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Mčitatelia!
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eď si v roku 1886 Otto Benz
a Rudolf Diesel patentovali svoj
vynález vozidla so spaľovacím motorom, asi netušili, že za nasledujúcich
stodvadsať rokov sa vo svete vyrobí 600
miliónov áut. Pokračovať pri takom
globálnom rozšírení výroby automobilov v diele, ktoré začali obaja geniálni
nemeckí konštruktéri, byť pred ostatnými vždy o krok vpredu a posúvať
neustále vývoj, iste nie je ľahké. Napriek
tomu sa to pri vozidlách Mercedes-Benz
i ďalších sesterských značkách koncernu
DaimlerChrysler darí.
Viete si napríklad predstaviť maximálne komfortnú a bezpečnú limuzínu
Mercedes-Benz triedy S, ktorú by poháňal štvorvalec so zdvihovým objemom
iba 1,8 litra? Do budúcnosti to umožní
novovyvinutý motor DiesOtto, ktorý
kombinuje emisné prednosti benzínového agregátu s úspornosťou a vysokým krútiacim momentom typickým

pre motory spaľujúce naftu. Už v súčasnosti tento experimentálny pohon
dosahuje pri uvedenom objeme výkon
239 k a krútiaci moment 400 Nm, pričom má predpoklady spotrebovať na
sto kilometrov menej ako šesť litrov
bežného benzínu. Nie náhodou dostal
tento revolučný koncept, ktorý celkom
popiera doterajšie skeptické názory
na budúcnosť zážihových agregátov,
názov zlučujúci práve mená inžinierov
Otta Benza a Rudolfa Diesela.
Bližšie podrobnosti o tejto novinke
i ďalších ekologických, životné prostredie šetriacich a pritom výkonných
technológiách ako Bluetec, či hybridné
pohony pre osobné a úžitkové vozidlá
i autobusy, ktoré importuje spoločnosť
DaimlerChrysler Automotive Slovakia a dodávajú autorizované centrá
Motor-Car Group, vám prinášame
v tomto vydaní vášho časopisu Hviezdy
ciest. Pripravili sme ho tak, aby vám

zároveň poslúžil ako sprievodca pri
oboznamovaní sa s našimi najnovšími
jesennými novinkami. Patrí medzi ne
výrazne priestrannejší, výkonnejší
a úspornejší T-model (kombi), ako aj
vyhotovenie s pohonom všetkých štyroch kolies (4x4), či špičkové AMG 63
- nového Mercedesu C. Rovnako ako
i agresívne cenovo dostupné žihadlo
Dodge Avenger a robustný klasicky
atraktívny Jeep Patriot. Po frankfurtskom sa vám predstavia tiež na autosalóne v Nitre. V časopise opäť nechýbajú
pravidelné rubriky venované spoločenským a športovým podujatiam,
osobnostiam i ďalším, osobitne pre
vás pripraveným zaujímavostiam.
Príjemné čítanie!

Andrej Glatz
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Priestor na skutočný život
V geometrii sa tretí rozmer označuje písmenom C. MercedesBenz triedy C svoj priestor v príťažlivej verzii rodinného modelu,
s príkladnou bezpečnosťou a skvelými jazdnými vlastnosťami,
ponúka pod označením T. Definitívne sa tak vyvrátil mýtus,
že kombi vozidlo nepôsobí dostatočne reprezentatívne.
14 Reportáž

22 Predstavujeme

Vulkán
Filozofia vývojového tímu firmy AMG zabúda na limity
a konvencie automobilového priemyslu. Mercedes C 63
AMG totiž nadopovali skutočne amorálnym výkonom,
presahujúcim štyristopäťdesiat koní.
26 Predstavujeme

Drsný a pohodlný
Kompletne prepracovaný model, prinášajúci nielen

Offroad roka na „slovenskej Sahare“

legendárny 4x4 prejav v podobe dvojitého systému

Vojenský výcvikový priestor Záhorie s piesočnými dunami,

náhonu všetkých kolies spĺňajúcich kategóriu Jeep

nazývaný aj slovenská Sahara, patril po dva septembrové

Trail Rated - Command-Trac, či úplne nový Selec-Trac

dni vyše 2,5 tisíca nadšencom - účastníkom najnáročnej-

Intouro – to je len časť inovácií, zosobnená do modelu

šieho a svojho druhu zatiaľ najväčšieho podujatia, akým

nového SUV off-roadu - Jeep Cherokee model 2008.

sa stal OFF-ROAD FEST 2007.
32 Predstavujeme
18 Predstavujeme

Vaša izba na kolesách

Čistý dizajn a voňavá káva

Úplne nový modernejší dizajn exteriéru a interiéru,

Mercedes-Benz nie sú len autá, ale aj značka vyjadrujúca istý

či až tridsaťpäť nových alebo vylepšených prvkov je

životný štýl. Takou je aj nové Mercedes-Benz Café v centre

predzvesťou toho, že „rodinná izba na kolesách“ -

Bratislavy, ktoré je ukážkou pretvorenia ducha automobilovej

minivan Chrysler Voyager edícia 2008 sa stane najlep-

značky z priemyselného srdca Nemecka do podoby kaviarne.

ším vozidlom vo svojej triede.
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Kto osedlá Mercedes...

Naše dobré vína

Jeho záľubou a srdcovou záležitosťou sú jazdectvo a autá.

Sme tu a pijeme víno. Väčšina z nás pije a chce piť dobré víno.

Vedúci predajca osobných áut spoločnosti Motor-Car Bratislava

Dobré víno je však zázračná vec. Víno vznikalo, vzniká a bude

v Mercedes centre DaimlerChrysler na Tuhovskej ulici

navždy vychádzať ako plod zeme, ako ovocie živých tvorov

v Bratislave – Jozef Drozd.

– ľudí, kvasiniek a baktérií...

34 Profil

54 Mercedes collection

Univerzálny recept na úspech neexistuje

Modely striebornej hviezdy

Ako manažér sa „zamiloval“ do širokej škály, ktorú značka

Novovybudovaný luxusný hotel, situovaný priamo v centre

Mercedes-Benz ponúka. Uspieť v poskytovaní služieb v regióne,

mesta, nielenže ,,riadi“ hlavné dianie Bratislavy, ale svojim

bolo jeho prvou výzvou. Konateľ Motor-Car Prešov, s. r. o.

klientom a pozvaným VIP hosťom nedávno v premiére predvie-

- Ing. Ján Molnár.

dol aj prestížne módne značky, modely a módne doplnky.

46 Interview

5

62 Zo sveta

V aute pociťujem slobodu

Staroveké divy sveta

MUDr. Alexandra Novotná, PhD., je nielen šarmantnou a úspeš-

Hoci boli tento rok vyhlásené nové divy sveta, za pozornosť

nou ženou, ale vo svojej lekárskej profesii aj odborníčkou na es-

stoja aj tie pôvodné – staroveké. A hoci sa z nich v súčasnosti

tetiku. Nie je náhodou, že má citový vzťah aj k Mercedesu SLK...

zachovali už len jedny – egyptské pyramídy, naozaj stoja za to...
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Priestor
na skutočný
život
Text: Martin Kasarda Foto: archív

V geometrii sa tretí rozmer označuje písmenom C.
Mercedes-Benz triedy C svoj priestor ponúka pod označením T.

A

k sa rozhodujete pre auto, ktoré
má slúžiť nielen vám pre
radosť zo šoférovania a cestovania, ale
počítate s tým, že si budete komfort
a luxus užívať spolu s rodinou na
dovolenkových cestách, isto stojíte
pred dilemou – limuzínu či kombi?
Mýtus o tom, že kombi vozidlo nie je
dostatočne reprezentatívne či nebodaj
pôsobí na ceste ako trocha neohrabaná
škatuľa, Mercedes-Benz už dávno
vyvrátil. Elegantné dizajnové riešenia
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kombi modelov sa spojili s kvalitou
cestovania už v predchádzajúcich
modeloch triedy C či E. Tohtoročný
frankfurtský autosalón však v expozícii Mercedes-Benz ukázal, že vlastnosti športovo ladeného auta spojeného
s komfortom a luxusom príhodným
pre značku s trojcípou hviezdou na
kapote, sa môžu spájať s atraktívnym
dizajnom kombi modelu. Trieda C sa
vo Frankfurte predstavila v príťažlivej verzii rodinného modelu, ktorý

ponúka príkladnú bezpečnosť a skvelé
jazdné vlastnosti.
Priestor v hlavnej úlohe
T model – teda kombi – novej triedy
C spája jazdné a bezpečnostné vlastnosti limuzíny s výrazným zvýšením
objemu vnútorného priestoru a jeho
variability. Pri vývoji nového modelu T sa dizajnéri a inžinieri riadili
očakávaniami svojich zákazníkov.
Typický kupujúci kombi modelu totiž
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predpokladá využitie svojho auta aj na
pohodlný prevoz väčšej batožiny – od
rodinného dovolenkového nákladu po
golfové palice či iné športové náradie.
Prioritu preto získala ponuka miesta,
variabilita usporiadania vnútorného
priestoru a funkcionalita. Na rozdiel
od svojho predchodcu je zadok nového
modelu T výrazne strmší a vytvára tak
dôležité predpoklady na väčší batožinový priestor. S objemom až 1 500
litrov má nový model T najväčšiu úložnú kapacitu spomedzi všetkých konkurenčných kombi modelov prémiovej
triedy. Poskytuje napríklad miesto
na prepravu štyroch golfových vakov
s palicami, deväť veľkých sťahovacích
kartónov alebo 44 kartónov jednolitrových džúsov.
Batožinový priestor je sériovo vybavený dvoma hákmi na zavesenie tašky
a štyrmi okami na upevnenie batožiny. Bočné úložné zásuvky so sieťový-

mi krytmi a rozťahovacia schránka na
nákupy tiež patria do sériovej výbavy,
spolu s dvojitou roletou s krytom batožinového priestoru a s bezpečnostnou
sieťou. Nové zadné dvere EASY-PACK
sa spoľahlivo otvárajú a zatvárajú
na stlačenie tlačidla – čo je novinka
v tejto triede automobilov. A pomocou
záchytného systému EASY-PACK
Fixkit môžete oddeliť 1,80 metra dlhý
a až 1,20 metra široký batožinový
priestor a zaistiť batožinu.
Európska spotreba
Samozrejme, úlohou moderného
auta s ambíciami odhrýzať kilometre
dlhých ciest, je aj kvalitná ponuka
moderných ekologických motorov.
Ochrana životného prostredia hrala
pri vývoji triedy C Mercedes-Benz
od samého začiatku dôležitú úlohu.
Potvrdzuje to certifikát ekologickosti
od technickej skúšobne. Mercedes-
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Benz je na celom svete jediná automobilová značka s certifikátom podľa
normy ISO 14062 na zohľadňovanie
environmentálnych aspektov pri
vývoji výrobkov.
S novými alebo zdokonalenými
motormi, ktoré ponúkajú vyšší výkon
a vyšší krútiaci moment, spotrebuje
model T triedy C až o dvanásť percent
menej pohonných látok ako doteraz.
V centre pozornosti vývoja stáli
štvorvalcové agregáty: benzínové
motory C 180 KOMPRESSOR a
C 200 KOMPRESSOR Mercedes-Benz
s použitím modifikovaného riadenia
motora, dynamickejšieho kompresora
a vylepšených piestov dosahujú výkon
115 kW/156 k, resp. 135 kW/180 k.
Súčasne klesla priemerná spotreba
pohonných látok až o 10,3 percenta na
7,7 resp. 7,8 litra na 100 kilometrov.
Štvorvalcové dieselové motory majú
zdokonalený systém vstrekovania,
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PREDSTAVUJEME
R Športový charakter, priestor pre rodinu a pre Mercedes-Benz
netradičná červená farba. Výsledkom je vozidlo, za ktorým sa musíte obzrieť.

T Vnútorný priestor je momentálne najväčší, aký nájdete
v prémiovej triede kombi vozidiel.

turbodúchadla a chladenia plniaceho
vzduchu, čo spôsobilo zvýšenie výkonu pri súčasnom poklese spotreby
pohonných látok o dvanásť percent.
Nový C 220 CDI tak teraz ponúka 125
kW/170 k (doteraz 110 kW/150 k)
a od otáčok 2 000/min rozvinie maximálny krútiaci moment 400 newtonmetrov (doteraz: 340 newtonmetrov).
Spotreba pohonných látok v cykle
NEFZ predstavuje iba 6,1 litra na 100
kilometrov (doteraz 6,9 l/100 km).
Nový C 200 CDI ponúka o jedenásť
percent vyšší výkon (100 kW/136 k
namiesto doterajších 90 kW/122 k)
a spotrebuje 6,0 litra na 100 kilometrov (doteraz 6,8 l/100 km), čo znamená, že nový C 200 CDI na jednu nádrž

T Pri navrhovaní úložného priestoru nie je dôležitý len rozmer,
ale aj inteligentné riešenia odkladacích schránok a príchytiek.

prejde viac ako 1000 kilometrov.
Šesťvalcové benzínové motory
ponúkajú výkony 150 kW/204 k, 170
kW/231 k a 200 kW/272 k, nový dieselový model C 320 CDI ponúka výkon
165 kW/224 k. S výnimkou C 350 sú
všetky varianty motorov sériovo vybavené šesťstupňovou manuálnou prevodovkou. C 350 je vybavený sedemstupňovým automatom 7G-TRONIC.
Bezpečie pre rodinu
Nový model T triedy absolvoval viac
ako 100 nárazových testov a náročný
overovací bezpečnostný program.
Inteligentne skonštruovaná karoséria,
ktorá až zo 70 percent pozostáva z vysokopevných a ultrapevných ocelí, tvo-

rí základ ochrany pasažierov. V čelnej
štruktúre sa štyri navzájom nezávislé
nárazové úrovne starajú o to, aby
sa sily nárazu veľkoplošne odviedli
bokom od kabíny. Pasažierov chráni
spolu sedem sériových airbagov. Pre
vodiča, spolujazdca a pasažierov sediacich vzadu na vonkajších sedadlách sú
k dispozícii napínače pásov a obmedzovače napínacej sily pásov; predné
opierky hlavy NECK-PRO sú aktívne
vo fáze nárazu a zavčasu zachytia
hlavu vodiča a spolujazdca pri náraze
zozadu, aby zabránili poraneniu krčnej
chrbtice. Integrované detské sedačky,
ktoré sa na stlačenie tlačidla vyklopia
zo zadného sedadla, sú vybavené aj
bočnou opierkou hlavy. K prevencii
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Wealthdone
Pri správe majetku rešpektujeme právo na súkromie a diskrétnosť.
S informáciami pracujeme s maximálnou mierou dôvernosti a citlivosti.
Bezpečnosť majetku klientov je zvýraznená etickým prístupom celého tímu,
vysokou mierou osobnej integrity, odhodlaním rešpektovať

Platená inzercia

a uprednostňovať záujmy klientov.
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T Model C 350 stojí momentálne na vrchole štandardnej ponuky. Výkon
270 koní a sedemstupňový automat robia z tohto auta šperk na ceste.

proti nehodám výrazne prispievajú
sériové výbavy, ako sú blikajúce brzdové svetlá, asistent brzdenia a elektronický program stability. Systém
inteligentných svetiel je technickou
inováciou, ktorú model T triedy C preberá od luxusných modelov MercedesBenz a ktorú v súčasnosti neposkytuje
žiaden iný automobil tohto trhového
segmentu. Päť rozličných funkcií svetiel systému je určených pre typické
jazdné a poveternostné situácie.
Výber je na vás
Kombi model preberá koncepciu
dizajnových a výbavových línií triedy
C, ktorá sa orientuje na individualizáciu modelov na prianie zákazníka.
V základnej ponuke sú to tri línie Classic, Elegance a Avantgarde, ktoré
kladú dôraz buď viac na komfort, alebo
na agilitu. Avantgarde zdôrazňuje
športový charakter triedy C veľkou,
v strede masky chladiča umiestnenou
hviezdou Mercedes. Tento tradičný rozpoznávací znak športových
modelov Mercedes automobilka zo
Stuttgartu teraz prvýkrát zaviedla
aj pri kombi modeli triedy C. Model
Elegance s trojrozmerne ladenými, do
vysokého lesku nalakovanými lamelami masky chladiča reprezentuje atri-
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búty typické pre túto značku, ako sú
komfort a luxus. Línia Classic je zasa
zdržanlivá a tradične konzervatívna.
Športový charakter svojho vozidla
si môžete doplniť balíkom Agility
Control, ktorý obsahuje tlmiče nárazov. Automaticky sa prispôsobia
jazdnej situácii a pri normálnej jazde
poskytujú výrazne lepší komfort
odvaľovania. Pri dynamickom spôsobe jazdy sa nastaví maximálna sila
tlmenia a model T bude účinne stabilizovaný. Kombi triedy C tak preniká
do dimenzií čistokrvných športových
automobilov. Vodič si môže vybrať
z dvoch jazdných programov a nastaviť
tak principiálnu charakteristiku podvozka: Komfort a Šport. V rámci týchto
programov sú tlmiče pre každé koleso
plynule elektronicky regulované.

