeho skanzenu.
Po tradičnom fúkaní skla, ktoré si mohol každý vyskúšať na vlastné ,,pľúca“
– nasledoval presun späť do Bojníc.
Väčšina účastníkov sa rozhodla navštíviť bojnickú zoo a odvážnejší a tí, ktorí sa neboja trochu prírodnej maskovacej špiny, uprednostnili lesný paintball.
Plní zvieracích zážitkov či farebných
paintballových fľakov na oblečení sa
všetci ,,smarťáci“ – bez straty čo len jediného účastníka – šťastne a spokojne
stretli na večernej grilovačke.

ELEKTRICKÁ EKOJAZDA
Jazda vo vozidlách smart znamená originálnosť, štýlovosť aj zábavu. Práve
smarty - tieto malé a úsporné vozidlá
sú známe rešpektom voči životnému
prostrediu. Značka smart je jednou
z priekopníkov elektrických automobilov a v čase rastúceho dopytu po ekologickom spôsobe dopravy sa smartcars Mecheche nevyhla ani táto horúca
téma. Organizátori preto na zraz priviezli plne elektrický smart fortwo

electric drive, zapožičaný od ﬁrmy
Enel – Slovenské elektrárne – vďaka
čomu zažili účastníci neopísateľný zážitok a pocit zo šoférovania elektromobilu, pričom na vlastné uši zistili, ako
bude (ne)znieť elektromotor na ich budúcom smartíku.
Ak ste sa smart Mecheche nezúčastnili a už teraz to ľutujete, nič to. Ďalšie

stretnutie smart sa uskutoční už na jeseň v Bratislave. Ešte predtým sa však
jadro smartcars klubu zúčastní najväčšieho stretnutia vozidiel smart na svete,
smart times 2012 v Belgicku. Viac informácií o plánovaných podujatiach nájdete na smartcars.sk a na oﬁciálnej facebookovej stránke smart Slovensko na
facebook.com/smart.slovensko. Ó
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Dvadsiate
konské avizuje
84

HVIEZDY CIEST 02/2012

1 Stretli sa tu i bývalý guvernér NBS, poradca IntesaSanpaolo Group
Ing. Ivan Šramko, starosta Petržalky Ing. Vladimír Bajan a prezident SOV
PhDr. František Chmelár.
2 S rodinou prišiel tiež riaditeľ firmy ALP propagačný servis Ladislav Kozič.
3 Dcérku na koni povozil ako starostlivý otec aj predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Tatra banky Ing. Igor Vida.
4 Nechýbali ani moderátorka Erika Judínyová a humorista Štefan Skrúcaný.
5 Chvíle rodinnej pohody si na popoludní so svojim najbližšími vychutnával
tiež minister spravodlivosti JUDr. Tomáš Borec.

4

5

Malebné prostredie Jazdeckého klubu TJ Slávia Slovenskej technickej
univerzity, štvorkolesové (mercedesy a vozidlá ďalších značiek) i štvornohé
hviezdy (kone ako hlavní účinkujúci, ale aj psi). To všetko spolu s vyberaným
pohostením a nápojmi bolo nachystané pre návštevníkov tradičného
- už dvadsiateho konského popoludnia. Text a foto: Peter Kresánek
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6 Prvýkrát na konskom popoludní vystúpil aj
huculský kôň Oušor z Topľčianok. Predviedol ho
(v ten deň už práve štrnásťročný) Henrich Vančo.
7 Do pohodovej atmosféry popoludnia zobral
najbližších i obchodný riaditeľ najväčšej slovenskej
spoločnosti vonkajšej reklamy – Akzent Media
Róbert Lenárt.

6

P

ekné slnečné popoludnie
vyplnil atraktívny program.
Naplnili ho ukážky jazdeckého umenia talentov hostiteľského klubu, jazdnej
polície či voltížneho oddielu. Potlesk
patril i najmladšej účinkujúcej, pričom
údiv vyvolalo už to, ako sa také malé
dievčatko vôbec vyštveralo na veľkého
koňa. Eleganciou a gráciou sa opäť vy-
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7

značovalo predstavenie topoľčianskych
lipicanov. Prvýkrát sa tu predstavil
i huculský kôň Oušor z Topoľčianok,
ktorého predviedol práve štrnásťročný
Henrich Vančo.
Osobitne sa pamätalo tiež na deti.
Popri viacerých atrakciách sa mohli
povoziť aj na koníkoch. Viaceré z nich
sa jazdy do sýtosti nabažili. Niektoré
aj opakovane.

Dvadsiate konské popoludnie nám
zároveň avizovalo, že už čoskoro, od
19. do 22. júla sa v tomto zelenom areáli uskutočnia 47. medzinárodné jazdecké preteky Mercedes-Benz Grand Prix
Bratislava CSIO 3*-W/Nations Cup 4*.
Ako najvýznamnejšie slovenské podujatie pre priaznivcov koní s medzinárodnou účasťou ich má opäť pod záštitou
prezident SR Ivan Gašparovič. Ó

predstavujeme

Komfortný a bezpečný
priestor ovplyvňuje
vzťah vodiča k vozidlu
Dunajskostredská spoločnosť ANDREA SHOP sa venuje už od začiatku 90. rokov
predaju a rozvozu tovaru širokého sortimentu kvalitných produktov známych značiek
čiernej, bielej a IT techniky. V súčasnosti popri svojich kamenných obchodoch predáva
tovar aj prostredníctvom webshopu www.andreashop.sk. Jej majiteľ – František
Vangel nám prezradil, prečo jeho vozový park tvoria výlučne vozidlá so striebornou
hviezdou vo svojom znaku... Text a foto: Peter Škorňa

P

rvý Sprinter som kúpil
v roku 1995 a aj keď ho dnes
už nevlastním, viem, že ešte
bez problémov jazdí. Odvtedy sa náš ﬁremný vozový
park – ktorý tvoria výlučne mercedesácke Sprintery – rozšíril o ďalších deväť vozidiel. Verím tejto značke, o čom
svedčí aj fakt, že vlastním aj dve osobné
vozidlá – triedu ML a triedu C.
Čo bolo tým momentom, ktorý zohral
hlavnú úlohu vo vašom rozhodnutí sa

práve pre značku Mercedes-Benz?
Moja maximálna spokojnosť s ich povestnou kvalitou, efektívnou prevádzkou, ale aj promptnosťou prípadných
servisných služieb. Viete, so Sprintermi
jazdíme v rámci celého Slovenska, Maďarska, Rakúska či Česka. Keďže nás
včasná doprava tovaru na miesto jeho
určenia živí, je ich odstavenie luxusom,
ktorý si nemôžeme dovoliť. A preto prioritne oceňujem ústretovosť, profesionalitu či fakt, že kým máme vozidlo
v servise, je nám poskytnuté od autori-

zovaného servisu náhradné.
Je ešte niečo, čím si vás Sprintery
získali?
Málokto si uvedomuje, že Sprintery sú nielen bezpečné a z pohľadu
dlhodobej prevádzky efektívne vozidlá, ale poskytujú vodičom aj vysoký komfort. Riadim sa teda osvedčenou ﬁlozoﬁou, že keď zabezpečím
svojmu zamestnancovi komfortný,
pohodlný a bezpečný priestor na výkon jeho práce, že sa to odrazí nielen
na jeho výkone, ale predovšetkým na
jeho prístupe k vozidlu. Ó
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Pripravte sa na septembrovú
Mercedes-Benz Tour 2012!