Pri línii Avantgarde je aj zadná časť
vozidla vyložená čiernou kobercovou
podlahou. V interiéri vás isto rozmaznajú novovyvinuté sedadlá, na želanie
s funkciou nastaviteľnej kontúry
operadla. Trojzónová klimatizácia či
veľké panoramatické strešné okno sú
síce výbavou na želanie, ale tomuto
lákadlu isto nejeden zákazník s radosťou podľahne.
Pre informačnú elektroniku
Mercedes-Benz vyvinul tri nové
zariadenia: Audio 20, Audio 50 APS
a COMAND APS. Všetky systémy
majú okrem iného spoločný aj blok
tlačidiel na zadávanie telefónnych
čísel a rozhlasových frekvencií, ako aj
rozhranie Bluetooth, ktoré bezdrôtovo
spája mobilný telefón s komunikačným zariadením vo vozidle.

A luxus k tomu
Predná časť interiéru nového modelu T triedy C je identická s limuzínou.
Čakajú na vás vysokokvalitné materiály a kombinácie farieb, ktoré vytvárajú
príjemnú atmosféru. Prvýkrát však
zahrnuli dizajnéri do koncepcie farieb
aj batožinový priestor. Pri modeloch
Classic a Elegance je kobercová
podlaha, ako aj bočné obklady vo
farbe výbavy, ktorú si zákazník zvolí.

Priestor na spokojný život
Nové kombi – alebo Mercedes-Benz
triedy C - model T prekračuje hranice
svojej triedy. Opäť ponúka viac, než
by ste očakávali. Je to príjemné prekvapenie, ktoré potvrdzuje, že hviezda
na kapote vášho vozidla je stále
zárukou maximálne kvalitnej jazdy,
tentoraz podporenej aj priestorom
na vychutnávanie si tých najlepších
stránok života.
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Trieda C sa vo Frankfurte predstavila v príťažlivej verzii
rodinného modelu, ktorý ponúka príkladnú bezpečnosť
a skvelé jazdné vlastnosti.
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HVIEZDNY ČAS

Montbrillant
Légende
Text a foto: Breitling

Montbrillant personifikuje pre firmu Breitling miesto a epochu jej
prvej veľkej hodinárskej továrne, ktorá sa vtedy nachádzala na vŕšku
nad La Chaux-de-Fonds. Montbrillant je takisto označením série
Navitimer, ktorá sa orientuje podľa najkrajších chronometrov,
ktoré firma Breitling už sto rokov vyrába.

T

ohtoročná kolekcia Navitimer
ponúka skutočnú novinku Montbrillant Légende.
Prevratná novinka, pokiaľ ide
o jej rozmery: s priemerom 47 mm
je Montbrillant Légende naozaj
impozantným zjavom. Nie je to však
jediná návrhárska zvláštnosť. Náramok – teraz integrovaný do puzdra
– prepožičiava modelu Montbrillant
Légende plynulú a harmonickú líniu,
ktorá dodatočne zvýrazňuje jeho
špeciálny charakter.
Aj pri finalizácii bola rešpektovaná jedinečnosť modelu Montbril-
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lant Légende. Okrem zhotovenia
z ušľachtilej ocele ponúka Breitling
verziu z ocele s korunkou, tlačidlami
a lunetou z ružového zlata.
Aj najnovší Navitimer ostáva
verný aeronautickému duchu. Nie je
však vybavený iba slávnym kruhovým logaritmickým pravítkom. Na
zadnej strane puzdra je umiestnená
aj špecifická letová stupnica na prepočet najdôležitejších hmotnostných
a merných jednotiek.
Štýl číselníka je nespornou reminiscenciou štyridsiatych rokov,
prejavujúcou sa napríklad v ručič-

ke meracej stotiny sekundy, ktorá
vychádza zo stredu. Rovnako tak je
to u počítačov umiestnených horizontálne pri deviatej a tretej hodine,
čo je charakteristickou vlastnosťou
kalibru 23 firmy Breitling. Kalibru,
ktorý tiká v tomto Navitimeri superlatívom. Tak ako všetky modely
Breitling, je i Montbrillant Légende
cerfitikovaným chronometrom.
Aby získal strojček certifikát od
nezávislého švajčiarskeho chronometrického laboratória, musí prejsť
neúprosnými testmi: strojčeky sú
skúšané počas 15 dní v piatich
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rozličných pozíciách a pri troch rôznych teplotách (8, 23 a 38 °C). Aby
si vyslúžil certifikát chronometra,
môže vykazovať odchýlky chodu
maximálne -4 až +6 sekúnd za deň.
Montbrillant Légende meria s pres-

nosťou štvrtiny sekundy, má 30minútový počítač. Zafírové sklo má
po obidvoch stranách antireflexnú
úpravu. Vyrába sa s tromi rôznymi
farbami číselníka – čierny, strieborný a bronzový.
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Offroad roka

na „slovenskej Sahare“
Neprestajný dážď doplnil prvý septembrový piatok a sobotu Vojenský
výcvikový priestor Záhorie s piesočnými dunami, nazývaný slovenská
Sahara, o hlboké zarastené močariská, vodou zaplavené rokliny,
nečakane hlboké koľaje a strmé prevýšenia. Takéto ideálne podmienky
na odskúšanie jazdy terénom si vychutnalo takmer 2 000 nadšencov
- účastníkov najnáročnejšieho a svojho druhu zatiaľ najväčšieho
podujatia, akým sa stal OFF-ROAD FEST 2007.
Text a foto: Peter Kresánek

A

drenalínovú atmosféru stupňovali tri samostatné trate
počnúc ľahkým terénom, cez trať
SUV až po offroad. Ich náročnosť sa
po opakovanom prejazde takmer pol
stovky na testovanie pripravených
vozidiel a pri vytrvalom lejaku, ktorý
skončil až na druhý deň, neustále
zvyšovala. Napriek tomu čistokrvné
offroady, tereniaky, ale aj SUV značiek Mercedes-Benz a Jeep úrovňou
motorizácie, komfortom či výbavou
interiéru a schopnosťou zdolávať aj
tie najväčšie nástrahy terénu preukázali, že sú svetovou špičkou. Rovnako ako medzi porovnateľnými pri
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jazde mimo spevnený povrch vozidlá
Dodge, Kia a Honda. Prekonávať s
týmito automobilmi i tie najväčšie
úskalia trás dokázala tiež väčšina
ich šoférok a vodičov. A to nielen
počas dňa, ale aj za hlbokej noci. Kto
chcel, mohol pred jazdou absolvovať
krátke školenie. Inštruktáž techniky jazdy v teréne obsahovala tiež
podrobne pripravená príručka účastníka, ktorú si na ďalšie použitie viacerí uschovali. Nuž a pre tých, ktorí
napriek tomu niečo nezvládli, boli
naporúdzi na núdzovom volaní Inge
Scholtzová a Ela Liedlová. Pre horšie
prípady záchranársky Mercedes G,
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TT Účastníci si mohli prezrieť nový model SUV vozidla Jeep Commander
(3,0 l crd, 160 kW), ktorým práve úspešne absolvovali vyše polročnú dobrodružnú
cestu naprieč Afrikou slovenskí cestovatelia Henrich Krejča a Matúš Sirota.
R Kým sledoval svojich štvorkolesových zverencov, poriadne
zmokol aj riaditeľ DCAS Mike Nolte (uprostred).

Jeep Wrangler, Unimog a vojenské
pásové BVP. Atmosféru dopĺňali
nielen ďalšie atrakcie, ale aj skupina
Gladiátor, Zdenka Predná, Jana Kirschner, Petra Kepeňová, Kmeťoband,
Barbora Balúchová so skupinou Starmánia, či Peter Cmorik.

R Medzi kráľov terénu sa svojimi výkonmi
zaradil aj Mercedes-Benz GL.

Vytrvalosť, obetavosť a odolnosť voči
nepriazni počasia preukázali desiatky pracovníkov DaimlerChrysler
Automotive Slovakia (DCAS), MotorCar Group a ich partnerov, najmä
spoločnosti Enter-AD, ktorí Off-road
fest uskutočnili.
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TT „Takýchto vozidiel Mercedes-Benz Actros, ktoré sú veľmi dobré aj v teréne,
mám viac. Po tomto podujatí zvažujem kúpiť si tiež Jeep Wrangler, “uviedol pri
Actrose nasadenom na Off-road feste majiteľ rovnomennej NAD Vladimír Forgáč.
T Kmeťoband svojím temperamentným vystúpením roztancoval prítomných.
R Bezkonkurenčné jazdné vlastnosti predvádzali tiež vo viacerých
modeloch vyhotovené štýlovo čistokrvné vozidlá Jeep
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TT Organizátori Off-road festu Ingrid Janečková a Michal Gučík, vľavo jeho
partnerka Katka a v pozadí spieva Jana Kirschner.
T Unavení, ale spokojní si po prejdení najnáročnejšej trate vydýchli (zľava):
predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava Branislav Zahradník,
riaditeľ NAD 820 Ján Vaverčák a šéf Cechu predajcov a servisov motorových
vozidiel Július Hron.

Pure Performance
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Chronomat

Automatick˝ chronograf par excellence.
Chronometer s certifik·tom COSC.
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MERCEDES CAFÉ

Č istýadizajn

voňavá káva
Text: Marin Kasarda Foto: Bohumil Šálek

Mercedes-Benz nie sú len autá, ale aj značka vyjadrujúca istý
životný štýl. Pre dizajn to znamená napríklad aj spojenie
luxusnej elegancie a inžinierskych technológií.

K

aždá správna kaviareň by mala
už na prvý pohľad prezrádzať
svojmu návštevníkovi, čo vlastne
nájde vo vnútri, akých ľudí a s akým
myslením tam stretne. Keď prichádzate k novej kaviarni Mercedes Café na
Rigeleho ulici v Bratislave (oproti hotelu Danube), okamžite na vás zapôsobí
technicistické riešenie spájajúce elegantný chróm, sklo a dômyselne upev-
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nené markízy ochraňujúce patio pred
kaviarňou. Mercedes Café je ukážkou
pretvorenia ducha automobilovej značky z priemyselného srdca Nemecka do
podoby kaviarne.
Tradícia technického dizajnu má
svoje korene v nemeckom architektonickom a dizajnovom hnutí Bauhaus,
ktoré sa na scéne európskeho užitého
umenia objavilo na začiatku 20. storo-

čia. Bola to reakcia na prečačkanú secesiu a okázalosť klasicistickej architektúry. Bauhaus kládol požiadavky
v prvom rade na funkčnosť, technickú
dokonalosť, využiteľnosť a zmysluplnú strohosť. Interiér má v prvom rade
spĺňať požiadavky chladnej priemyselnej elegancie, ktorá je čistá a príťažlivo usporiadaná. Nie je to inak ani
v bratislavskej kaviarni Mercedes-
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MERCEDES CAFÉ

T Hodinky, kľúčenky, šperky, hračky - to všetko
s logom a zaručenou špičkovou kvalitou.
E Pohľad na predajné priestory life-stylovej
kolekcie Mercedes-Benz.

Benz, ktorú navrhol architekt Karol
Kállay. Mercedes Café je rozdelená na
štyri základné sféry. Pred samotnou
kaviarňou sa nachádza patio s funkcionalistickými stolíkmi a stoličkami.
Pri vstupe do vnútorných priestorov
vás ako magická hlbočina vtiahne do
diania kombinácia čiernej podlahy
a kovu. Na ľavej strane sa nachádza
multifunkčná miestnosť, ktorá slúži
v prvom rade ako predajňa life-style
kolekcie Mercedes-Benz. Hodinky,
kľúčenky, automobilové modely, ale aj
množstvo ďalších vecí, ktorých spoločným znakom je trojcípa hviezda.
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Druhú časť prízemia tvorí minimalistický Sushi Bar so špecialitami
japonskej kuchyne. Ak máte chuť na
výdatnejší obed orientálnej kuchyne,
môžete navštíviť štvrtú časť na poschodí, ktorá je zariadená práve v duchu
orientálnej jednoduchosti a vhodne
komunikuje s chladivým dizajnom

technickej časti Mercedes Café. Bratislavská kaviareň s logom MercedesBenz je otvorená denne od pondelka
do piatka od 8.00 do 20.00 hod., v sobotu a nedeľu od 10.00 do 18.00 hod.,
Sushi Bar & Restaurant v pondelok až
piatok od 7.30 do 24.00 hod., v sobotu
a nedeľu od 11.00 do 24.00 hod., pri
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platbe s MercedesCard je automatická
zľava v Mercedes Café 30 % a v Collection Shope 7 %. Majitelia vozidiel mercedes majú v Mercedes Café zľavu
10 %. Rozhodne si ju nenechajte ujsť,
ak si chcete vychutnať kus technickej
elegancie a majstrovského minimalistického dizajnu.

R Japonský servírovací minimalizmus reštauračnej časti sa vhodne dopĺňa s technokraciou automobilového dizajnu.