Podobne ako aj po minulé roky sa Mercedes-Benz klub Slovensko
rozhodol priniesť všetkým svojim členom a priaznivcom striebornej
hviezdy víkend plný zábavy, krásnych áut a nezabudnuteľných
zážitkov. Text: Peter Škorňa / Foto: MBSK a DAIMLER AG

M

ercedes-Benz klub Slovensko, ktorý je od
roku 1999 členom
združenia Mercedes-Benz Classic Car
Club International, už pätnásty rok prináša svojim členom zaujímavé aktivity
a nezabudnuteľné stretnutia. Tie sú spojené s výmenou názorov, zážitkov a najmä spolupatričnosťou majiteľov vozidiel tejto prémiovej značky. Aj preto, že
každý model vozidla – teda nielen veterán – Mercedes-Benz je šperkom, ktorý
je potrebné vidieť v plnej kráse, sa klub
rozhodol v dňoch 14. až 16. septembra
2012 – teda v období, ktoré je ideálne aj
na „spanilú“ jazdu v kabriolete, sa v sve-
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toznámom kúpeľnom meste Piešťany
– známom svojou krásnou, neopakovateľnou atmosférou, uskutoční dlho očakávaná Mercedes-Benz Tour 2012.
Všetci účastníci stretnutia si budú
môcť naplno vychutnať nielen ubytovanie v krásnom štvorhviezdičkovom hoteli na nábreží Váhu - priamo v centre
kúpeľného mesta, ale vymeniť si aj svoje skúsenosti s členmi Piešťanského veterán klubu, ktorý Mercedes-Benz klubu
Slovensko ochotne prisľúbil svoju pomoc
pri organizácii celého podujatia.
Samozrejme, že pripravované atrakcie
stretnutia ostanú prísne utajené až do samotného začiatku podujatia, no už teraz
vám môžeme sľúbiť, že majú ambíciu

predstihnúť všetky doterajšie stretnutia.
Nakoniec, je všeobecne známe, že lepšie než niečo stokrát počuť – je to raz zažiť na vlastnej „koži“. Aj preto veríme, že
sa Mercedes-Benz Tour 2012 zúčastníte
v čo najväčšom počte.
Pokiaľ sa chcete dozvedieť o Mercedes-Benz Tour 2012 viac, resp. sa stať
členom Mercedes-Benz klubu Slovensko, viac informácií získate na
www.mercedes-benz-klub.sk. Prihlášku
www.mercedes-benz-klub.sk
do Mercedes-Benz klub Slovensko nájdete aj v tomto čísle magazínu. V prípade nahlásenia predbežného záujmu
o účasť na Mercedes-Benz Tour 2012
píšte na mailovú adresu:
mbtour2012@mbklub.sk. Ó

Mercedes-Benz klub
Slovensko,
Tuhovská 5,
SK-831 07 Bratislava

PRIHLÁŠKA
Rodné č. (IČO)

Meno a priezvisko (firma)

Adresa
Tel. domov

Tel. do zamestnania

Tel. mobilný

Fax

E-mail

Povolanie

Aký automobil vlastníte

Členský príspevok je 100 €

Telefón: +421-2- 49294951
Telefax: +421-7-49294929

Mercedes-Benz klub Slovensko
Založený 3. 7. 1997

ŠtatutárnI zástupcovia: František Strachwitz, prezident
Jan Novotny, tajomník

Staňte sa držiteľom kreditnej karty MercedesCard a získajte automaticky:
z Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované na
Slovensku
z Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
z 7 % zľavu na darčekové predmety Mercedes-Benz
z Bezplatný vstup do Mercedes-Benz múzea v Stuttgarte
z V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v zahraničí
navýšenie úverového limitu
z 10 % zľavu na krátkodobé zapožičanie vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.
z Zvýhodnené ceny kurzov bezpečnej jazdy – škola
šmyku.
z V prvom roku využívate pritom kartu bez poplatkov!

MercedesCard

V spolupráci s našimi domácimi aj zahraničnými
partnermi zahŕňa karta aj celý systém ďalších
zliav - na ubytovanie, prenájmy áut, služby či
výrobky vybraných značiek. Pre záujemcov je
ku karte k dispozícii aj celoročné komplexné
cestovné poistenie s možnosťou špeciálneho
pripoistenia pre hráčov golfu.

– pre Vás a Vašich blízkych
Využívajte výhody, ktoré Vám prináša kreditná karta MercedesCard. Kreditná karta s trojcípou hviezdou je určená pre každého majiteľa vozidla značky Mercedes-Benz.
Vlastniť MercedesCard neznamená iba disponovať ďalšími
finančnými prostriedkami za omnoho výhodnejších podmienok, ale aj celý rad doplnkových výhod a zliav. A navyše rovnaké výhody môžu využívať aj Vaši blízki - stačí
požiadať o vydanie dodatkových kariet MercedesCard.

Podrobné informácie o výhodách MercedesCard vrátane žiadosti o vydanie karty nájdete na našej stránke www.
mercedes-benz.sk/Mercedescard. Vaše prípadné otázky
radi zodpovieme aj telefonicky na číslach: 02/4929 4418,
0918/ 500 114.
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard
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Golf

1

s medveďom

Medzinárodná súťaž MercedesTrophy 2012 získava medzi
slovenskými hráčmi golfu na prestíži a láka čoraz viac účastníkov.
Boduje nielen športovou a spoločenskou úrovňou, ale aj možnosťou
získať hodnotné ceny. Text a foto: Peter Kresánek

N

ajlákavejšou medzi nimi
bol priamo na geene
umiestnený biely medveď
– športové kupé triedy C
od spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Ďalšími cenami, respektíve k uskutočneniu podujatia prispeli:
Allianz – Slovenská poisťovňa, poisťovacia maklérska spoločnosť Respect Slovakia, Mercedes-Benz Financial, sieť exklu-
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zívnych klenotníctiev Briliant, značková
optika IOKO, špecializovaná ﬁrma Golfplac, či revue o golfe a životnom štýle
GOLF. Súťaž opäť profesionálne organizovala agentúra ToliMedia.
Najnovší 5. ročník MercedesTrophy
so svojimi tromi postupovými turnajmi (vlani boli iba dva) tak prilákal približne tristo golﬁstov. Postupne ich hostili najväčšie slovenské golfové ihrisko

BlackStork (Čierny bocian) Veľká Lomnica, prestížny rakúsky Golf-Club
Hainburg a prvé majstrovské ihrisko
v SR Gray Bear (Sivý medveď) Tále.
O umiestnení tých najlepších rozhodli
tvrdé boje na geenoch, pričom si na súťažiacich zgustlo i rozmarné počasie. Ukázalo sa však, že dôležité nie sú iba výsledky súťaže. Účastníci oceňovali, že
MercedesTrophy umožňuje neformál-

3

2

4

nu výmenu názorov užívateľov vozidiel
s hviezdou. Viaceré z nich nás zaujali.
„Auto je len mercedes, ostatné sú nevyhnutný kompromis,“ uviedol napríklad
účastník Trophy Bohumil Novák.
Najlepší z jednotlivých kategórií postupových turnajov v Lomnici, Hainburgu a Táľoch: (handicap 0-18) 1. Tomáš
Pilát, 2. Pavol Miškov, 3. Peter Vaľko;
1. Ján Drozd, 2. Peter Šindelár, 3. Roland Hnilica; 1. Pavol Borčin, 2. Ivan
Dirnfeld, 3. Martin Tkáčik; (18,1 – 36)
1. Jaroslav Gajdošík, 2. Vladimír Pastorek st. 3. Dušan Trnka; 1. Jozef Gomola,
2. Robert Surový, 3. Peter Bučka; 1. Slavomír Korman, 2. Ronald Ballhaus,
3. Libor Briška, (37 - 54) 1. Ľubomír
Obetko, 2. Ivan Dvorský, 3. Lubomír
Stančík; 1. Martin Mikuš, 2. Peter On-

diaš, 3. Martin Pavelek; 1. Michal Bucek
2. Rastislav Begán, 3. neudelené; (Nearest to pin) Terézia Kiňová; Jozef Gomola; Vladimír Soták, st.; (Nerest to theline)
Emil Olejár; Martin Mikuš; Peter Fico;
(Longestdrive) Eva Klačková, Miloš
Klačko; Mária Chlupisová, Peter Babic;
Jana Madarásová a opäť Peter Babic.
Finalistov slovenského kola súťaže MercedesTrophy 2012 a spoločenského turnaja Texas Scramble dvojíc
(mimo súťaže) očakáva 18. a 19. augusta Golf Resort Skalica. Víťazi národného kola budú Slovensko ako jednu
z tridsiatich zúčastnených krajín reprezentovať od 13. do 17. septembra 2012
v nemeckom Stuttgarte na svetovom
ﬁnále tejto súťaže - MercedesTrophyWorlFinal 2012. Ó

1 Flight číslo jeden: Andrej Glatz, Vladimír Soták st., Peter Babic a Peter Šindelár na ihrisku Sivý medveď (Gray
Bear) Tále. V pozadí ďalší medveď - kupé Mercedes-Benz triedy C, čakal na toho, kto by zahral Hole In One.
2 Medzi najhodnotnejšie ceny patrili investičné diamanty zo siete exkluzívnych klenotníctiev Briliant.
3 Rodina najznámejšej slovenskej golfistky Zuzany
Kamasovej má zrejme golf v krvi. Na MercedesTrophy
zabojovali i jej rodičia Ondrej a Eliška Kamasovci (na
snímke pri odpale).
4 Zľava: konateľ a finančný riaditeľ spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia Ronald Ballhaus (polepšil si na
turnaji handicap druhým miestom vo svojej kategórii)
a riaditeľ odboru firemných klientov spoločnosti
Allianz – Slovenská poisťovňa Mojmír Vedej odovzdali
na Táľoch aj cenu absolútnemu víťazovi, ktorým sa stal
Pavol Borčin.
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Imperatívy krásy
a dokonalosti

Čo môžu mať spoločné ﬁnalistky Miss Universe SR a nový Mercedes-Benz
triedy A? Odpoveď je, zdá sa, jednoduchá: najmä krásu a dokonalosť. Ako nám
zo zákulisia poroty miss potvrdili, poradie súťažiacich totiž určovala nielen
fyzická krása, ale aj dokonalosť osobnostných vlastností. Text a foto: Peter Kresánek
92
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1M
Mercedes-Benz
d B
triedy
i d A vo vyhotovení
h
í Sport
S
predstavili médiám spolu s tohtoročnými finalistkami
14. ročníka Miss Universe SR, ktorými sa stali Alexandra
Klimeková, Simona Kurčinová, Natália Horná, Nikola
Kurajská, Barbora Blašková, Martina Grešová, Veronika
Belešová, Natália Urbanová, Jana Lombartová, Petra
Tonhauserová, Ľubica Štepánová a Soňa Kiszlingová.

á zdôverila,
dô il do
d súťaže
úť ž sa prihlásila
ihlá il sama.
sa nám
Splnila si tak svoj sen.

2 Pri predstavení finalistiek súťaže krásy s triedou
A prítomní novinári zvolili tiež Miss médiá. Stala
sa ňou Alexandra Klimeková (23) z Pezinka. Ako

4 Na spoločnom predstavení novej triedy A s finalistkami súťaže Miss Universe SR v Mercedes-Benz
Centre na Tuhovskej ulici v Bratislave vyspovedala

3 Jeden z prvých reprezentantov novej triedy A na
svete (v tom čase ich vyrobili iba päť) vystavený v rámci
konania bratislavského autosalónu na prízemí v centrálnej časti Auparku.

4

IIveta M
l h ká zástupcu
á
kl
í
AB
ili
Malachovská
klenotníctva
Briliant
Bratislava JUDr. Martina Mikuša, ktoré sa víťazke rozhodlo venovať briliantové náramkové hodinky CORUM
Admiral’s Cup legend.
5 Náročná porota, rovnako ako aj diváci, posudzovali
nielen proporcie a fyzickú krásu, ale aj prejav osobností
súťažiacich o titul Miss Universe SR. Nehýbal tu ani
cyklista Peter Sagan. Okrem iného víťaz rekordných
piatich etáp pretekov Okolo Kalifornie.