Mercedes Café je ukážkou pretvorenia ducha
automobilovej značky do podoby kaviarne.
D Dizajnérsky atraktívny vizuál
barových priestorov.
R Strohú ladnosť podporuje aj
nočné osvetlenie.
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Vulkán
Filozofia vývojového tímu firmy AMG zabúda na limity a konvencie
automobilového priemyslu. Mercedes triedy C totiž nadopovali skutočne
amorálnym výkonom. Uznajte, Mercedes C 63 AMG vás poteší výkonom
presahujúcim štyristopäťdesiat koní.
Text: Majo Bóna Foto: archív

K

ilowattový monopol dáva najsilnejšie céčko všetkých čias
celkom zreteľne najavo. Svoj priestor
na parkovisku si stráži ostrými hranami. Predný nárazník priam hltá
chladiaci vzduch, vydutá kapota jasne naznačuje vulkán pod ňou a tí, čo
sa v automobiloch vyznajú, postrehnú aj širšie blatníky a rovnako širší
rozchod kolies. Povinným štýlovým
doplnkom je paket spojlerov, ktorý
vzhľadom na extrémny výkon má aj
skutočný aerodynamický význam.
Nádherná scenéria štvoritých koncoviek poteší z optickej, a po naštarto-
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vaní motora aj z akustickej stránky.
Nedajte sa pomýliť, Mercedes C 63
AMG je samostatným modelom.
Inferno pod kapotou
Právo na sebaurčenie mu dáva
najmä potenciál pod prednou kapotou. Vidlicový osemvalec hovorí
jasnou rečou dát. Zdvihový objem
motora vyše šesť litrov a maximálny
výkon 331 kW, čiže čosi vyše štyristopäťdesiat koní. Ešte impozantnejší
je údaj o maximálnom krútiacom
momente. Mamutích šesťsto Nm
lomcuje kľukovým hriadeľom pri päť-

tisíc otáčkach za minútu. Výsledkom
erupcie výkonu pri deaktivovanom
stabilizačnom systéme je iba zúfalé
pretáčanie zadných kolies. Áno aj C
63 AMG vyznáva filozofiu klasickej
koncepcie pohonu. Je to stroj pre
chlapov, ktorí sa vybočenej zadnej
časti neboja. Je to stroj pre odhad,
cit a správnu stopu v zákrute.
Jednoducho nástroj gentlemanov,
ktorí na radosť z jazdy nezabúdajú.
Brilantný podvozok
C 63 AMG nie je iba motorárskym
šperkom, tvorcovia kompletne pre-

22

pracovali aj podvozok. Céčko dostalo
úplne prepracovanú prednú nápravu,
vyladenie podvozka sleduje okruhové
priority. Kotúče bŕzd dosahujú rozmery
kolies menších automobilov, šesťpiestikové strmene bŕzd na prednej náprave
sú samozrejmosťou. Sedemstupňová
automatická prevodovka umožňuje ručné radenie prevodových stupňov páčkami za volantom. Logika radenia stupňov je jasná: pravá strana radí smerom
hore, ľavá dole. To však aktívni vodiči
vedia, a najčastejšie zvolia manuálny
režim radenia. K dispozícii majú ešte
Sport aj Comfort. Ostrú športovú jazdu
umožnia aj tri úrovne deaktivácie,
pričom tá posledná je pripravená na
priamy dialóg medzi jazdcom a strojom
bez zásahov elektroniky.

Superšportová dynamika
Zabudnite na akceleráciu, C 63 AMG
vás doslova katapultuje na stokilometrovú rýchlosť v priebehu 4,5 sekundy,
a raketovú akceleráciu musí pri dvestopäťdesiatkilometrovej rýchlosti krotiť
obmedzovač. Samozrejme, ak si to budete želať, nastavia vám ho na dvestoosemdesiatkilometrovú hranicu. To
však ešte stále nie je konečnou stanicou akcelerácie. Bez elektronických
strážnikov by bez akýchkoľvek problémov presiahla magickú trojstovku.
Výkonný, no stále elegantný
Elegancia je oblasť, na ktorú
Mercedes zrejme nikdy nezabudne. Aj
napriek ostrým črtám z neho vyžaruje
samozrejmosť reprezentácie svojho
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majiteľa. Estetika sedana i vrodený cit
pre komfort a maximálne vybavenie
je súčasťou filozofie firmy AMG. Preto
vás v interiéri čaká maximum sprievodného komfortu interpretovaného
koženým čalúnením, automatickou
klimatizáciou a všetkými ostatnými
výdobytkami súčasnosti. Aj C 63 AMG
je totiž pravý Mercedes. To sa týka aj
T – modelu Mercedes C 63 AMG, ktorý
je už teraz záujemcom k dispozícii.
D Agresívny bodykit nie je vonkoncom
zbytočnou okrasou, každý detail má svoj
aerodynamický výraz.
T Firma AMG predýchala bočnú líniu
dynamikou. C 63 AMG možno pokojne
označiť za superšport.
R Ciachovanie tachometra do 320 km/h
nie je vtip, špičková verzia sedanu je
schopná bez obmedzovača pokoriť
magickú trojstovku.
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Automatická prevodovka
pre Axor
Mercedes-Benz Axor 1836, 1840 a 1843
(s motormi 12 l, výkonmi a krútiacimi momentmi
od 360 k/1850 Nm do 428 k/2100 Nm) sú v ponuke
(a od roku 2008 aj typy 2543 až 2536)
s 16-stupňovou (12 vpred a štyri vzad)
plnoautomatizovanou prevodovkou
Power-Shift, ktorú ako prvé dostali
Mercedesy Actros.
Text: Peter Kresánek Foto: archív DCH
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P

ower-Shift je založený na základnej prevodovke ľahkej konštrukcie s tromi nesynchronizovanými
rýchlosťami vpred a jednou vzad.
Pomocou vždy jednej predradenej
a jednej sériovej synchronizovanej
skupiny vzniká cez automatické
preraďovanie v hlavnej prevodovke
a v prídavných prevodových skupinách celkovo 12 rýchlostí vpred
a štyri vzad. Hmotnosť pohybujúcich
sa telies v prevodovke výrazne
znižuje absencia ťažkých synchronizačných komponentov v nej. Spolu
s modernou technikou riadenia a citlivo reagujúcimi nastavovacími členmi to umožňuje rýchle, ale pritom
jemné radenie prevodov.
Nová prevodovka s ovládacím
prvkom v tvare joisticku má oproti
manuálnym alebo poloautomatickým
nižšiu hmotnosť, čo zvyšuje hospodárnosť využitia vozidla. Prevodovka
má tiež špeciálne manévrovacie
režimy. Tie umožňujú napríklad
hladké pripojenie prívesu, plynulé
pristavenie k rampe, či uľahčujú
opakovaným posunom vozidla vpred
a vzad rozjazd pri jeho zapadnutí.
Power-Shift uľahčuje prácu vodiča
a minimalizuje straty výkonu vozidla. Doplnená o odľahčovaciu brzdu
Turbobrake, ktorá bez opotrebovania
sa nahrádza sekundárny retardér,
o asistenčné systémy Telligent
na riadenie stability, nakláňania
vozidla, držanie stopy, či udržanie
odstupu vytvára predpoklady na čo
najúčelnejšie, najbezpečnejšie a najekonomickejšie využitie moderných
ťahačov Axor.

D Hnací agregát s novou prevodovkou.
R Nová prevodovka sa ovláda joistickom
na opierke napravo od vodiča.
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Drsný

Text: Martin Kasarda Foto: archív

a pohodlný

Chcete mať istotu, že sa ani v náročnom teréne nebudete musieť za svojho miláčika
hanbiť a zároveň sa radi nechávate rozmaznávať pohodlím? Jeep Cherokee tieto
dve zdanlivo nespojiteľné strany spája do spoľahlivého celku.

J

e mladý, ale skúsený. Nehrá sa na
niečo, čím nie je. Jeho vlastnosti
sú vskutku terénne, hoci mnoho jeho
napodobovateľov by si netrúflo ani na
poľnú cestu. A pritom si v jeho vnútri
môžete vychutnať príjemný luxus
a naozaj všetko, čo potrebujete v aute
s rokom 2008 v rodnom liste.
Nový Jeep Cherokee prichádza
s drsnejšou tvárou než jeho predchodca. Je to predsa len Jeep, ktorý sa hrdo
hlási k svojim terénnym predkom.
K autu, ktoré definovalo kategóriu
naozajstných terénnych vozidiel.
Lenže nie všetci chcú svoje terénne
auto mať terénne aj vo vnútri. Interiér
Jeepu Cherokee patrí do kategórie
tých, ktoré toho síce veľa znesú, ale
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najradšej majú, ak môžu svojho majiteľa chrániť a šetriť.
Terén aj cesta
Pri cestách v teréne je najdôležitejším prvkom inteligentný náhon. Jeep
Cherokee si môžete vybrať dokonca
s dvoma rôznymi systémami náhonu
všetkých kolies. Prvým je CommandTrac (náhon všetkých kolies aktivovaný v prípade potreby) a úplne nový
Selec-Trac Intouro (permanentný
náhon všetkých kolies). Permanentný
náhon Select Trac však neznižuje
kvalitu jazdných vlastností na suchej
vozovke, a to vďaka senzorom, ktoré
upravujú a optimalizujú hnaciu silu.
Obidva systémy však umožňujú kvalit-

nú jazdu v teréne. Jazdné vlastnosti na
ceste a ovládateľnosť zlepšilo a zjemnilo nové nezávislé zavesenie predných kolies, nové päťprvkové zavesenie zadných kolies a tiež hrebeňové
riadenie. Pod kapotou sa o pohodlnú
jazdu budú starať buď 2,8-litrový
dieselový motor s výkonom 130 kW
(177 k), alebo šesťvalcový benzínový
motor s objemom 3,7 litra, výkonom
157 kw (21 k).
Na indiánskych chodníčkoch
Jeep Cherokee je autom pre tých,
ktorí chcú mať pocit bezpečia a technickej vyspelosti pri jazdách v teréne
a zároveň chcú využívať svojho
miláčika na každodennú prevádzku.
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Dve tváre jedného auta mu to plne
umožňujú. Jeep Cherokee je vybavený
viacerými technickými drobnosťami,
ako je napríklad riadenie jazdy z kopca (Hill Descent Control HDC) či asistent rozbiehania do kopca (Hill Start
Assist HSA). Podobne ako aj v ďalších
modeloch tu nájdete ABS s detekciou
náročného terénu. Terén je detekovaný na povrchoch mimo vozovky a signalizuje ABS udržiavať tlak v brzdách
v dlhších impulzoch.
Lepšie vyzerať
Jednou z úloh vývojového tímu
bolo dodať Jeepu Cherokee drsnejší,
muskulatúrnejší výraz pravého dobrodruha. Exteriér nového Cherokee
zaiste upúta pozornosť. Vo vnútri sa
zväčšil batožinový priestor a auto získalo aj pohodlnejšie sedadlá. Svetovú
premiéru v ňom oslavuje exkluzívna
látková strecha Sky Slider, ktorá sa
dá celá zatiahnuť. Jeep Cherokee tak
cestujúcim prináša jedinečný open-air
zážitok. Doplnky vozidla rozšíril diaľkový štart, dažďový senzor, sedadlá
s pamäťovou funkciou, či zrýchlené
sťahovanie a vyťahovanie okien.
A keby sa vám nechcelo počúvať
spev vtákov či hučanie vodopádov
v divočine, môžete si vyskúšať multimediálny systém MyGIG s integrovaným rádioprijímačom, navigáciou, systémom zábavy s hands-free komunikáciou, dotykovým displejom a 20 GB
pevným diskom. S kvalitnou jazdou do
terénu tak získate aj kus moderných
technológií a dobrej zábavy.
Prečo práve Cherokee
Jeep Cherokee je autom pre mysľou
slobodných ľudí. Ponúka skvelý imidž
naozajstného terénneho auta (a nie je to
len imidž!) a pritom spĺňa podmienku
auta, s ktorým sa môžete ukázať aj pred
známymi a priateľmi. Cherokee nie je
obyčajné SUV, ale plnohodnotný Jeep.

TT Sedem priečnych rebier medzi výraznými
svetlometmi je priam autogramom spoločnosti
Jeep už od čias zrodu značky.
E Drsný vzhľad nového Cherokee dopĺňa
decentný a funkčný interiér.
03.2007 Hviezdy ciest
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Zušľachtené dvojičky

Text: Peter Škorňa Foto: archív

Zvýšený výkon motora až o 30 percent na 98 konských síl, len 7,8 kg váhy auta
pripadajúcich na jednotku výkonu jednej konskej sily, zachovanie nízkej spotreby
a emisií a nadštandardné vyhotovenie – to je rukopis úpravárskej dielne Brabus.
Práve tá sa podpísala na dvoch nových typoch Smart fortwo a to na type Brabus
a Brabus Xclusive.

K

ým Smart fortwo Brabus, ktorý
zrýchlenie z nuly na 100 km/h
zvládne pod desať sekúnd, pričom
sa maximálna rýchlosť pohybuje na
elektronikou obmedzenej úrovni 155
km/h, s diskami z ľahkej zliatiny,
širšími zadnými blatníkmi, športovým
výfukom, svetlami do hmly a tuhšie
nastaveným podvozkom nižším
o 10 milimetrov, športovo a štýlovo
ladeným interiérom, má športovejší
charakter, jeho dvojča - Smart fortwo
Brabus Xclusive, sa vyznačuje
nadštandardným luxusom výbavy,
takmer výnimočným vo svojej triede.
Podobne ako športový Brabus, aj
Brabus Xclusive má disky z ľahkej
zliatiny v štýle „Monoblock VI“, navyše
sa však môže popýšiť rozšírenými
zadnými blatníkmi, športovými
výfukom, zadnou spojlerovou lištou,
predným spojlerom BRABUS, bočnými
Hviezdy ciest 03.2007

prahmi BRABUS a tónovanými
svetlometmi z číreho skla. Interiér
Smart fortwo BRABUS Xclusive navyše
ponúka ďalšiu lahôdku - vyhrievané
kožené sedadlá v štýle BRABUS,
modifikovaný trojlúčový volant
potiahnutý kožou v športovom štýle s radením rýchlostí, ako aj velúrové
rohožky BRABUS. Kožený dizajn majú
aj prístrojová doska a obklady dverí.
A nielen to. Samozrejmosťou sú aj
špeciálne bočné airbagy Head-Thorax,
chrániace aj hlavu a hrudník, ktoré sú
pri iných typoch vozidiel dostupné len
na želanie za príplatok.
Je teda viac než isté, že priaznivci
ekologických, štýlových mestských
áut, podčiarkujúcich individualitu
a sebavedomie, sa majú túto jeseň na
čo tešiť. Práve vtedy dvojičky Smart
fortwo prichádzajú na náš trh...

R Inovácia interiéru Smart fortwo Brabus Xclusive neobišla
ani modifikovaný trojlúčový volant, ktorý bol
potiahnutý kožou v športovom štýle.
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Text: Peter Škorňa Foto: archív

Vynovená autentickosť
Multimediálny informačno-zábavný systém MyGIG, xenónové reflektory,
vyhrievané sedadlá prvého a druhého radu, typická maska chladiča so
siedmimi štrbinami, lichobežníkové otvory blatníkov a dôraz na množstvo
detailov a kvalitu spracovania – to je neopakovateľný a ničím nezameniteľný
Jeep Grand Cherokee 2008...

Aj

najnezainteresovanejšieho
človeka nepochybne zaujme
vzpriamený a robustne pôsobiaci
postoj vozidla, ktoré zároveň pôsobí
nenútene a autenticky. Optický
rešpekt mu dodávajú nové HID
okrúhlejšie xenónové reflektory
s trojnásobne vyšším výkonom, než
majú bežné svetlomety, obsahujúce
vnútornú optickú šošovku na
ľahšie parkovanie a zatáčanie.
Za pozornosť tiež stojí dvojdielna
spodná maska, ktorá pred vyrazením
do terénu umožňuje kompletne
odňať svoju spodnú časť. Interiér
vypĺňa dvojtónová prístrojová doska
s novými prvkami. K inováciám patrí
aj upravený rad prístrojov s novým
LED podsvietením, nová stredová
konzola s vylepšenými držiakmi na
nápoje a tiež kožená páka ručnej
brzdy a chrómové doplnky. A to
nie je zďaleka všetko. Prelomovým
je aj úplne nový multimediálny,
informačno-zábavný systém MyGIG

so zabudovanou navigáciou, ktorý
ponúka ovládanie jednotlivých funkcií
cez dotykový displej alebo hlasové
povely, či pevný disk s kapacitou
20 GB, na ktorý je možné ukladať
fotografie a hudbu. Pevný disk ponúka
miesto približne 1 600 skladbám, čo
predstavuje vyše 100 hodín počúvania.
Inštalovaný asistent pohýnania sa
do kopca (Hill Start Assist – HSA)
uľahčuje vodičovi prechod z brzdy na
plyn, čo prináša plynulý rozbeh do
kopca. Systém po uvoľnení brzdového
pedála podrží tlak v brzdách ešte na
dve sekundy. Systém ABS po pridaní
plynu zníži tlak na kolesá a vozidlo sa
plynule pohne vpred.
A aby sme nezabudli k samozrejmosti výbavy radu
Jeep Grand Cherokee 2008 patrí
aj cúvacia kamera ParkView
(s navigáciou alebo bez), asistent
cúvania pri parkovaní ParkSense,
reflektory SmartBeam, stierače
s dažďovým senzorom, pamäťové

sedadlá a zrkadlá, pripojiteľnosť
iPodu/MP3 prehrávača, 18-palcové
kolesá z ľahkých zliatin v chrómovom
prevedení štýlovo dopĺňajúce ponuku
výbavy, riadenie zjazdu (Hill Descent
Control - HDC), aktivujúce sa len
v režime „4WD Low“ a pomáhajúce
udržiavať rýchlosť pri jazde z kopca.
Hovorí sa, že to najlepšie patrí
na koniec. Dodajme teda, že táto
“vynovená autentickosť“ privíta
motoristických fajnšmekrov už
koncom novembra tohto roka...
03.2007 Hviezdy ciest
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Kto osedlá

Mercedes...