5
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A

ko nám zo zákulisia poroty miss potvrdili, poradie súťažiacich totiž určovala nielen fyzická krása,
ale aj dokonalosť osobnostných vlastností. Obdobne, záujem
o nový model triedy A akceleruje nielen
mimoriadna elegancia a krása jeho vonkajších tvarov i interiéru, ale rovnako
tiež výnimočná dokonalosť funkčných
a užívateľských vlastností. Pre novú triedu A je typický emocionálny, nanajvýš
športový dizajn, kvalita materiálov a tiež
nadštandard bezpečnosti. Spoločné
vlastnosti: krásu a dokonalosť v symbióze novej triedy A i ﬁnalistiek Miss Uni-

94
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verse SR uviedla celá škála atraktívnych
a príťažlivých podujatí.

S FINALISTKAMI
MISS UNIVERSE
Prvým z týchto podujatí bolo spoločné predstavenie novej triedy A a ﬁnalistiek Miss Universe SR v Mercedes
centre na Tuhovskej ulici v Bratislave. Triedu A tu reprezentovalo vo vyhotovení Sport jedno z piatich, vôbec
v tom čase vo svete vyrobených týchto
nových vozidiel.
Tohtoročné ﬁnalistky 14. ročníka Miss Universe SR nastúpili v zostave: Alexandra Klimeková, Simo-

na Kurčinová, Natália Horná, Nikola
Kurajská, Barbora Blašková, Martina Grešová, Veronika Belešová, Natália Urbanová, Jana Lombartová, Petra Tonhauserová, Ľubica Štepánová a
Soňa Kiszlingová.
Predstavenie vtipným, odľahčeným
spôsobom moderovala známa tvár televíznych relácií Iveta Malachovská. Ako
neskôr opisovali podujatie prítomné médiá, táto neobyčajná prezentácia novej
generácie triedy A sa udiala vo veľkom
štýle. Zároveň vyzdvihli, že ťažko by asi
bolo predstaviť taký príťažlivý a inovatívny model lepšie, než postaviť po bokoch tohto auta najkrajšie dievčatá Slo-

8

venska pre rok 2012. Prítomní, najmä
muži, sa tak ťažko rozhodovali, kam
viac zamerať svoje pohľady: či na krásu
a dokonalosť auta alebo ﬁnalistiek súťaže. Počas spoločnej prezentácie v Mercedes centre bol vybratá tiež Miss Média
2012. Na základe hlasovania prítomných zástupcov médií tento titul získala
dvadsaťtriročná Alexandra Klimeková
z Pezinka s číslom 1.

V AUPARK SHOPPING
CENTRE
Následne bol premiérový reprezentant
novej triedy A vystavený na prízemí
v ústrednej časti bratislavského Aupark

9

shopping centra. Na otáčajúcom sa pódiu pútal pozornosť v pôsobivej expozícii, ktorá presahovala až do ďalšieho
poschodia. Tisícky návštevníkov obdivovali nielen túto novinku, ale aj ďalšie
vozidlá s hviezdou, ktoré sa prezentovali v priestoroch centra. Imperatívy krásy
a dokonalosti - dokonca celej rozsiahlej
škály vozidiel s hviezdou, vrátane ďalších nových či premiérových SL, SLS,
a CLS AMG navyše dôstojne predstavil
aj súbežne konaný Autosalón Bratislava
na výstavisku Incheba. „Sem sme zobrali skutočne cukríky,“ vysvetlil generálny
riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Andrej GLATZ.
J

6 Štrnásty finálový ročník obohatili okrem iných svojimi
vystúpeniami Zlatí Slávici: No Name a Desmod.
7+8 Miss Universe SR 2012 Ľubica Štepanová (24) pri
súťaži (v nápadito vyhotovených plavkách kolekcie
Janky Gavlacovej) a prevzatí kľúčov od hlavnej ceny.
Exkluzívny automobil s hviezdou triedy A jej venuje
generálny partner tejto súťaže - spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia.
9 Pri najnovších prezentáciách hviezd ciest nechýbal
ani podnikateľ Boris Kollár. Na snímke mu ich približuje
riaditeľ spoločnosti Motor Car-Bratislava Július ŠABO.
Ako konštatuje, predáva sa veľmi dobre, vzhľadom na
to, že história Mercedesu umožňuje poskytovať autá
s vysokou zostatkovou hodnotou.
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10 Najlepšie zo súťaže Miss Universe SR 2012: miss Ľubica Štepánová, prvá vicemiss Martina
Grešová a druhá vicemiss Alexandra Klimeková pózovali návštevníkom Auparku (aj k odfotografovaniu) i pred vystaveným SLS.
11 Mercedesy bodovali aj na VIP večere bratislavského autosalónu, kde SLS vyhlásili za najlepší
kabriolet.
12+13 Pozornosti sa tešilo tiež finále súťaže Fun rádia o polročné zapožičanie spoločnosťou MBSK
novej triedy A v bratislavskom Auparku. Ceny odovzdával vedúci predaja osobných vozidiel tejto
spoločnosti Róbert Hatala.

13

J V PRIAMOM PRENOSE MISS

UNIVERSE

Vrcholom prezentácie nového vozidla
Mercedes-Benz triedy A bolo jeho uvedenie pred stovkami priamych účastníkov i tisíckami divákov prenosu verejnoprávnej televízie z ﬁnálneho večera
Miss Universe 2012. Finálová dvanástka súťažiacich krásavíc sa pritom už
tradične predstavila vo večerných šatách i v plavkách. Nechýbala ani voľná disciplína. O víťazke spomedzi ﬁnalistiek nakoniec rozhodla porota. Pred
divákmi, televíznymi kamerami a objektívmi fotoaparátov odovzdal kľúče od hlavnej ceny súťaže - novej triedy A pre novo vybratú Miss Universe
blondínku Ľubicu Štepánovú (88 – 61
- 91, 175 cm) generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. Viaceré šerpy získala ďalšia
ﬁnalistka Alexandra Klimeková. Ako
pre Hviezdy ciest uviedla Miss Universe SR Ľubica Štepánová, po mercedese podľa nej túži každý. Sama má
vodičský preukaz od 18 rokov. Doposiaľ jazdí bez nehody. Žiadny merce-

des ešte nešoférovala. Na svoj nový
Mercedes-Benz triedy A sa veľmi teší.
Miss Universe SR 2012 získava exkluzívny automobil s hviezdou triedy
A novej generácie od spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Spoločnosť je generálnym partnerom tejto súťaže. Obdobne ako klenotníctvo A Briliant
Bratislava. To zasa víťazke venuje briliantové náramkové hodinky CORUM
Admiral’s Cup Legend.
VÝSLEDKY GALAVEČERA MISS
UNIVERSE SR 2012
MISS UNIVERSE SR 2012:
Ľubica Štepánová (č. 11)
I. VICEMISS:
Martina Grešová (č. 6)
II. VICEMISS:
Alexandra Klimeková (č. 1)
MISS MÉDIÁ:
Alexandra Klimeková (č. 1)
MISS TIP RTVS:
Alexandra Klimeková (č. 1)

SÚŤAŽ FUN RÁDIA
Bratislavské Aupark shopping centrum

bolo v čase prezentácie novej triedy A
zároveň aj miestom, kde sa konalo ﬁnále súťaže Fun rádia o polročné zapožičanie spoločnosťou Mercedes-Benz
Slovakia takéhoto vozidla i ďalšie ceny.
„Po cestách jazdia rôzne zvery. Tvoj
môže byť práve Medveď! Ak sa
nechceš vliecť po ceste ako chorá vrana, ale viezť sa ako páv, môžeš zabojovať každý deň o kľúče od Mercedesu
triedy A.“ Takto vtipne a trefne bola
táto súťaž avizovaná. Prebiehala najprv
iba na vlnách Fun rádia a potom i s ﬁnálnymi prenosmi pri vystavenej novej triede A - priamo z Aupark shopping centra Bratislava. Pochopiteľne
nechýbali pri tom ani najlepšie zo súťaže Miss Universe SR 2012: miss Ľubica Štepánová, prvá vicemiss Martina
Grešová a druhá vicemiss Alexandra
Klimeková. Kľúč od mercedesu A spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia nakoniec vo ﬁnále spoločnej súťaže vyhlásenej s Fun rádiom získala Katalin
Lévajová. S novým Áčkom si zajazdí
pol roka a dostane k tomu 300 litrov
pohonných látok. Ó
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Šťastný piatok
trinásteho
darovali
i diamantový
Narcis

vaja darcovia, ktorí si nePiatok trinásteho, keď sa konal 16. ročník
priali byť zverejnení, ho
v rámci dobročinnej zbierDňa narcisov, bol pre Ligu proti rakovine
ky Dňa narcisov tiež venošťastným. Celoslovenská zbierka priniesla
vali Lige proti rakovine.
Aj na nich sa vzťahujú slová prezidentna boj proti tomuto zákernému ochoreniu ky ligy Evy Sirackej: „Ďakujem všetkým,
sa do tohto spoločného boja proti raviac ako milión eur. Zároveň sa naplnil Jžekovine
zapojili. Nielen podporili zbierku,
i osud unikátneho diamantového šperku ale aj dali najavo úctu tým, ktorí sa s chorobou trápia i takým, ktorí jej podľahli.
Narcis, o výrobe ktorého sme informovali Rakovina je obrovským problémom. Aj
pretože náklady na liečv predošlom čísle Hviezd. Text a foto: Peter Kresánek ekonomickým,
bu, výskum aj prevenciu obrovsky stú-

D

pajú. Oﬁciálne sa hovorí, že rakovina je
epidémia.“ O rozdelení výnosu tohtoročnej zbierky rozhodla 11-členná generálna rada ligy. O podporu požiadalo 67 nemocničných a zdravotníckych zariadení,
hospicov a združení pacientov. Prostriedky pôjdu na výskum, pomoc táborom
pre choré deti aj na psychosociálnu starostlivosť.
Šperk Narcis so 192 diamantmi zatiaľ nepredajú. „Je to hodnota, ktorá nestarne a nestráca na cene. Nemáme teraz potrebu s brošňou niečo robiť vďaka
výnosu zo zbierky. Šperk bude bezpečne
uložený do času, keď bude musieť dôjsť
k jeho predaju či dražbe,“ povedala riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.
Šperk bol ohodnotený na 9 999 eur. Ó
Rozžiarený šperk Narcis so 192 diamantmi vybrúsenými na brilianty, dodané z najstaršej vo svete
Antverpskej diamantovej burzy, symbolicky stvárnený
ako kvet ligy. Slovenský majster šperkár ho vyhotovil
v kombinácii žltého a ružového zlata, kde na ružovom
zlate sú bezfarebné diamanty a na žltom zase žlté.
Rozmer hlavičky Narcisu je zhruba 3,5 x 3,5 cm.
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1 Zábavný program roka
Partička
2 Hlavná cena diváckej súťaže
ankety OTO Mercedes-Benz
triedy B a jeho víťazka Natália
Korbánková.
3 Svoje hviezdne vozidlo si
obľúbila tiež organizátorka
ankety Osobnosť televíznej
obrazovky OTO Jana Prágerová.

Osobnosti
televíznej
obrazovky

1

4+5 Moderátor zábavných
programov Martin „Pyco“
Rausch a speváčka Nela
Pocisková
Prehľad víťazov, víťaziek a víťazných relácií
ankety OTO 2011:

Dvanásty raz uskutočnená anketa
Osobnosť televíznej obrazovky OTO 2011
priniesla na základe diváckej obľúbenosti
celkovo šestnásť sošiek pre víťazov, ktoré
si rozdelili najmä televízie JOJ a Markíza.
Ako náš časopis informovala organizátorka
súťaže Jana Prágerová, do hlasovania sa
tohto roku zapojilo rekordných takmer
trištvrte milióna divákov.

Osobnosť TV publicistiky:
Patrik Herman (TV Markíza)
Osobnosť TV športu:
Peter Varinský (TV Markíza)
Osobnosť TV spravodajstva:
Lucia Barmošová (TV JOJ)
Moderátor zábavných programov:
Martin„Pyco“ Rausch (Česko
Slovensko má talent, TV JOJ)
Zábavný program roka:
Partička (TV Markíza)
Speváčka: Nela Pocisková
Spevák: Marián Čekovský
Herečka v komediálnom žánri:
Petra Polnišová
Herečka v dramatickom žánri:
Diana Mórová
Herec v komediálnom žánri:
Lukáš Latinák
Herec v dramatickom žánri:
Ján Koleník
Seriál roka: Panelák (JOJ)
Program roka: Srdce pre deti (JOJ)
Cena týždenníka Život a novinárska
cena: Jozef Kubáni (JOJ)
Sieň slávy:
y: Dušan Gabáni (TA3)
Absolútnyy OTO: Petra Polnišová