Autá sa stali jeho záľubou už od detstva. Nečudo. Aj ďalší členovia rodiny k nim
mali svojimi povolaniami blízko. K formovaniu jeho osobnosti ako špičkového
manažéra prispieva aj štúdium priemyselného inžinierstva a manažmentu na
Slovenskej technickej univerzite v Trnave v symbióze s praktickými skúsenosťami, ktoré získal najmä vo firme Motor-Car Bratislava. Ako odborníka už
oťukaného vo svojej brandži ho do nej pred deviatimi rokmi prijal jej riaditeľ
Ing. Július Šabo. Okrem áut tohto rodáka zo Zálesia uchvátilo tiež jazdectvo.
Na koňoch začínal v dvanástich rokoch a za Jazdeckú školu Zálesie preteká
podnes. Vedúci predaja osobných áut spoločnosti Motor-Car Bratislava v Mercedes centre
DaimlerChrysler na Tuhovskej ulici v Bratislave
oproti Zlatým pieskom – Jozef Drozd.
Text a foto: Peter Kresánek

D Jozef Drozd
ET Aj takéto chvíle zažíva predajca: Počas tohtoročného
Autosalónu Bratislava sa prezident SR Ivan Gašparovič
v expozícii spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovakia
pozhováral s jej generálnym riaditeľom Andrejom Glatzom
(na foto vľavo) a Jozefom Drozdom (vpravo).

Zamýšľali ste sa nad tým - čo je vo vašej práci najlákavejšie, prečo vás teší
a nechceli by ste ju vymeniť za inú?

– Najviac ma na mojom povolaní
baví, že sa stále niečo deje, prichádzajú
noví ľudia, spoznávam nové osobnosti,
nové tváre, ale aj čoraz krajšie a dokonalejšie modely vozidiel. Spolu s kolegami sa neustále snažíme pomáhať zákazníkom, tak povediac ušiť im model
na mieru, aby im čo najviac vyhovoval.

Hviezdy ciest 03.2007

Tešia nás všetci klienti a obzvlášť tí,
ktorí prichádzajú na odporučenia priateľov, prípadne po predošlých dobrých
skúsenostiach. čoraz viac zákazníkov
má o kupovaných vozidlách dobré
znalosti. To zároveň zvyšuje nároky
na odbornosť a celkovú prácu tímu
mojich predajcov. Motoristické a ďalšie
médiá, vrátane Hviezd ciest, poskytujú
dostatok vyčerpávajúcich informácií
o našich službách a produktoch. Často

k nám príde klient, ktorý ich má do
detailov naštudované a preverí si tak
nášho predajcu.
Aký je podľa nás najdôležitejší tromf,
ktorý sa dá uplatniť v situáciách,
s ktorými sa stretávate?

– Za výhodu pri získavaní zákazníkov považujem príťažlivosť a vysokú
technickú úroveň Mercedesov. Stáva
sa nám, že ak si zákazník raz sadne do
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tohto vozidla, to si ho samo získa a už
sa s ním nevie rozlúčiť. Obrazne povedané, kto raz osedlá Mercedes, chcel
by v ňom už zostať jazdiť. Pri predaji
som už zažil rôzne, zväčša však kladné reakcie zákazníkov. Spomínam si
pritom na jedného klienta, ktorý si zobral auto odskúšať a viac ho nevrátil,
lebo sa ho spontánne hneď rozhodol
kúpiť. Určite je silným motivačným
prvkom aj náš 6-ročný bezplatný servis, ktorý je spojený s každou kúpou
nového aj predvádzacieho vozidla,
ako aj mnoho ďalších benefitov, ktoré
značka Mercedes–Benz na Slovensku
svojim zákazníkom poskytuje.
O čo je medzi zákazníkmi v súčasnosti
najväčší záujem?

– Záujem je o všetky modely. No

a z tých všetkých práve teraz sa najväčšej obľube podľa mojich poznatkov
aktuálne tešia vozidlá Mercedes-Benz
ML a osobitne nové C. Dobre ide na
odbyt aj luxusná trieda S, či trieda B,
ktorá poskytuje nadštandardný celkový úžitok. Spomedzi širokej škály
našich služieb je práve zákazníckym
hitom nová - opäť výnimočná a inovatívna možnosť: získať predĺženú záruku. V súčasnosti zákazníci uprednostňujú pre svoje vozidlá metalické laky
vyhotovené nanotechnológiou, ktoré
majú zvýšenú odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Najpredávanejšie
farby sú: strieborná, sivostrieborná,
tmavomodrá a biela. Aj v tom však
vieme klientovi poradiť. Farbu si môže
zvoliť i v závislosti od toho, či kladie
dôraz na to, aby vozidlom reprezen-
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toval, upevňoval si imidž, alebo pripisuje väčší význam praktickej stránke
a nárokom na jeho vonkajšiu údržbu.
Ktoré výsledky práce vás a vášho tímu
vám priniesli najväčšiu radosť?

– Za preukázateľné úspechy pri predaji osobných vozidiel Motor-Car Bratislava a celého tímu patrí okrem iného
dodávka viacerých Mercedesov triedy
S a to dokonca aj v najvýkonnejšom
vyhotovení 65 AMG a s maximálnou
výbavou. Mojím cieľom je predaj špičkového automobilu snov, odvodeného
priamo od pretekárskych monopostov
formuly 1 a vyhotoveného s uplatnením ich materiálov a technológií: vozidla Mercedes-Benz SLR. Kto by ešte chcel
takéto vozidlo získať, môže mi kedykoľvek – hoci aj o polnoci - zavolať.

03.2007
03.2007 Hviezdy
Hviezdy ciest
ciest
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Vaša izba
na kolesách

T Za volantom sa budete cítiť ako vo vesmírnej lodi.

Pohodlie, praktickosť a bezpečnosť – to sú tie pravé ingrediencie, z ktorých
sa skladá recept na dopravný prostriedok pre cestovateľsky naladenú rodinu.
Text: Martin Kasarda Foto: archív

S

kúste si vymenovať vlastnosti,
ktoré by malo mať rodinné
vozidlo. Nepochybne by malo byť
priestranné. A najlepšie pre sedem
ľudí, ale tak, aby ste sa tam pomestili bez tlačenia aj s kočíkom či
kompletnou dovolenkovou výbavou.
A rozhodne by malo mať variabilný
vnútorný priestor. Čo takto urobiť
si v interiéri pohodlné sedenie
oproti sebe, aby ste sa mohli s deťmi
pohrať? A bezpečnosť? Na prvom
mieste! A - keďže správna rodina
vie oceniť aj pokojne mäkkú komfortnú jazdu, nech je také. A nech
sa nemusí zastavovať na každej
druhej pumpe. Keď si k tomu môžu
pasažieri vychutnať svoje obľúbené

Hviezdy ciest 03.2007

hity, či nebodaj film, bude sa také
vozidlo blížiť domácej pohode. Ešte
mu dáme meno a dokonalý rodinný
van je na svete. Čo hovoríte na meno
Cestovateľ? Skúsený Chrysler Grand
Voyager prichádza s novou tvárou
a mnohými zlepšeniami.
Najlepšie predpoklady
Chrysler Grand Voyager pre rok
2008 má v sebe najlepšie predpoklady stať sa tou pravou rodinnou
izbou na kolesách. Interiér napríklad ponúka variabilitu v podobe
nového systému Swivel ’n Go, vďaka
ktorému sa druhý rad sedadiel dá
otočiť o 180 stupňov do polohy oproti
tretiemu radu a medzi tieto dva rady

sedadiel sa dá umiestniť cestovný
stolík. Vďaka premyslenému riešeniu však neprídete ani o úložné
priestory. Okrem toho tu nájdete
priamo integrované detské sedadlo
v druhom rade a lavicu tretieho radu
môžete elektricky sklopiť jediným
dotykom. Kľúčovú prísadu nového
modelového radu Chrysler Grand
Voyager predstavuje bezpečnosť.
Airbagy nájdete pre všetky rady
sedadiel, elektronický stabilizačný
program (ESP) s trakčnou kontrolou
a brzdovým asistentom, ukotvovací
systém detských sedadiel či patentovaný stĺpik riadenia absorbujúci
energiu nárazu, predstavujú iba časť
štandardnej bezpečnostnej výbavy.
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T Interiér Voyagera je stvorený na piknik či spoločneké hry spolucestujúcich.

Cestovanie ako zábava
Pre pohodlné a komfortné cestovanie ponúka Voyager nielen variabilitu
interiéru, ale aj najnovšie multimediálne vymoženosti. Dnešné, priznajme si,
najmä pre deti občas nudné cestovanie
po diaľniciach, vyžaduje od auta v 21.
storočí už integrovaný systém zábavy.
Vo Voyageri nájdete multimediálny
DVD systém so satelitným rádioprijímačom MyGIG ovládateľný hlasom,
20-gigovou internou pamäťou a s do-

tykovým displejom. Okrem navigácie
a komunikačného systému Bluetooth
umožňuje aj pripojenie externých
prehrávačov pomocou USB kľúča
a v streche pred druhým radom sedadiel umiestnenú hlavnú konzolu s vyklápateľným samostatným displejom.
Takže kým si šofér užíva cestu, zadné
sedadlá sa ľahko premenia na kino
či hrací priestor. A to sa stačí pripojiť
do systému v C-stĺpiku, kde nájdete
integrované audio/video vstupy.
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Modelová ponuka
Špeciálne na európske cesty je určený dieselový 2,8-litrový motor s common-rail vstrekovaním a výkonom
130 kW (177 k). Dostupný bude s novou šesťstupňovou automatickou prevodovkou. Okrem toho budú v ponuke
aj benzínové motory. Šesťvalcový
3,3-litrový motor s výkonom 128 kW
(174 k) je zárukou vysokého výkonu.
Najsilnejším v ponuke bude nový
4-litrový hliníkový šesťvalcový motor
s novou šesťstupňovou automatickou
prevodovkou, ktorý dokáže vyvinúť
240 koní (179 kW). Tradične bude
už základná modelová ponuka veľmi
bohatá na interiérové vybavenie,
pričom v najvyššej výbave Limited si
budete môcť vychutnať ten najvyšší
možný komfort, ktorý sa dá v triede
rodinných vanov dosiahnuť.
Plánujete dovolenku?
Možno už dnes myslíte na budúce
leto. Skúste si to predstaviť – celá vaša
rodinka zbalená na letný okruh okolo
Talianska. Vy za volantom korábu,
v aute hrá obľúbená hudba, panuje
v ňom pohoda, horizont v diaľke a vaša detská posádka hrá hoci Človeče,
nehnevaj sa. Kto by sa už v takejto
rodinnej atmosfére hneval?

R Chrysler Voyager sa v exteriéri rozhodol pre tradičnejší
dizajnový kabát, ktorý mu vskutku svedčí.
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Univerzálny
ecept na úspech
neexistuje.
Text a foto: Peter Škorňa

R

Ako manažér sa „zamiloval“ do širokej škály, ktorú značka Mercedes-Benz
ponúka a uspieť v poskytovaní kvalitných služieb v regióne, v ktorom pôsobí,
bolo jeho prvou výzvou. Denne sa stretáva s pozitívnou zmenou myslenia
a vzťahu nových zákazníkov k vozidlám označeným striebornou hviezdou.
Ing. Ján Molnár, konateľ Motor-Car Prešov, s.r.o.
Aká bola vaša cesta k značke a produktom ,,striebornej hviezdy“?
Značka Mercedes-Benz je snom každého automobilového ,,fajnšmekra“,
o tom niet pochýb. Ktorý moment
však hral úlohu vo vašom prípade, pri
rozhodovaní sa pre túto značku áut?

- Je to veľmi jednoduché. MercedesBenz je jednou z mála automobilových
značiek na svete, ktorá má priam
fantastický výrobný program a neskutočne širokú škálu produktov. To bol
kľúčový moment, prečo sme sa rozhodli bojovať o zastúpenie tejto značky
v Prešove a získanie čo najširšej klientely. Dnes, s odstupom desiatich rokov
vieme, že sme urobili dobre a že strieborná hviezda má aj v prešovskom
regióne silnú budúcnosť.
Pri ktorej triede sa cítite v predaji
najsilnejšie?

- Predovšetkým v segmente nákladných a úžitkových vozidiel dosahujeme veľmi pekné výsledky, aj keď
predaj iných „bonbónikov a lahôdok“
tejto značky je tiež zaujímavý. A hoci
pôsobíme na veľkej ploche, rast záujmu o nami ponúkané vozidlá a služby
nás viedol ku kúpe ďalšieho – pomerne veľkého priestoru, na ktorom máme
v pláne pripravenú výstavbu ďalšej
haly, čím nielen rozšírime, ale predovšetkým skvalitníme naše predajné
a servisné služby.
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V Prešove pôsobíte už desať rokov.
Čo sa vám za ten čas podarilo dosiahnuť a čo na vás ešte čaká?

- Klamal by som, pokiaľ by som povedal, že najmä na začiatku to nebolo
zložité. Mali sme priestory, aj potenciál ľudí a s mercedesom sme prišli
na to, že rozsah možností, ktoré táto
značka ponúka, je až neuveriteľne veľký - od osobných vozidiel, po jazdené,
cez úžitkové, nákladné a autobusy.
Doslova sme sa „zamilovali“ do rozsahu, ktorý mercedes ponúka. Dnes je
naším prvoradým cieľom robiť všetko
pre to, aby boli naši klienti a zákazníci
čo najspokojnejší. Nielen pri predaji,
ale hlavne v servisných službách,
ktoré ponúkame. Snažili sme sa naučiť
klientov chodiť do dnešných našich
priestorov, čo sa nám, myslím, podarilo. Dnes vie drvivá väčšina ľudí v Prešove a okolí, kde Motor-Car v Prešove
sídli. Bolo to ťažké, ale podarilo sa
nám ich presvedčiť našimi odbornými
schopnosťami a službami. Tým, že sme
zrekonštruovali priestory a kúpili to
najlepšie vybavenie, aké len môže byť,
sme ich presvedčili, že to robíme dobre
a kvalitne. Aj preto v budúcnosti by
som ako cieľ chcel naše získané dobré
meno upevniť a udržať.
Máte recept na úspech, podľa ktorého
sa pri vašom podnikaní riadite?

- Žiadny univerzálny recept na úspech

podľa mňa neexistuje. Človek musí
pracovať tak, aby ho práca bavila,
robila ho šťastným a napĺňala jeho ambície. Musí mať k tomu, čo robí, vzťah.
Musí byť pri práci oduševnený, musí
s ľuďmi vedieť komunikovať, počúvať
ich a poradiť im. Keď to spĺňa, vždy sa
dostavia výsledky, je len otázkou času
kedy a v akej miere. A s výsledkami
ide ruka v ruke aj osobný úspech
a vnútorný pocit zadosťučinenia.
Vidíte zmenu v myslení vašich klientov
oproti minulosti, keď ste začínali?

- Samozrejme, a veľkú. Kým v minulosti bol pre väčšinu ľudí mercedes
autom, ktoré je oveľa drahšie a nedostupnejšie než lacnejšie ázijské autá,
a pomerne značná časť ľudí sa k nám
do salónu chodila na vystavené vozidlá
len pozerať, dnes si už uvedomujú,
že so značkou mercedes získavajú
nielen striebornú hviezdu na maske
či silu a históriu prestížnej značky,
ale aj kvalitu. Práve tá, spolu s našimi
službami, je hodnotou, ktorú pri iných
modeloch a značkách áut len tak ľahko
nezískajú. Ľudia začínajú – a to je
pozitívne – oceňovať pridanú hodnotu
našich vozidiel, ich spoľahlivosť, bezpečnosť, prevádzku, čo sa v konečnom
dôsledku a z dlhodobého pohľadu
ukáže ako efektívnejšia investícia než
investícia do lacnejšej značky – bez
akejkoľvek podobnej pridanej hodnoty.
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ŠPORT

Pohodové
rodinné chvíle

Naleštené najnovšie vozidlá označené trojcípou hviezdou i ďalších vychytených
značiek skupiny Motor-Car Group. Lipicany, kone pre políciu, voltíž, štvorylku, či
westernové jazdenie. Hry a jazda na koníkoch pre najmenších. Pohostenie a lahodná
hudba. To všetko čakalo na účastníkov rodinného pätnásteho konského popoludnia.
Text a foto: Peter Kresánek

K

onské popoludnie v Bratislave má už svoju tradíciu i patričný
cveng pútavého, dobre pripraveného podujatia pre voľné chvíle.
Nádherné prírodné prostredie jazdeckého klubu TJ Slávia STU a pripravený program si tu preto v pohodovej atmosfére vychutnávali tiež viaceré známe osobnosti. Mnohí, najmä z tých časovo zaneprázdnených,
tentoraz výnimočne aj so svojimi rodinami. Nuž a našli sa workaholici,
ktorí i tu – ako už inak: tiež pracovali.

E Bývalá Miss Silvia Lakatošová s manželom Pavlom Chovancom sa pýšili
hlavne synom Christianom Pavlom. Ten zaujal aj Braňa Hronca (na foto vľavo),
ktorý s manželkou Judy Vargovou rozbieha spevácku kariéru dcéry Suzie.
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1. Manželka ministra zahraničných vecí SR pani Jaroslava Kubišová
(na foto 1 s najznámejším slovenským fotografom Karolom Kállayom)
prišla aj s dcérou Jarkou, ktorá pôsobí v manažmente spoločnosti
Grafobal Group.
2 - 3. Medzi účastníkov konského popoludnia patril policajný
prezident generál Ján Packa (na foto 2 s riaditeľom Chirurgického
centra MUDr. Vojtechom Lazarom) pričom sa tu zaujímal najmä
o kone policajné (časť ich vystúpenia na foto 3). Rovnako ako šéf
KR PZ Bratislava plk. Pavel Brath, ktorý patrí k priekopníkom
novodobého uplatnenia koní v slovenskej polícii.
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4. Ako starostlivý otec sa na popoludní prejavil guvernér Národnej banky
Ivan Šramko, ktorý tu okrem rozhovorov s osobnosťami čo najviac času
venoval deťom.
5. (Na foto zľava) Prvýkrát na konskom popoludní prítomná Jarka Kubišová
s jeho skalnými účastníkmi, ktorými sú aj Slávka Kállayová, Milan a Tonka
Maštenovci, Judy Vargová a Danka Glatzová.
6. Medzi excelentné patrilo aj vystúpenie vo westernovom jazdení. To ešte
nikto netušil, že onedlho tomuto športu zasadí osud krutú ranu tragickou
smrťou talentovanej slovenskej reprezentantky Márie Madákovej (†21).
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Tajomstvo záujmu
jazdcov i plných tribún

Aegon Mercedes
Grand Prix CSIO 4*-W

Text a foto: Peter Kresánek

„Konkurencia tu bola kvalitná. Ďakujem za preteky, ktoré boli veľmi dobré.
Som si istý, že na budúci rok prídem opäť,“ uviedol reprezentant Rakúska
Stefan Eder po svojom víťazstve na koni SORBAS 35 (druhý bol Nemec
Thomas Öhmann a bronz získal Hanno Ellermann z Estónska) vo vrcholnej
súťaži jednotlivcov na tohtoročných 42. jazdeckých pretekoch, zaradených
do najvyššej kategórie Medzinárodnej jazdeckej federácie. Uskutočnili sa už
druhýkrát pod názvom: Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava CSIO 4*- W.

M

iestom ich konania bol opäť
excelentne pripravený areál
Jazdeckého klubu TJ Slávia STU Bratislava. Tento rok na nich pred zrakmi
rekordného počtu návštevníkov zápolili jazdci a kone zo šestnástich krajín:
Bieloruska, Českej republiky, Estónska, Hongkongu, Grécka, Chorvátska,
Maďarska, Nemecka, Nórska, Poľska,
Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska a Talianska.
„Parkúr v Bratislave bol krásny,
ale aj náročný. Organizačne je všetko
na perfektnej úrovni, kolbište je fantastické, ľudia sú nesmierne ochotní
a milí.“ Takto sa zasa vyjadrili Estónci,
triumfujúci víťazi Pohára národov súťaže reprezentačných družstiev zaratúvanej do seriálu Svetového pohára
(striebro získali Rakúšania, o tretie
miesto sa podelili Maďari so Švajčiarmi). Pri lákavom skoku mohutnosti
o cenu Rádia Express síce nik neprekonal výšku 2,2 metra (bratislavský
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T Predseda predstavenstva AEGON, d. s. s., a. s., Peter Brudňák odovzdal pohár víťazovi hlavnej disciplíny v skoku na koni jednotlivcov Rakúšanovi Stefanovi Ederovi (kôň SORBUS 35).

rekord je zatiaľ 2,15 m) a teda ani
nezískal lákavú odmenu - hospodárny
ekologický mestský automobil Smart
fortwo. Dramatickosť súťaže však
vystupňovala odvaha rumunského

pretekára, ktorý sa, i keď neúspešne,
o to pokúsil. A radosť tisícom divákov
prinieslo v tejto prestížnej disciplíne
víťazstvo slovenského pretekára
Mariána Štangela, ktorý s koňom
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Aegon Mercedes Grand Prix:
„Parkúr v Bratislave bol krásny, ale aj náročný. Organizačne je
všetko na perfektnej úrovni, kolbište je fantastické, ľudia sú
nesmierne ochotní a milí.“
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T Cenu prezidenta SR pre najlepšieho slovenského
pretekára odovzdával na tohtoročných pretekoch
Grand Prix Andrej Glatz - jeden z ich doterajších
piatich slovenských víťazov, ktorý na nich sám
štartoval 36-krát.

T Cenu Tatra banky osobne odovzdával jej nový predseda predstavenstva Igor Vida. Ako jeden z mála slovenských manažérov
slovenského pôvodu na takomto poste chce jej rozvoj akcelerovať pri dôvere vedenia Raiffeisen International na čele s pánom Stepnicom.

Aegon Mercedes Grand Prix:
8 súťaží, 128 koní, 16 krajín od Nórska po čínsky Hongkong
COSHMAN preskočil úctyhodných
2,05 metra. Ďalšia slovenská pretekárka, Mariánova manželka Monika, zasa
obsadila so svojím najlepším koňom
LUX ASSOM skvelé druhé miesto
v súťaži so stupňovanou náročnosťou
o cenu firmy Casinos. Ako solídny výsledok zhodnotil účinkovanie celej slovenskej ekipy jej šéf Viliam Naštický.
K vynikajúcemu umiestneniu v Pohári
národov jej chýbalo pritom trošku viac
športového šťastia a možno iba jeden,
obrazne, krok (reálne cvalový skok).
Náročné, divákmi i športovcami
vyhľadávané a úspešné podujatie, konané pod záštitou prezidenta SR, podporili okrem iných Aegon, Allianz-Slovenská poisťovňa, Casinos Slovakia,
DaimlerChryser Automotive Slovakia,
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T Organizátori jazdeckých pretekov
Aegon Mercedes Grand Prix Bratislava
CSIO - W majú dôvod na spokojnosť
- dosiahli rekordný počet návštevníkov
a záujem médií.

FEI, Grafobal, Heineken Slovensko,
Národný žrebčín Topoľčianky, Rádio
Express, Kulla, Slovrest, Tatra banka,
Tabakoland, Zentiva a veľa iných,
vrátane ministerstva školstva i ďalších
štátnych inštitúcií.
„Je to nádherný šport. Navyše
pri ňom nehrozí, že niekto vybehne
na trávnik alebo sa pobije,“ vtipne
zdôvodnil podporu tomuto podujatiu
zástupca spoločnosti AEGON Životná
poisťovňa Ladislav Batík. Jazdectvo
patrí medzi prioritné odvetvia, ktoré
celosvetovo podporuje DaimlerChrysler. Vďaka tomu boli aj na bratislavských pretekoch lákadlami tiež také
čistokrvníky ako vystavené vozidlá
Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge
a Smart.
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E Estónci ako triumfujúci víťazi Pohára
národov - súťaže reprezentačných družstiev
zaratúvanej do seriálu Svetového pohára.
ER Na novom Smarte odišiel z pretekov
Marián Štangel, ktorý najlepšie zvládol
Slovenský skokový pohár Aegon cup.
R Atraktívnosť skoku Mohutnosti zvýšil
aj tohtoročný dramatický priebeh
tejto prestížnej súťaže.

Bratislavské Grand Prix zároveň
priniesli vyvrcholenie podujatí Slovenského skokového pohára Aegon
Cupu. Celkové prvenstvo v tejto celoročnej súťaži si vybojoval a nakoniec
automobil Smart (žiadaný nielen
v Európe, ale i v Spojených štátoch)
si z nej ako prémiu odniesol Marián
Štangel. Víťaz juniorskej časti súťaže
sa zasa odviezol na novom motocykli
Honda, ktorý tým získal.
„Môžem povedať, že to bolo jedno
z najpodarenejších podujatí tohto
typu. 42. ročník Grand Prix nám priviedol 16 národov a videli ste určite,
že boli plné tribúny, plno ľudí, čo si
myslím, že je veľmi dobré, že o tento
náš šport je taký veľký záujem,“
zhodnotil tohtoročné najprestížnejšie
jazdecké preteky v rozhovore pre
spravodajskú televíziu TA3 ich riaditeľ a predseda Slovenskej jazdeckej
federácie Andrej Glatz. S tímom,
v ktorom sú dlhodobo jeho manželka
Daniela, Ingrid Janečková, Zuzana

Gejmovská, Igor Fekár, Peter Herchel,
Rudolf Kalman, Jiří Kuška, či Zdeněk
Šťastný, už 41 rokov pripravuje vynikajúce podmienky pre účastníkov.

A záujem o preteky špičkových jazdcov a ich kvalitné výkony, pozornosť
a podpora, ktorú mu venujú médiá,
potom zapĺňajú tribúny divákmi.

R Excelentné výkony jazdcov a ich koní doslova
dvíhali zo sedadiel nejedného diváka.
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HISTÓRIA AMG

Pretekárske úspechy

a technologické
inovácie
Text: Peter Škorňa Foto: archív

História spoločnosti AMG z Affalterbachu za 40 rokov svojej
existencie zaznamenala aj rad významných športových
úspechov v motoristickom športe. Práve v ňom
zohralo prelomovú úlohu niekoľko vozidiel,
ktoré sa nezmazateľne zapísali do
histórie značky, akou AMG je...

T Na najnovšom modeli pretekárskeho automobilu AMG-Mercedes
Trieda C počas pretekov DTM v tomto roku jazdí Mika Häkkinen.
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42

300 SEL 6.8 AMG
Ohnivočervený lak, impozantné
pneumatiky a vysokovýkonný osemvalcový motor pod kapotou – to bola
pretekárska limuzína, dosahujúca na
trati rýchlosť až 265 km/h, s motorom
V8 AMG - Mercedes-Benz 300 SEL
AMG, ktorá impozantne slávila úspech
počas 24-hodinových pretekov v Spa
- Francorchamps pred 36 rokmi.
300 SEL 6.3 AMG
Úspech značky AMG si zákonite
vyžiadal zdokonalenie a inováciu. Tou
sa stala luxusná športová limuzína
300 SEL 6.3 AMG so zvýšeným výkonom osemvalcového motora a novým
športovým podvozkom. So svojimi
235 kW/320 k zrýchlila iba za 6,7
sekundy z nuly

na 100 km/h, čím sa Mercedes AMG
stal postrachom športových vozidiel.
450 SLC AMG
Koncom 70. rokov vyrobila spoločnosť AMG pretekárske coupé pre
okruhovú dráhu, kde jeho najtvrdšou
konkurenciou boli značky Jaguar a
Alpina - BMW. V roku 1980, počas
Veľkej ceny na Majstrovstvách Európy
v pretekoch okruhových vozidiel na
okruhu Nürnburgring sa mu podarilo
preteky vyhrať.
300 E 5.6 AMG
V roku 1987 sa podarilo AMG
preraziť zvukovú bariéru 300 km/h.
Dokázalo to vozidlo Mercedes-Benz
300 E 5.6 AMG, čím vytvorili rekord
pre limuzíny, a to 303 km/h, vďaka
statnému výkonu 265 kW/360 k
osemvalcového motora
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V8 so zdvihovým objemom 5,6 l.
AMG Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II
V roku 1990 preberá AMG všetky
aktivity ohľadom vývoja od DaimlerBenz. Výsledkom tohto kroku je AMG
Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II
so zvýšeným výkonom 375 k. Vozidlá
AMG dosiahli počas prvých troch
sezón víťazný hattrick. V roku 1992
už dominujú na scéne DTM: z 24 pretekov skončilo 16 na prvom mieste.
Na okruhu Hockenheimring sa podarilo Ellen Lohr ako prvej a doteraz jedinej žene dosiahnuť víťazstvo na DTM.
AMG Mercedes triedy C DTM
Pretekárske okruhové vozidlá použité na DTM a ITC triedy C ponúkli
najmodernejšiu techniku s motorom
V6 so zdvihovým objemom 2,5 litra,
dosahujúcim maximálny výkon až
do 510 k pri 12 000/min. V rokoch
1994 až 1996 získali tieto vozidlá
34 víťazstiev na DTM/ITC a päť
titulov majstra.
SL 73 AMG
Dalším atraktívnym vozidlom AMG sa
stal SL 73 AMG s výkonom 386 kW/
526k, zrýchlením na 100 km/h iba za
4,8 sekundy, maximálnou rýchlosťou
podľa požiadavky 250 alebo 300 km/h,
7,3-litrovým motorom V12 AMG.
SL 55 AMG
Nový 5,5-litrový motor V8 AMG
s kompresorom, športový podvozok
AMG na základe Active Body Control,
– to je SL 55 AMG z roku 2001, dosahujúci jazdné výkony extra triedy. Na
100 km/h zrýchli už po 4,7 sekundy.
V roku 2006 bola predstavená nová
generácia triedy SL, s prepracovaným
5,5-litrový motorom V8 AMG s kompresorom, výkonom 380 kW/517 k,
maximálnym krútiacim momentom
720 newtonmetrov a podvozkom AMG
zdokonaleným na základe Basis Active
Body Control druhej generácie.
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EXPEDÍCIA AFRIKA 2007

E Nekonečný púštny horizont a extrémne
rozdiely denných a nočných teplôt boli
ďalšou zaťažkávacou skúškou nielen pre
vozidlo, ale najmä pre samotných jazdcov.