2

Text: Peter Kresánek / Foto: autor a Sita

N

ajviac diváckych hlasov, a teda i cenu Absolútny OTO, dosiahla víťazka kategórie herečka v komediálnom žánri Petra Polnišová. Napríklad v publicistike za uplynulý rok zvíťazil
redaktor Patrik Herman z Lampárne. Ďalším
najlepším, a to vo vysielaní o športe, je moderátor Peter Varinský, v spravodajstve Lucia Barmošová a ako moderátor
zábavných relácií vôbec po prvý raz Martin „Pyco“ Rausch
z populárnej šou Česko Slovensko má talent. Nováčikom medzi víťazmi je aj muzikálová speváčka Nela Pocisková. Spravodajskú televíziu TA3 zastúpil uvedením do siene slávy
športový komentátor a moderátor Dušan Gabáni. Ocenenie
spevák roka ankety OTO zasa získal Marián Čekovský, ktorého čitatelia Hviezd ciest poznajú tiež ako spokojného užívateľa vozidiel s hviezdou v znaku. Cenu pre divákov, najnovší
Mercedes-Benz triedy B si v Mercedes centre na Tuhovskej
ulici v Bratislave prevzala Natália Korbánková. Ako sa nám

3

priznala, po tom, ako sa o výhre vozidla dozvedela, vyhľadala
yhľadala
si o ňom informácie,
ie, ktoré prehľadne a zrozumiteľzumiteľne prinášajú ﬁremné
né
webové stránky. Neečudo, že pri preberaní
raní
triedy B excelovalaa znalosťami o tomto „nádhernádhernom rodinnom aute,
te, veľmi peknom aj zvnútra“,
útra“,
ako ho sama charakterizoakterizovala. Ó

4

5
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s
Nechali sa zvie z ť
Približne pol tisíca hostí troch Dní plných hviezd pozvaných
spoločnosťou Motor-Car Bratislava sa nechalo zviesť, aby
sa mohli podľa svojho výberu a uváženia zviezť na vozidlách
tried C, E, GLK, CLS, SLK, R, Viano, Vito, Sprinter a smart.
Text a foto: Peter Kresánek
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šte lepšiu starostlivosť
o klientov, s ohľadom na
ich špeciﬁcké záujmy,
umožnilo ich rozdelenie do
jednotlivých dní. Prvý patril ﬂeetovým zákazníkom. Druhý sa realizoval klasickými pozvánkami. Tretí,
najmä pre tých skôr narodených, avizo-

val toto podujatie, vrátane možného výherného beneﬁtu (týždenné zapožičanie
kupé triedy C s plnou nádržou), prostredníctvom internetu a tiež na Facebooku. Vo švíkoch praskalo Mercedes
centrum na Tuhovskej ulici v Bratislave
na druhý deň. Pre veľký záujem tu na
trasu (Stará Vajnorská - Cesta na Senec

- odbočka do Vajnor: Pri mlyne - Vajnory - Čierna Voda - Slovenský Grob: odbočka do Pezinka - Grinava - smer Pezinok - otočenie pri odbočke na Limbach
- Svätý Jur - odbočka pri vstupe do Rače
na Vajnory) štartovali nie iba plánované
štyri moduly (jazdiace skupiny vozidiel),
ale aj ďalšie dva navyše. Ó

1 Príjemné chvíle pri (a tiež vo) vozidlách s hviezdou
strávil počas Dňa plných hviezd určeného pre
fleetových zákazníkov i so svojimi spolupracovníkmi
aj technický riaditeľ dvadsať rokov v IT pôsobiacej
(ocenenej i Microsoftom) spoločnosti Tempest /info@
tempest.sk/ Peter Laco.

2 „O sto percent nám stúpla klientela po tom, čo sme
pred štyrmi rokmi začali zákazníkov voziť výhradne
na mercedesoch.“ Potešil nás majiteľ úspešnej firmy
MERCEDES TAXI /www.taxi-schwechat.sk/ Ivan Dinžík,
ktorý prišiel aj s manželkou Silviou. Motivujú nás i jeho
slová o časopise Hviezdy ciest: „Sú v ňom super články
aj dobré fotky. Potom, čo si ho sám prečítam od začiatku do konca, posúvajú si ho medzi sebou naši šoféri.“

3 Svoje vlohy moderátora a zabávača Rišo Vrablec /
richard@vrablec.sk/ nezaprel ani pri pózovaní pred
rovnakým Céčkom, na akom sám jazdí. Už vážne
však spomenul, že obľuba vozidiel s hviezdou nestojí
iba - obrazne povedané - na kvalite ich plechov. Ako
zdôraznil: „Tvorí ju úžasný prístup ľudí, ktorí za touto
značkou stoja.

1

2
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1 IDEB predstavil
i Mercedes-Benz
ZETROS s nadstavbami
firmy STRAŽAN.
2 Ocenenie dostala trieda
G ako sanitka na prepravu
ranených aj v členitom
a zamorenom teréne.
3 Policajný Actros zasa
získal cenu za inováciu.
4 Na Conecu bol vystavený
popri variantoch Sprintera,
Vita a nového
Cantera tiež Unimog.
5 + 6 Výstavu kvetov
Flóra oživilo viacúčelové
„záhradnícke“ Fuso i trieda
C ako svadobné vozidlo.

102

3

6

Daimler ovládol tri výstavy
Špecializované podujatia bratislavskej Incheby: stavebný veľtrh Coneco a výstava Flóra
(obe s vyše tridsaťročnou históriou) i prestížny medzinárodný veľtrh obrannej techniky
IDEB a jeho obchodne atraktívne Priemyselné dni NATO. Text a foto: Peter Kresánek

P

rilákali stovky vystavovateľov, desaťtisíce odborných
i bežných návštevníkov. Pre spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia bol tento trojlístok dôležitých a hojne
navštevovaných prezentačných podujatí dobrou príležitosťou potvrdiť pozíciu spoločnosti Daimler ako nadnárodného producenta najrozsiahlejšej palety vozidiel so skutočne
všestrannými možnosťami využitia.

HVIEZDY CIEST 02/2012

Rozmanité exponáty Daimleru (nielen tie s hviezdou) oslovili návštevníkov všetkých troch - obsahovým zameraním tak odlišných výstav. Daimler ako jediný dodávateľ pritom poskytol
na Slovensku (i pre tieto tri tematicky rôznorodé výstavy) najviac exponátov plne adekvátnych ich komoditám. Trojlístku
uvedených výstav tak skutočne dominovali spomedzi všetkých
iných najmä vozidlá značiek spoločnosti Daimler. Ó

spektrum

Najúspornejšia vyššia trieda
Najúspornejší model vyššej triedy na svete je Mercedes-Benz E 300 BlueTEC HYBRID
(sedan i kombi). Má rekordne nízku spotrebu 4,2 litra nafty/100 km a zároveň vyšší
výkon a krútiaci moment. Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