Jeep Commander
okoril Afriku

P

Text: SCG Foto: Henrich Krejča, Matúš Sirota

Šesťmesačná anabáza dvoch slovenských cestovateľov – Henricha Krejču
a Matúša Sirotu a ich spoľahlivého spoločníka – automobilu Jeep Commander
v extrémne náročných podmienkach Afriky, sa v čase vydania tohto čísla ukončila.
Podrobný materiál s atraktívnymi fotografiami a neopakovateľnými spomienkami
obidvoch účastníkov prinesieme až v nasledujúcom čísle.

P

rejsť africký kontinent zo severu
až na juh, absolvovať 35737 kilometrov plných nástrah prírody, podnebia, púštneho a pralesového terénu,
nebezpečenstva malárie či žltej zimnice, výkyvov teplôt a nevyspytateľnosti
domorodého obyvateľstva, si vyžaduje poriadnu dávku odvahy, ale hlavne
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cestovateľského nadšenia. A k tomu
malý technický zázrak, akým špeciálne upravený a vybavený automobil
Jeep Commander je.
Štart v západnej Afrike, cesta cez
Maroko, Mali, Burkinu Faso, Nigériu, Kamerun, Konžskú republiku,
Demokratickú republiku Kongo, Zam-

biu, Botswanu, Niger, Gabun, Mauretániu, až do Juhoafrickej republiky
dokáže každého naučiť rešpektovať
prírodu a ľudí. Inak to nebolo ani
v prípade dvoch slovenských odvážlivcov, ktorí dokázali svoj sen premeniť
na realitu...
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1. Dobré jazdné vlastnosti Jeepu preverili hneď prvé kilometre expedície.

4. Adrenalínový príjazd k ,,prístavisku trajektu“ na rieke Luange.

2. Jeep Commander sa so svojimi dvoma cestovateľmi ,,zahryzol“ aj do
ciest pohoria Atlas, nachádzajúceho sa v severozápadnej Afrike a rozprestierajúceho sa od Maroka cez Alžír až po Tunisko. O tom, že nejde len
o akúsi zanedbateľnú vyvýšeniu, svedčí aj fakt, že pohorie je dlhé takmer
2 000 kilometrov.

5. Napriek tomu, že je Jeep Commander takmer dokonalé vozidlo, miestami
muselo využiť aj služby ,,afrického trajektu“.

3. Náhornú plošinu a pevný povrch pod kolesami Jeepu vystriedali počas
expedície úzke asfaltové pruhy ciest, často nemilosrdne zaviate pieskom.
Bolo to tak aj v marockej oáze Mhamid, ktorá je bránou do veľkej, nekonečnej púšte, ležiacej len pár kilometrov od alžírskych hraníc.

6. Hoci v minulosti námorníci Mys dobrej nádeje - ostrý pevninský výbežok
v Južnej Afrike neďaleko Kapského Mesta - považovali za najnebezpečnejšie
miesto na ceste do Indie, pre expedíciu Afrika 2007 to bolo dosiahnutie
vytúženého šťastného konca šesťmesačnej africkej anabázy.
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INTERVIEW

V aute
pociťujem

S lobodu

Hovorí sa, že ku krásnym a úspešným ženám patria aj krásne a silné
autá. V prípade MUDr. Alexandry Novotnej, PhD., to platí dvojnásobne
– je nielen šarmantnou a úspešnou ženou, ale vo svojej lekárskej profesii
aj odborníčkou na estetiku. Aj preto nie je náhoda, že si vybudovala až
citový vzťah k svojmu striebornému Mercedesu SLK...
Text: Peter Škorňa Foto: Bohumil Šálek

Platí podľa vás pravidlo, že k úspešnej
žene patrí aj primerané auto?

- Na rozdiel od mojej rodiny, ktorá je
autami priam fanaticky postihnutá,
som bola donedávna do značnej miery
voči láske k autám imúnna. Môj otec
už v roku 1969 jazdil na mercedese
a neuznával žiadne iné značky, len
práve túto. Moji bratia pozorne sledujú všetky novinky automobilových
značiek a kupujú si najlepšie modely.
Pre mňa bol automobil len spotrebnou vecou. Vždy som však jazdila na
veľkých a bezpečných autách, pričom
som však k nim nemala taký vzťah
ako moja rodina. Až teraz po prvý raz,
keď som dostala Mercedes SLK, ktorý
na prvý pohľad vyzeral ako zväčšený
,,angličák“, keď som si doňho po prvý
raz sadla, sa mi – a poviem to úprimne, snobisticky a až materialisticky
tak zapáčil, že som si k nemu vybudovala citový vzťah a vždy, keď doň
nasadám, sa mi páči viac a viac.

gen Golf, terénna Honda, Jeep Cherokee a nakoniec Mercedes SLK.
Ženy sa väčšinou pri výbere auta riadia estetickými a vizuálnymi faktormi.
Ako to je vo vašom prípade?

- Podobne. Mojou podmienkou pri
výbere posledného auta bola jeho
strieborná farba a vnútorný poťah
z bordovej kože.
Aj v minulosti ste však mali pomerne
silné autá. Malo to nejakú špeciálnu
príčinu?

- Malo. Pri džípe to bola bezpečnosť,
pretože som v tom čase mala malú
dcérku a denne som ju vozila na
zadnom sedadle. Akurát som niekedy
mala pre jeho veľkosť problémy s parkovaním v centre mesta. V terajšom
aute sa cítim úplne slobodná a nie
som nijako obmedzovaná.

Mercedes-Benz značkou, ktorá je zárukou absolútnej estetickej a technickej
kvality, je. A to mi úplne stačí.
Dnes žijeme rýchlu dobu - v pracovnom či osobnom živote... Prejavuje sa
to napr. na vašej jazde autom?

- Priznám sa, že občas bývam trochu ráznejšia a hlavne na diaľnici
šliapnem na plynový pedál silnejšie.
V aute, ako mám ja, sa rýchlosť vníma
len ťažko... Spravidla však následný
pohľad na tachometer moju ráznosť
utlmí (úsmev).
Ste úspešná, atraktívna. Máte recept,
ako to dosiahnuť?

- Neviem, či sa to dá nazvať receptom,
ale pre mňa je to práca. Práca nielen
na klinike, ale predovšetkým práca na
sebe samej. A tiež to, že napriek tomu,
že jej venujem enormne veľa času,
robím to, čo ma baví a napĺňa.

Aké bolo vaše prvé auto?

Predsa len – riadite sa pri výbere auta
aj inými faktormi, než je napr. bezpečnosť?

Krátky čas ste sa venovali dokonca aj
politike...

- Prvým bola Škoda Favorit - hneď po
revolúcii. Potom nasledovali Volkswa-

- Nie. V tomto sa spolieham na značku
auta a to, čo všetko so sebou prináša.

- Momentálne politickú kariéru považujem za epizódu minulosti. Bola to
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INTERVIEW

MUDr. Alexandra Novotná, PhD.

Venuje sa korekčnej dermatológii
a laserovej medicíne. Tri roky pôsobila
v reformnom tíme ministra zdravotníctva, bola štátnou tajomníčkou MZ SR,
pôsobila ako predsedníčka Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
bola členkou prezídia strany Nádej.
V roku 2006 založila spoločnosť
Esthetic s.r.o. – Kliniku plastickej
chirurgie, laserovej medicíny a estetickej
dermatológie v Bratislave.

„Mercedes-Benz je značkou, ktorá je zárukou
absolútnej estetickej a technickej kvality.“
do určitej miery istá zhoda okolností.
Jednoducho, ocitla som sa v istom čase
na istom mieste a robila som všetko
preto, aby som uspela.

,,ako ryba vo vode“, pretože ťažím z toho, že pravidelne cestujem na rôzne
kliniky do zahraničia a mám toho veľmi veľa naštudovaného. A tiež z toho,
že som sa obklopila ľuďmi, z ktorých
niektorých poznám 10-20 rokov.

Čo bolo pre vás ťažšie: vstúpiť do politiky alebo založiť súkromnú kliniku
plastickej chirurgie a estetickej dermatológie?

Čo je podľa vás základom úspešného
podnikania?

- Založiť kliniku nebolo ťažké, pretože
sa tejto problematike venujem už dlho
a nenarážala som pri nej na problémy
a situácie, ktorým som často z logického hľadiska nerozumela - ako to bolo
pri politike. Naopak, pri mojej lekárskej praxi a činnosti kliniky sa cítim

- V mojej profesii je to v prvom rade
kvalitný tím ľudí, ktorými sa obklopíte. A následne aj technika, pretože
prístroje, na ktorých pracujeme,
bývajú označované za ,,mercedesy“
v plastickej a dermatologickej oblasti.
Sú to najnovšie a najšpičkovejšie
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zariadenia, aké na Slovensku sú. Na
prvom mieste je to však vždy človek,
ktorý s nimi pracuje...
Máte ešte nejaké ciele, ktoré sa vám
nenaplnili?

- Rok po založení kliniky sa obsadením a aj technicky o polovicu zväčšila,
čím sa mi naplnil jeden z mojich
cieľov. Darí sa mi napĺňať aj to, že
každých šesť mesiacov prinášame pre
našich klientov nové prístroje a novinky v odbore. Jeden cieľ však mám.
Mať absolútny pokoj, hoci pri mojej
posadnutosti prácou neviem, či sa mi
ho podarí niekedy naplniť.
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VÍNO

Naše dobré

V ína

Sme tu a pijeme víno. Väčšina z nás pije a chce piť dobré víno.
Dobré víno je však zázračná vec. Nespadlo nám z nebies a iste sa
ani nenaplní vízia prešovského rodáka a filozofa vína Bélu Hamvasa,
ktorý predpovedal, že vína budú plné oceány, že víno bude vyvierať zo
studničiek. Len to, preboha, nie... Víno vznikalo, vzniká a bude navždy
vychádzať ako plod zeme, ako ovocie živých tvorov – ľudí, kvasiniek
a či sa vám to páči, a či nie, aj tých potvor najmenších, baktérií...
Text: Fedor Malík Foto: B. Šálek 1,2 (Vinotéka reštaurácie Mama a Papa, Bratislava), 3 – 5 archív F. Malíka

V

ráťme sa pár riadkami do dávnejšej minulosti a osvetlime si
cestu nášho vína. Na našom území už
v 7.- 6. storočí p.n.l. dorábali víno starí
Kelti. Vraj bolo také kyslé, že Rimania
o pár storočí neskôr robili z neho ocot.
Rimania boli zdatní vinohradníci, vinič
tu pestovali a vínu holdovali. Nikto mi
to nevyvráti a ani nepotvrdí, vraj prvou
odrodou, ktorú sem priviezli, bolo
silvánske. I Slovanom sa víno zapáčilo.
Prestali piť bylinkové a začali požívať
hroznové. Z obdobia Veľkomoravskej
ríše sa zachovali tri staroslovienske vinohradnícko-vinárske modlitby. V trinástom storočí ľudí i vinice u nás vykynožili krvilační Tatári. Do zničenej
krajiny boli povolaní vínalační Nemci.
Vďaka nim bola už o niekoľko desaťročí sformovaná ucelená malokarpatská
vinohradnícka oblasť. Prešporské vína
sa stali onedlho známe na Morave,
v Česku, Sliezsku i Nemecku. Dominantné postavenie na trhu s vínom
mala v 15. storočí u nás rodina Fuggerovcov z Augsburgu. Hrad Červený
Kameň sa stal po Prešporku druhým
centrom vinárstva. Storočia utekali
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a vína krásneli. Najkrajšie a najvzácnejšie boli tie samotokové. Pochádzali
zo zosušených bobúľ odrody Viridula
a podobali sa tokajským. Hodne o nich
písal, hlavne ich však miloval i slávny
Matej Bel. Ale to sme už v storočí
osemnástom - devätnástom... Fajnšmekri vína začínajú v tom čase holdovať i vínnym bublinkám. V roku 1825
bola v dnešnej Bratislave vybudovaná
prvá uhorská „šampusáreň“ J.E. Hubert. Národ však zostal verný bielemu
i červenému. Najlepšie červené tých
čias vraj dorábal Anton Walz v Trnave.
V roku 1824 stál v jeho pivniciach
sud s objemom 114-tisíc litrov. Viedlo
naň 32 schodov a hore bola plošina
pre šesť tancujúcich párov! Čo tak asi
u Walza mohli tancovať?
Ľudia, víno a čas... Po celé stáročia
sa naši predkovia usilovali o dobré
meno vína. Nebolo to inak ani v minulom storočí. Na začiatku 20. storočia
boli naše vinice zničené krutými
mrazmi, fyloxérou a hubovými chorobami. V medzivojnovom období
museli čeliť tlaku zahraničných vín
(nie je to tak i dnes?), po roku 1948

násiliu združstevňovania. V období 50.
– 60. rokov sa plochy viníc zväčšili na
dvojnásobok a budovali sa obrovské
spracovateľské kapacity (chudák Walz,
v Pezinku v tom čase stáli a nefungovali antikorové nádrže s objemom
1 mil. litrov), avšak vzťah k rodnej
vinici sa vytrácal. Povedať v tom
čase moja vinica, moje víno... to bolo
takmer trestné. Ľudia sa piplali na záhumienkoch a vo veľkom sa rozbehla
výroba kvasničákov a vodnárov...
Tí čestní a poctiví však nepovoľovali.
I vďaka nim boj o dobré slovenské
víno pokračoval.
Pár rokov po nežnej sme boli stále
v tuneli. Naši vinári aj ich produkty
boli nespokojní sami so sebou. Holandský obchodník s vínom Paul Blom
mi v tom čase povedal: „Vaše víno je
ako pekná žena, nevkusne sa však
oblieka a nevie sa správať.“ Naše víno
tých čias nebolo dobré, bolo nemoderné a nevedelo upútať. Bolo dedičstvom
doby. Čas vyliečil i naše archaické
vinárske myslenie. Koncom druhého
tisícročia vyrástla u nás desiatka
odvážnych priekopníkov vinárskej
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VÍNO