P

rekonáva tak i hospodárne E 250 CDI, pričom v spotrebe paliva je lepší zhruba o 15 percent. Najlepšie parametre v segmente pre E 300 BlueTEC HYBRID garantuje hybridný
pohon: štvorvalec (cez 150 kW/204 k, 500 Nm) s elektromotorom
(20 kW/250 Nm), ďalej okrem iného funkcia štart/stop, rekuperácia, boost-efekt, možnosť jazdiť iba na elektropohon a využívanie
kinetickej energie pri dojazde. Nový hybrid, vhodný osobitne aj
na podnikanie, si zachováva tvary karosérie, veľkorysý vnútorný i batožinový priestor bežného modelu. Využíva pritom modulárnu koncepciu modelu S 400 HYBRID. Aj vďaka jej uplatneniu prichádza E 300
BlueTEC HYBRID tiež s nižším príplatkom za hybridné vyhotovenie pri porovnateľnej výbave (v Nemecku sa tak
bude dodávať sedan za 51 794,75 eura
a kombi za 55 007,75 eura, vrátane
19 % DPH). Obe hybridné vyhotove-

nia prídu aj na Slovensko v júni 2012. „S modelom E 300 BlueTEC
HYBRID pokračujeme v našej rozsiahlej ofenzíve hybridov. Modulárna technológia nám otvára cestu k plynulému doplneniu hybridných modulov do ďalších konštrukčných radov,“ vysvetľuje
člen predstavenstva Daimleru zastrešujúci výskum a vývoj mercedesov Thomas
Weber.

Majster
svojej triedy

N

ajnovší Mercedes-Benz
Sprinter je najlepšie úžitkové vozidlo vo svojej hmotnostnej triede 3 až 5 t (napríklad
podľa časopisov Fernfahrer, lastauto omnibus, trans aktuell, či nemeckej skúšobne Dekra). Získal tiež
tituly Fleet World Honours, Image Awards 2011 a ďalšie ocenenia.
Hmotnosťou aj viacerými oceneniami tak nadväzuje na ľahší transportér Vito. Pri viac ako dvojmiliónovom odbyte (od prvého takto
nazvaného modelu v roku 1995) je
Sprinter aj najžiadanejší transportér
značky s hviezdou. Ó
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG
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štýl
1 Ako exponát na Partizánskej lúke pri vyhodnotení OLOmpiády
nemohol chýbať ani Mercedes-Benz Axor so špeciálnou nadstavbou, aké si vybrala v konkurze a používa spoločnosť OLO.
2 Najúspešnejšie školy tohtoročnej OLOmpiády sa stretli tiež
v súťaži Mercedes Ralye. Na fotografii sú jej víťazi s cenami
a zástupcami spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
3 Pri vyhodnotení prvého ročníka OLOmpiády. Vpravo: generálny riaditeľ spoločnosti OLO Ing. Roman Achimský. Vľavo: slovenský vodný slalomár, trojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný
majster sveta Peter Hochschorner. Úplne vpravo: pri dekorácii
víťazov vystavili aj šetrný k mestskému životnému prostrediu
elektrický bezemisný smart, ktorý dodáva spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia. Jeho sériovú výrobu už spustila automobilka
Daimleru vo francúzskom Hambachu.

OLOmpiáda sa ujala
OLOmpiáda - dlhodobá súťaž za zdravšie a krajšie
hlavné mesto Slovenska - sa ujala. Pripravil ju
bratislavský magistrát a ﬁrma Odvoz a likvidácia
odpadu (OLO) tiež za podpory spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia. Text a foto: Peter Kresánek

2
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1

A

ko uviedol pri vyhodnotení jej prvého ročníka na
Partizánskej lúke v Bratislave generálny riaditeľ
spoločnosti OLO
Ing. Roman Achimský, OLOmpiáda
úspešne aktivuje deti a prostredníctvom
nich i rodičov nabáda viac sa zapojiť do
separovania odpadov v domácnostiach.
Tak, aby čo najmenej užitočných surovín skončilo na skládkach komunálneho odpadu a v spaľovniach. Veď Bratislavčania ročne vyprodukujú viac ako
170-tisíc ton odpadu a z nich vyseparujú len asi 25 percent druhotných surovín
(priemer vyspelých európskych krajín je
50 a viac percent). Účastníci OLOmpiády
zároveň pomáhajú šíriť názor, že o kvalite svojho života môžu veľkou mierou rozhodnúť aj sami obyvatelia, pričom jednou z ciest je i separovanie komunálneho
odpadu. Ako potvrdil primátor hlavného mesta (a predseda OLOmpijského výboru) Milan Ftáčnik, táto užitočná aktivita účinne prispieva k formovaniu vzťahu
detí k ochrane životného prostredia. Ó

spektrum

Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz
MOTOR−CAR AC, a.s.
Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina
Tel.: 0906 142 131, Fax: 0906 142 149
info.zilina@motor−car.sk
GPS: S49.203909° V18.770324°




PharmDr. Anna Dlhopolcová − ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5325 014
Fax: 045 / 5323 117
adia@adia.sk
GPS: S48.584503° V19.09544°






MOTOR−CAR AC, a.s.
Francúzskych partizánov, 036 08 Martin
Tel.: 043 / 4245 554, Fax: 043 / 4245 559
info.martin@motor−car.sk
GPS: S49.097999° V18.921209°


Motor−Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad
Tel.: 052 / 7896 342
Fax: 052 / 7721 630
motor−car−poprad@motor−car−poprad.sk
GPS: S49.057958° V20.274314°











Motor−Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 05 Trenčín − Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888, Fax: 032 / 6538 802
info.mctn@motor−car.sk




Motor−Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4711 311, Fax: 048 / 4711 334
k.filipova@motor−car.sk
GPS: S48.702886° V19.135566°






Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, fax: 02 / 4929 4929
info.mb.tuhovska@motor−car.sk
GPS: S48.190152° V17.192187°



Motor−Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7732 833, fax: 051 / 7721 887
automo@automo.sk
GPS: S48.960053° V21.256866°









Motor−Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6515 217, fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°












Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111, fax: 02 / 6829 4294
info.panonska@motor−car.sk
GPS: S48.10622° V17.096164°




Motor−Car Trnava, s.r.o.
Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava
Tel.: 033 / 5987 999, fax: 033 / 5987 920
mctt@motor−car.sk
GPS: S48.36074° V17.602887°






Motor−Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 6432 113, fax: 035 / 6432 113
motorcarnz@motor−car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°






MOTOR−CAR Košice, s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 7982 101, fax: 055 / 6336 230
kosice@motor−car.sk
GPS: S48.743983° V21.269038°


Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399, fax: 02 / 4929 4394
info.lamac@motor−car.sk
GPS: S48.202281° V17.043175°







LEGENDA:
− Osobné vozidlá
úžitkové vozidlá

− Ľahké

− Nákladné vozidlá

− Obchodná kancelária Mercedes−Benz
Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel
− Autobusy
 − Predaj nových vozidiel  − Predaj jazdených

vozidiel  − Lakovanie  − Servis

Viac informácií nájdete na: www.mercedes-benz.sk.

Servisní partneri

BCI−S&T, s.r.o. Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900

Autosalón Krška, s.r.o. Trenčianska cesta 1791/66 A,
957 01 Bánovce nad Bebravou 1, Tel.: 038 / 7600 011, Fax: 038 / 7600 010

UND − 03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106, 042 04 Košice, Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251

HUDOS Service s.r.o. Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov,
Tel.: 054 / 4860 046, Fax: 054 / 4860 086

INTRO.CO s.r.o. Servis OA, Kopčanská 35, 908 51 Holíč
Tel.: 034 / 624 3407, Fax: 034 / 668 4009
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pozvánky
Text: SCG, Foto: Martin Geišberg,
Oleg Vojtíšek, Bruce Weber

1
2

3

3 ČIERNOČIERNY HUMOR
ALEBO POZOR NA RUKY!

1 NÁVRAT DŽEZOVEJ DIVY
Kanadská džezová pianistka, skladateľka a speváčka Diana Jean Krall sa
v rámci svojho jesenného európskeho
turné DIANA KRALL European tour
2012 predstaví (po troch rokoch) aj na
Slovensku. Počas svojho bratislavského koncertu 30. novembra 2012 predvedie svoje neopakovateľné a strhujúce
hudobné a muzikantské majstrovstvo.
Nečudo. Je totiž jedinou džezovou speváčkou, ktorej až 8 albumov debutovalo v top ten rebríčku Billboard Jazz
Albums. Popularita tejto osobitej interpretky sa odzrkadlila aj v jej niekoľkých nomináciách na ceny Grammy či
v jej trojnásobnom získaní tohto prestížneho ocenenia. Štyridsaťsedemročná Kanaďanka, s koreňmi siahajúcimi
až na východné Slovensko, je vydatá za
britského hudobníka zvučného mena
- Elvisa Costella, obdivuje Nat King
Colea, na ktorého nadväzuje vo svojej tvorbe spievaného džezu, býva tiež
často označovaná aj za nasledovníčku
Franka Sinatru.

2 MYSLITE NA BUDÚCNOSŤ
 INVESTUJTE V GRÉCKU!
Korupcia, úžera, rastúci vplyv bohatých
oligarchov na úkor „strednej vrstvy“,
systém porotných súdov na ľudových
zhromaždeniach, kde sa manipuláciou
pri hlasovaní dalo dosiahnuť, že niekto prišiel o celý majetok aj strechu nad
hlavou… – to všetko charakterizovalo v staroveku Grécku spoločnosť v časoch vojen a hlbokej spoločenskej krízy.
Presne takej, v akej sa nachádza nielen dnešné Grécko, či naša krajina, ale
aj celý systém Európskej únie a svet ako
taký. Aj preto je novinka v repertoári činohry SND - Aristofanova hra Oblaky
nielen reﬂexiou na krízu v Aténach za
vlády Perikla, ale aj pozvánkou na skvelé
divadelné stvárnenie zneužívania intelektuálnej prevahy a nezdravého smerovania spoločnosti, vedúce k tomu, že hlupáci doplatia na svoju hlúposť a lenivosť.
Nakoniec, najlepšie vás o tom presvedčia samotní protagonisti – Emil Horváth,
Marián Labuda, Marián Geišberg či Alexander Bárta...

Brilantné výkony štyroch protagonistov na javisku: Stanke, Maštalír, Mórová – a Kostelný (pričom Mórová účinkuje v alternácii Moniky Hilmerovej), vtip,
komickosť – miestami až tragicky absurdná, skvelé monológy a dialógy, plné priehrštie vulgarizmov, emócie a brilantné
vykreslenie charakterov ,,sociálnej spodiny“ v núdzi, bizardne zvrátené, zdeformované, psychicky zdeptané a nešťastné
postavy a jedna hotelová izba – to je najnovšia začiatkom júna odpremiérovaná
delikatesa činohry SND – hra Martia
McDonagha: Stratiť ruku v Spokane.
A hoci táto čierna komédia zrejme vyvolá medzi divadelnými kritikmi a až bezhranične silnými intelektuálmi kritické
diskusie kvôli množstvu používania expresívnych a vulgárnych výrazov či voči tomu,
že takouto zábavou nadbieha režisér a herci divákovi na úkor ,,dramatickosti kusu“,
McDonaghova hra má už teraz zaručené, že diváci si v hľadisku nebudú pripadať ako na derniére. Či kare... Mimochodom, videli ste už niekedy zlodeja cigána či
,,štektu“ rozprávať sa s človekom, ktorého
dvadsaťsedem rokov prenasleduje obraz
toho, ako mu ,,šesť sedláckych zmrdov“ násilne pomocou idúceho vlaku a koľajnice
usekne ruku a neskôr, pri odchode – približne zo sto metrov – mu na rozlúčku mávajú jeho odťatou rukou, akademickým,
silno intelektuálnym teatrologickým jazykom? Ja nie...:)
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Motor−Car Wiesenthal & Co., spol. s r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, majetkový podiel 49 %, SR – stav k 1. 1. 2011) • Ročník XII / číslo 2 • Pre Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o., pripravuje Samuel Consulting
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predstavujeme

Značka Daimler

www.lebomedved.sk/hodnota

Po cestách jazdia rôzne zvery.
Preto sme vášho Medveďa poistili za vás!

V cene auta je havarijné poistenie a PZP na 3 roky
+ servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Ponuka poistenia platí takmer pre všetky modely osobných vozidiel. Podrobné informácie u predajcov
alebo na www.lebomedved.sk/hodnota
Navyše môžete využiť značkové financovanie prostredníctvom
Mercedes-Benz Financial Services.

HVIEZDY CIEST 01/2012

107

biele zlato,
rubíny, diamanty
od 8220 EUR za set

biele zlato,
ametysty, granáty
od 1840 EUR za set

biele zlato,
rubíny, diamanty
od 3230 EUR za set

biele zlato,
ametysty, ruženíny

Boutique Briliant, Dunajská 5, Bratislava / PRIVAT PARKING - box No 10

biele zlato,
zafír, diamanty

Klenotníctvo Briliant

Klenotníctvo Briliant

Vajanského 3, Trenčín

Bottova 2, Žilina

Klenotníctvo Briliant

Klenotníctvo Briliant

ZOC MAX Trenčín

Námestie Slobody 22, Prievidza

Klenotníctvo Briliant

Klenotníctvo Briliant

ZOC MAX Prešov

OC Hypernova, Spišská Nová Ves

Sme jediní členovia diamantovej burzy na Slovensku
Diamantclub van Antwerpen since 1893