„K 1. 9. 2005 bolo u nás registrovaných 16 863 ha viníc,
12 014 ha s bielymi odrodami a 4 294 ha s modrými.“
moderny. Milan Pavelka, Vladimír
Mrva, Peter Matyšák, Laco Šebo,
Ľudovít Žofiak, Alojz Masaryk, Jarko
a Jarka Ostrovičovci... Čo meno, to vinársky pojem, vinárska hrdosť. Všetci
menovaní robia dnes reduktívne,
ovocne voňavé a komplexne stavané
biele, ružové a červené vína. Pozornosť a úctu si však zaslúžia i ďalší
nemenovaní ...
Podľa zákona NR SR č. 332 z 25. 10.
1996 o vinohradníctve a vinárstve
je na Slovensku koncipovaných šesť
vinohradníckych oblastí. Tie sa ďalej
členia na 40 rajónov a 603 obcí.
K 1. 9. 2005 bolo u nás registrovaných
16 863 ha viníc,12 014 ha s bielymi
odrodami a 4 294 ha s modrými.
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Ak vám nesedí súčet, netrápte sa, vo
svete viniča existujú i stolné odrody
a tzv. matečné vinice. Vysádzať a pestovať možno len tú odrodu Vitis vinifera, ktorá bola štátnymi odrodovými
skúškami registrovaná. Prvé registrácie sa viažu k roku 1941, najnovšie
k roku 2002 (odrody Milia a Noria).
Celkovo možno u nás pestovať 23
bielych, 3 tokajské (Furmint, Lipovina,
Muškát žltý), 10 modrých odrôd a
16 odrôd stolových. Našou najrozšírenejšou odrodou je Veltlínske zelené
(3195 ha), nasleduje Rizling vlašský
(2556 ha) a Muller Thurgau (1476 ha).
Aromatických bielych odrôd je pomenej, Tramínu len 298 ha, Sauvignonu
195 ha, Devínu 142 ha, Muškát Otto-

nelu 74 ha. Najrozšírenejšou „voňavkou“ je však Irsai Oliver (382 ha).
Z toho si však veľa neužijete. Väčšinou
sa vypije už vo forme burčiaka. Dominantnou modrou odrodou je Frankovka
modrá (1 556 ha). Slováci však vyhľadávajú i Svätovavrinecké (1 275 ha)
a div sa svete, s obľubou pijú i náš
Cabernet Sauvinon (535 ha). Kabernet
nie je najvhodnejšou odrodou do našich krajov. Má tu málo slnka a jeho
vína sú často ostré a neharmonické.
Vedeli to i naši šľachtitelia. Desiatky rokov ho krížili s francúzskymi
odrodami a úspech sa dostavil. Nové
slovenské modré odrody nám môže
závidieť i vinohradnícky svet. Dunaj,
Váh, Hron, Torysa i Rudava poskytujú
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tmavé a hutné vína s nádhernými
korenistými a ovocnými vôňami. Je sa
na čo tešiť. Registrovaný je však zatiaľ
iba Dunaj (34 ha).Tie ostatné čakajú
na pečiatku úradného šimľa. Nevadí,
cuckať ich môžeme už dnes a bez
pečiatky. Ak neveríte, ako chutí Hron,
Hron úžasného ročníka 2006, zastavte
sa niekedy u mňa v Modre...
Slovensko v produkcii vína nie je
sebestačné. Čosi vyvezieme, avšak
ročne importujeme 3- až 4-tisíc vagónov vína nevábnej kvality z celého
sveta. Zapracujeme ich do zmesiek
s poetickým menom, pridáme trochu
cukru, kyseliny sorbovej i siričitej ...
a „tulácke“ víno je na svete. S tým nič
nenarobíme. Päťdesiat percent vína
na zemi, a to je, prosím, 100 mil. hl,
sa konzumuje práve v takejto kvalite.
Patríte hádam k náročnejším konzumentom. Veľmi sa nehrniete ani za
akostnými vínami (tých sa vo svete
vypije až 34 percent), vyhľadávate
skôr kategóriu prémiových (10 %),
superprémiových (5 %) a „ikonických“
vín (1 %). Superprémiové, to je kategória našich najlepších prívlastkových,
povedzme vrchol ľadovca výrobného
portfólia od Mrvu, Matyšáka, Karpatskej perly zo Šenkvíc. A ikonické
víno? Máme i také? Áno, máme...
Je ním botrytický Rizling rýnsky 2001
zo Chateau Belá. Nemusíte ho kupovať
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v Paríži, Tokiu, NY. Zavolajte Mirovi
Petrechovi do Belej. Pár sto fliaš má
pre vás ešte odložených. Pozor však,
to je „svetové“ víno, svetové v kvalite
i cene... fľaša len za tritisíc slovenských korún!
R Naši predkovia sa po stáročia usilovali o dobré meno vína a je to tak aj dnes.

D Na Slovensku sa nachádza šesť
oﬁciálnych vinohradníckych oblastí.

Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

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

Modely

Text: Peter Škorňa Foto: Bohumil Šálek

striebornej hviezdy
Priestory dnešného Hotela Carlton patrili už v roku 1760, keď bol postavený
jeho predchodca - hostinec „U troch zelených stromov“, k najprestížnejším
budovám dnešného hlavného mesta Slovenska. Novovybudovaný luxusný
hotel, situovaný priamo v centre meste, pod manažmentom Radisson
SAS, nielenže ,,riadi“ hlavné dianie Bratislavy, ale svojim klientom
a pozvaným VIP hosťom nedávno v premiére predviedol aj prestížne módne
značky, modely a módne doplnky. Samozrejme, značka Mercedes a jej
módna kolekcia pri tom nemohli chýbať....
E B6 695 1258
Tielko bielo-čiernej farby s nápisom Go Susie
na prednej strane.
Materiál: bavlna-elastan, mix.
Vo veľkostiach XS-XL
Cena: 1 125 Sk s DPH
E B6 695 1284
Šiltovka bielej farby s nápisom Go Susie +
Mercedes-Benz Motorsport.
Materiál: bavlna-polyester, mix.
Cena: 916 Sk s DPH
E B6 695 6891
Taška čierno-strieborno-červená.
Materiál: 100 % nylon.
Cena: 2 363 Sk s DPH

EB6

695 0374
Tielko čierno-červenej farby
so strieborným logom Formula 1.
Materiál: bavlna-elastan.
Vo veľkostiach XS-XL

Cena: 1 453 Sk s DPH
E B6

695 6887
Šiltovka čiernej farby, na šilte
s červenými pruhmi.
Materiál: bavlna-polyester, mix.
Cena: 916 Sk s DPH
E B6

695 5189
Športové hodinky s rotujúcim strieborným
okrajom, s nočným podsvietením, s čiernym
náramkom.

Cena: 5 117 Sk s DPH
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E B6

695 0334
Čierna polokošeľa s krátkym rukávom,
s veľkou hviezdou na prednej strane,
v chrómovom odtieni.
Materiál: bavlna-elastan, mix.
Vo veľkostiach: XS-XL.
Cena: 1 635 Sk s DPH
E B6

695 0512
Polokošeľa bielo-červenej farby, s nápisom
Vodafone McLaren Mercedes, na zadnej
časti nápis Fernando Alonso.
Materiál: 100 % bavlna.
Vo veľkostiach: XS-XL

E B6

695 5316
Šiltovka v čiernej farbe s logom DTM.
Materiál: bavlna-polyester, mix.
Cena: 916 Sk s DPH

Cena: 1 648 Sk s DPH
E B6

695 0389
Biela bunda na zips.
Materiál: 100 % bavlna.
Vo veľkostiach: XS-XL
Cena: 3 126 Sk s DPH
E B6

695 6893
Cestovná taška čiernej farby na zips,
s možnosťou prevesiť cez plece.
Materiál: 100 % nylon
Cena: 2 386 Sk s DPH

E B6

695 6616
Šiltovka ružovo-striebornej farby,
na prednej časti logo Formula One.
Materiál: bavlna-polyester.
Cena: 738 Sk s DPH

E B6

695 6607
Plavky čierno-červenej farby, s logom
Formula 1 na pravej strane spodného dielu.
Materiál: nylon, elastan.
Vo veľkostiach: XS-L

E B6

695 0379
Ružové tielko s chrómovým lemovaním,
s logom Motorsport na pravej strane
v dolnej časti tielka.
Materiál: bavlna-elastan.
Cena: 1 283 Sk s DPH

Cena: 1 480 Sk s DPH
E B6

695 0843
Strieborno-sivá osuška so sivým nápisom
a znakom.
Materiál: 100 % bavlna
Rozmery: 90x160 cm

E B6

695 0344
Bunda ružovo-striebornej farby, s logom
Mercedes-Benz Motorsport v dolnej časti.
Material: 100 % polyester s mikropolárnym
flísom.
Cena: 2 908 Sk s DPH

Cena: 1 470 Sk s DPH
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AMG COLLECTION

UŠĽACHTILOSŤ A EXKLUZIVITA
Štyri desaťročia sa pod značkou AMG dodávajú zušľachtené exkluzívne vysokovýkonné automobily pre motoristický šport i zákazníkov so zmyslom pre
individualitu. Tie isté prívlastky platia aj o doplnkovej kolekcii AMG.
Nakoniec, presvedčte sa sami....
E B6

695 7154
Kľúčenka s vyrytým logom AMG.
Materiál: metál
E B6

Cena: 1 282 Sk s DPH

D B6

695 7156
Kľúčenka s karabínkou,
s nápisom AMG.
Materiál: nylon

695 0304
Bunda čiernej farby na zips, na
prednej časti logo AMG,
s odnímateľnou kapucou.
Vo veľkostiach: S-XXL
Materiál: 100 % polyester
Cena: 5 505 Sk

Cena: 511 Sk s DPH

E B6

695 7162
Bunda čiernej farby na zips,
na ľavej strane logo AMG.
Materiál: 100 % polyester.
Vo veľkostiach: S-XXL
Cena: 3 301 Sk s DPH
D B6

695 7172
Čierne tričko so sivým golierom,
na ľavej strane vyšité logo AMG.
Materiál: 100 % bavlna.
Vo veľkostiach: S-XXL

Cena:1 424 Sk s DPH

B6 695 7157
Bunda čierno-sivej farby na zips,
s vnútorným vreckom + vrecko na
telefón. Materiál: 100 % nylon.
Vo veľkostiach: S-XXL
E

E B6

695 7182
Tričko sivo-čierno-bielej farby,
s vyšitým logom AMG.
Materiál: 100 % bavlna
Vo veľkostiach: S-XXL

Cena: 4 219 Sk s DPH

Cena: 1 424 Sk s DPH
D Vysokokvalitné lyže Mercedes-Benz vybavené

titánovými pulsátormi tlmiacimi vibrácie vyrobené
v spolupráci s firmou ATOMIC. Sú určené pre kategóriu:
• Skicross – jazdci • Agresívni všestranní lyžiari
• Nadšenci rýchlosti, techniky a dizajnu
Zvýhodnená cena 15 842 Sk s DPH platí do 30. novembra 2007.

Šetrite svoj čas a nakupujte cez internet
Kolekcie značky Mercedes-Benz na Vás čakajú v prehľadnom prostredí elektronického
obchodu s možnosťou platby prostredníctvom TatraPay, CardPay alebo na dobierku.
Nakupovanie nebolo nikdy jednoduchšie.

www.daimlerchrysler.sk/shop

PREDSTAVUJEME
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DiesOtto – dieselové gény

v benzínovom motore

Znie to takmer neuveriteľne, takmer ako dokonalá sci-fi, ale realita je taká, že
spoločnosť Mercedes-Benz dokázala malý technologický zázrak. Zjednotila výkonný
motor so silným krútiacim momentom ako pri benzínovom motore, s úspornosťou
a extrémnou čistotou – ako pri modernom dieseli, do jedného pohonu DiesOtto.
Text: Peter Škorňa Foto: archív DCAS

N

ový technologický balík, zosobňujúci najlepšie prednosti obidvoch spomínaných motorov, predstavujúci budúcnosť zážihového motora,
obsahuje nielen priame vstrekovanie,
turboprepĺňanie, ale aj variabilnú
kompresiu. Základ inovácie spočíva vo
vysokoefektívnom procese spaľovania
s priestorovým zápalom zmesi, pripomínajúcom práve dieselové spaľovanie. Mercedes-Benz DiesOtto nepotrebuje žiadne syntetické palivo.
„Svadba pod kapotou“
Optimalizácia spaľovacieho motora
je míľnikom na ceste Mercedes-Benz
Najdôležitejšie technologické znaky
Mercedes-Benz DiesOtto:
- downsizing - redukcia objemu
a zdvihu valcov,
- turboprepĺňanie pre suverénny výkon,
- priame vstrekovanie benzínu ako
ďalší príspevok k úspore paliva,
- spaľovanie s priestorovým zápalom,
podobne ako v dieselových motoroch,
- variabilné časovanie ventilov,
- variabilný kompresný pomer, ktorý
prispieva k zníženiu spotreby,
v závislosti od spôsobu používania
vyžadovaného zákazníkom,
- hybridný modul s integrovaným
štartér-generátorom, ktorý robí agregát
ešte úspornejším.

za trvale udržateľnou mobilitou.
S technológiou BLUETEC sa znížili
emisie silného a úsporného naftového
motora na úroveň benzínového, čím
sa „zosobášili“ prednosti ekologicky
čistého zážihového motora s priaznivou spotrebou vznetového pohonu.
Okrem zníženia zdvihového objemu
– takzvaný „downsizing“ má DiesOtto
všetky predpoklady aj na zníženie
spotreby. Pri výkone 175 kW/238 k
a maximálnom krútiacom momente
400 newtonmetrov je spotreba nižššia
než 6 litrov benzínu na 100 km vo
vozidle kategórie triedy S.

Homogénne spaľovanie
DiesOtto spája pre dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti, a tým aj zníženia
spotreby a emisií, najnovšie technológie, okrem iného priame vstrekovanie
paliva, turboprepĺňanie, variabilitu
kompresného pomeru. Na dosiahnutie
extrémne nízkej spotreby je vo vozidle
kombinovaný s elektromotorom do tzv.
hybridného pohonu. Základom inovácie je však spaľovanie s priestorovým
zápalom zmesi a vysokoefektívny
spaľovací proces podobný dieselovému spaľovaniu. Pri štarte a plnom
zaťažení sa zmes benzínu a vzduchu
privádza k výbuchu ako v bežnom
zážihovom motore pomocou zapaľovacej sviečky. Do režimu kontrolovaného
samozápalu (homogénne spaľovanie),
na ktorý DiesOtto automaticky prepne
v priebehu jedného pracovného taktu,
prechádza motor v oblasti menšieho
zaťaženia, čiže pri nízkych a stredných
otáčkach. Výsledným efektom homogénneho spaľovania pri znížených
teplotách reakcie tak veľmi nízke
emisie oxidov dusíka. Následné, ďalšie
čistenie splodín v agregáte DiesOtto
preberá bežný, sériovo montovaný
trojcestný katalyzátor. Aj vzhľadom
na uvedené skutočnosti má ďalší vývoj
v tejto oblasti vysoký potenciál.
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Mercedes-Benz
Golf resort Dunakiliti
Golfové ihrisko Mercedes-Benz Golf resort Dunakiliti vzniklo spoluprácou
a spojením dvoch silných značiek, a to Pressburg Golf club – výborný golf
a Mercedes-Benz – výborné autá, čo vo výsledku tvorí magickú kombináciu,
pretože dobré autá jednoducho ku golfu patria a naopak.
Text a foto: Martina Kalivodová

I

hrisko tento názov nesie od 1. 1.
2007, keď Pressburg Golf Club získal jeho prenájom a začal s jeho prevádzkovaním. Toto golfové ihrisko sa
nachádza približne 30 km od Bratislavy (asi 20 min), kúsok za maďarskými
hranicami a je atraktívnym miestom
pre mnohých slovenských, ale i zahraničných golfistov. Barokový kaštieľ,
nachádzajúci sa v golfovom komplexe,
umocňuje príjemné prostredie okolia
a dodáva ihrisku osobitý charakter
a romantické čaro.
Mercedes-Benz Golf resort Dunakiliti je 9-jamkové ihrisko rozprestierajúce sa na 14-hektárovom pozemku.
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Je to ihrisko určené predovšetkým na
zlepšovanie golfovej hry. Návštevníci
si okrem hry na 9 jamkách môžu
svoju hru zdokonaľovať aj na priestoroch vyhradených pre driving range
(odpalisku dlhých rán), chipping area
(nízkych odpalov na jamkovisko), či
putting greene (hra priamo na jamkovisku). Ihrisko obsahuje jednu vodnú
prekážku a asi 16 bunkerov, takže
Mercedes-Benz Golf resort Dunakiliti
je pekné a príjemné ihrisko, na ktorom sa dobre cítia pokročilí aj začínajúci golfisti. Môžeme povedať, že ihrisko v Dunakiliti patrí medzi obľúbené
a vyhľadávané ihriská, o čom svedčí aj

jeho priemerná návštevnosť, ktorá sa
pohybuje okolo 450 hráčov týždenne.
Okrem plnohodnotnej hry ihrisko
návštevníkom ponúka aj príjemné
posedenie a osvieženie v priestoroch
Pressburg Golf Club House. V ponuke
sú kvalitné alkoholické aj nealkoholické nápoje. Môžete si tu pochutnať na
špecialitách maďarskej kuchyne, pripravových priamo v kaštieli tohto golfového komplexu, ktoré môžete zapiť
kvalitnými vínami z celého sveta.
Nenahraditeľné miesto v golfom
bare má tradičná maďarská hruškovica, ktorá sa často ponúka aj ako štartovné na rôznych turnajoch.
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T V indoor centre sú k dispozícii 3 digitálne 3D simulátory s naklápacou podložkou.

Golfové ihrisko Mercedes-Benz Golf
resort Dunakiliti ako jediné golfové
ihrisko v strednej Európe ponúka na
pohyb po ihrisku špeciálne dvojkolesové vozíky značky Segway. Ide
o samovyvažovací Hi-Tech vozík
využívajúci technológiu dynamickej
stabilizácie, ktorý je na jazdu po teréne ihriska priamo ideálny, prináša
pocit voľnosti a slobody. Návštevníci
tohto golfového ihriska môžu využiť
golfovú akadémiu, zapožičať si alebo

zakúpiť golfový výstroj v priestoroch
Club House. Okrem pravidelných
HCP turnajov, ktoré sa hrajú dvakrát
do týždňa v stredu a v sobotu,
Pressburg Golf club organizuje aj
rôzne zaujímavé fun turnaje, ako bol
napríklad nedávny nočný turnaj či
turnaj o majstra klubu. Pressburg Golf
Club nezabúda ani na deti. Na ihrisku
organizuje detskú akadémiu, v rámci
ktorej sa deťom každú stredu venujú
profesionálni golfoví tréneri.
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Spolupráca s firmou MercedesBenz sa vzťahuje aj na doposiaľ
najväčší golfový indoor na Slovensku
- Pressburg Golf indoor centrum na
Poliankach v Bratislave. Tento rok
otvorí už tretiu zimnú sezónu, ktorá sa
začne 20. októbra a bude trvať až do
31. marca. Tu sa pokračuje v organizovaní golfových turnajov podobných
tým počas letnej sezóny na ihrisku
Mercedes-Benz Golf resort Dunakiliti.
V indoor centre sú k dispozícii 3
digitálne 3D simulátory s naklápacou
podložkou a aj driving range a putting, kde si golfisti môžu aj počas
zimných mesiacov trénovať odpaly,
chiping a putting. Majitelia mercedesov a členovia klubu majú okrem
1000 - korunovej zľavy na členský
poplatok možnosť získať aj rad iných
zliav, akými sú: 10 % zľava v bare
Pressburg a v Pressburg Golf Indoor
centre v rezorte Dunakiliti, 10 % zľava
na golf v Pressburg Golf Indoor centre
a 20 % zľava na ubytovanie v kaštieli
Dunakiliti.

T Pressburg Golf Club
nezabúda ani na deti.
D Mercedes-Benz Golf resort
Dunakiliti je 9-jamkové
ihrisko rozprestierajúce sa
na 14-hektárovom pozemku.
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Golf na
kúpeľnom
ostrove
K základným míľnikom histórie golfového
športu na Slovensku určite patria Piešťany.
Práve tu kedysi stálo jedno z najstarších
ihrísk na našom území.
Text: Ivan Mičko, Ján Pečo
Foto: archív časopisu Golf, revue o golfe a životnom štýle
T Barón Heine V. Feldenz

K

úpele Piešťany s prameňmi termálnej vody a zdrojom výnimočného sírneho bahna majú vynikajúce
účinky na prevenciu a liečbu ochorení
pohybového ústrojenstva. Ak k tomu
prirátame vynikajúce klimatické
podmienky, potom zrejme aj toto boli
dôvody, prečo práve v Piešťanoch
vzniklo golfové ihrisko.
Za všetkým hľadaj Winterovcov
Možno málokto dnes vie, že tento
prezieravý a cieľavedomý muž si ešte
v roku 1889 prenajal piešťanské kúpeR Z výstavby ihriska v areáli kúpeľov.
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le od grófa Františka Erdödyho. Rozhodol sa zmeniť ich lokálno-vidiecky ráz
a povzniesť ich na úroveň, ktorá by
lákala klientov a významné osobnosti
z celého sveta. Práve Alexander Winter bol tým vizionárom, ktorý sa staral
nielen o rozvoj kúpeľov, ale do Piešťan
postupne priniesol aj nové športy –
tenis, golf a šerm. Podľa dochovaných
dokumentov Piešťanský golfový klub
vznikol v roku 1913 a v nasledujúcich
dvoch rokoch bolo na Kúpeľnom ostrove, približne v miestach, kde dnes stoja hotely Esplanade, Splendid a Grand,

vybudované prvé 9-jamkové golfové
ihrisko. Podľa dostupných zdrojov to
bol zrejme prvý golfový klub a prvé
golfové ihrisko na Slovensku. Vtedajšie dobové pramene uvádzajú, že to
bolo najkrajšie ihrisko na kontinente.
Žiaľ, prvá svetová vojna na istý čas
utlmila rozvoj golfu v Piešťanoch.
Zlatá éra
Nasledujúce medzivojnové obdobie
však určite patrilo k zlatej ére piešťanského golfu. Po rekonštrukcii ihriska
na Kúpeľnom ostrove začal klub žiť
aktívnym športovým i spoločenským
životom. Mal vlastný odznak i klubové
symboly. Jeho čestným prezidentom
bol vlastník kúpeľov gróf Viliam Erdödy, výkonným prezidentom prednosta
okresu Vojtech Skyčák. Avšak iniciátorom klubového života a dušou klubu
bol Imrich Winter. Čestnými členmi
klubu boli významné osobnosti európskeho formátu, ako napríklad Jan
Masaryk, vtedajší minister zahraničných vecí ČSR, Dr. Walter Zeiss, riaditeľ továrne Zeiss z Berlína, gróf Zichy.
V miestnom klubovom dome bolo
často vídať slávneho českého maliara
Alfonza Muchu. Golfovú sezónu tradične otváral turnaj o Piešťanský jarný
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D Plánik pôvodného 9-jamkového ihriska.
R Klubový dom na dobovej kresbe z roku 1928.
RR Vzácna dobová snímka, na ktorej sú aj páni
Guilleume Platén, Julien Larsen a duša rozvoja
piešťanského golfu Imrich Winter.

T Minister zahraničných vecí ČSR
Jan Masaryk (vpravo) odovzdáva
cenu pánovi Lauberovi z Budapešti.
E Jaroslav Müller si pozerá zemné práce
na stavbe golfového ihriska.

pohár, v polovici júla sa hrávali New
York Herald Cup, Majstrovstvá Slovenska, Erdödyho pohár, Masarykov
pohár a mnoho ďalších.
Najkrajšie nielen v Uhorsku
Pôvodné ihrisko malo deväť jamiek.
Dĺžka všetkých dráh bola 2 652 metrov a celkový par ihriska 37. Klubový
dom z roku 1914 zniesol najprísnejšie
kritériá. Ihrisko sa rozprestieralo na
ploche približne 40 hektárov. Keďže
vojnový bes neobišiel ani ihrisko na
Kúpeľnom ostrove, na jeho rekonštrukciu boli potrebné značné finančné prostriedky. Aj v tomto prípade
sa ukázali Winterovci ako vynikajúci
manažéri. Peniaze na obnovu získali
od prosperujúcich firiem, solventných
jednotlivcov, ale aj bohatých rodín.
Prvú jamku zrekonštruovali vďaka
dotácii Jana Masaryka a baróna Franza
Ringhoffera ml., aj preto niesla názov

„Masarykov a Ringhofferov grín“.
Podobné osudy mali aj ostatné jamky.
Keďže na opravu jamky číslo dva
prispel pán Schubert, vedúci pracovník firmy Lüftner, jamkovisko volali
Lüftnerov grín. Podľa tajomníka Pražského golfového klubu pána Švestku
zasa pomenovali jamku číslo štyri atď.
Druhý život
V dôsledku druhej svetovej vojny
a neskôr februára 1948 golfové ihris-

ko v Piešťanoch zaniklo. A s ním aj
golfový život. Trvalo takmer päťdesiat
rokov, kým sa na Kúpeľnom ostrove
začali obnovovať golfové tradície. Vďaka niekoľkým nadšencom bol 23. septembra 1992 založený Golfový klub
Piešťany po druhý raz. K definitívnemu znovuzrodeniu golfového života
v Piešťanoch však prišlo až vtedy,
keď na Kúpeľnom ostrove vybudovali
Slovenské liečebné kúpele 9-jamkové
ihrisko. Vilu Vrbinky, možno známejšiu ako tzv. Husákovu vilu, premenili
na klubovňu, ktorá sa stala ozdobou
golfového areálu. Poskytuje členom
novovzniknutého klubu Spa-Golf Klub
Piešťany i návštevníkom vynikajúce
zázemie. Nájdu tam aj obchod s golfovými potrebami, bar i reštauráciu,
skrátka všetko, čo má mať moderný
golfový areál. A tak od 1. augusta
2004 možno opäť spájať regeneráciu
pohybového aparátu s hraním golfu.
A nielen to. Opäť sa v Piešťanoch
stretávajú osobnosti známe doma
i v zahraničí.
Nabudúce: Poznáte Bernolákovo?
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Staroveké divy

S veta

Skôr než na stránkach nášho magazínu predstavíme nové divy sveta,
vyhlásené tento rok na základe internetového hlasovania 100 miliónov
obyvateľov našej planéty, priblížime vám stručne pôvodných sedem
starovekých divov sveta. A hoci sa z nich v súčasnosti zachovali už len
jedny – EGYPTSKÉ PYRAMÍDY, naozaj stoja za to...

Text: Peter Škorňa Foto: www.hellenica.de , www.antika.avonet.cz , archív

03.2007
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T V blízkosti pyramíd sa nachádza aj Veľká Sfinga – socha ležiaceho leva s hlavou muža.

P

ôvodný zoznam Siedmich
divov sveta vytvoril a popísal
v 2. storočí pred naším letopočtom
helénsky filozof Filón Byzantský. Ich
zoznam vznikol na základe splnenia
podmienky, že muselo ísť o stavbu,
ktorá svojou technickou a umeleckou
jedinečnosťou a neopakovateľnosťou
vzbudzovala obdiv a úžas vtedajšieho
starovekého sveta. Boli nimi: egyptské
pyramídy v Gíze, visuté Semiradine
záhrady, maják na ostrove Faros,
Artemidin chrám v Efeze,
Feidova socha boha Dia v Olympii,
mauzóleum v Halikarnasse a
Rodský kolos.
Pyramídy v Gíze
Jediné, ktoré sa zachovali do dnešných
čias, sú pyramídy v Gíze, nachádzajúce
sa na predmestí Káhiry v Egypte.
Pyramídy fascinovali už starovekých
Grékov, o čom svedčí aj obľúbený

cestopis gréckeho historika Horodota.
Kráľovské hroby jednotlivých faraónov
boli umiestnené do monumentálnych
stavieb v tvare ihlanu už v období
Starej a Strednej ríše (2700 až 1800
rokov pred naším letopočtom). Tvorili
akési pomyselné „schody“, po ktorých
putovali duše egyptských faraónov až
do neba. Prvou pyramídou však bola
Džoserova pyramída v Sakkáre, ktorú
navrhol vrchný kráľovský architekt
Imhotep. Bola viackrát prestavaná, až
nakoniec získala stupňovitú podobu
s výškou 62,5 m a základňou 109 x
121 m. Samotná hrobka je položená
hlboko pod úrovňou zeme.
Najväčšou pyramídou je však
veľká Cheopsova pyramída,
pôvodne merajúca aj s pozlátenou
špičkou 147 metrov (dnes o cca 10
metrov nižšia), zaberajúca plochu
vyše 48 000 štvorcových metrov
a zhotovená približne z 2,5 milióna
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T Najvyššou pyramídou v Gíze je Cheopsova, ktorá dosahovala výšku až 147 metrov.

kamenných kvádrov, z ktorých
každý váži priemerne 2,5 – 4 tony
a objemom 2 600 000 m3. V čase
svojej slávy bola pokrytá hladkou
a lesklou vrstvou vápenca. Na stavbe
pyramíd pracovalo asi 100 000
robotníkov, pričom pri stavbe
Cheopsovej pyramídy boli kamenné
kvádre získavané, dopravované
a osadzované každodenne po obdobie
20 rokov! Cheopsova pyramída sa
stala technickým, hospodárskym
a kultúrnym vyvrcholením Starej ríše.
Bola obklopená systémom zádušných
stavieb, hrobiek a chrámov a troma
pyramídami jeho manželiek.
O tri metre nižšou pyramídou než
Cheopsova je Rachefova pyramída,
ktorej pôvodná výška bola 143,5
metra, so základňou veľkou 215,25
metra. V jej blízkosti sa nachádza
Veľká Sfinga, socha ležiaceho leva
s hlavou muža, dlhá 73,5 metra,
vysoká 20 metrov, vytesaná z výbežku
vápencového podložia.
Najmenšou z pyramíd v Gíze a aj
najďalej stojacou od rieky Níl, je
Menkauerova pyramída. Jej výška je
66,45 metra a základňa je dlhá 104,60
metra.
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Semiramidine visuté záhrady
Nachádzali sa v Babylone, v krajine,
kde bol podľa Biblie pozemský raj,
v krajine známej z rozprávok Tisíc
a jednej noci. Išlo o dômyselný,
niekoľkoposchodový komplex
terasovitých záhrad a kolonád
s klenbovými oblúkmi a fontánami.
Pomenované boli podľa kráľovnej
Šammuramat (grécky Semirámis),
ktorá vládla približne v rokoch 810
až 806 pred naším letopočtom. To,
kto a kedy ich dal postaviť, nie je
dodnes presne známe. Ich pozostatky
na brehu rieky Eufrat, asi 50 km
južne od Bagdadu, objavil Nemec
Robert Koldewev. Podľa jednej verzie
dala visuté záhrady so strechovou
konštrukciou a umelým zavlažovaním
postaviť samotná kráľovná, podľa
inej jej muž, pretože bolo jeho žene
smutno za horstvami jej detstva.
Najnovšie výskumy však dávajú za
pravdu teórii, že dielo bolo postavené
neskôr, v šiestom storočí pred
naším letopočtom v období vlády
Nabukadonosora II. A hoci iné stavby
v Babylone prekonávali tento div sveta
svojou veľkosťou či nákladnosťou,
visuté záhrady nad nimi zvíťazili

svojou originalitou, jedinečnosťou,
technikou, krásou, odvážnosťou
a dômyselnosťou čerpacieho
zariadenia. Záhrady tvorili štvorec,
boli držané na klenbách, ktoré stáli na
podstavcoch z kvádrov postavených
na seba ako kocky. Podstavce boli
vyplnené hlinou, takže v nich rástli aj
stromy. Vyzerali, akoby sa vznášali vo
vzduchu. Voda určená na zavlažovanie
záhrad bola nepretržite čerpaná
z rieky Eufrat.
Artemidin chrám v Efeze
Išlo o najväčší grécky chrám
– 110 metrov dlhú, 55 metrov
širokú trojloďovú stavbu s dvojitou
vonkajšou kolonádou, mramorovými

T Semiramidine visuté záhrady
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D Artemidin chrám v Efeze

stĺpmi (miestami vysokými až 18
metrov), zasvätenú bohyni Artemis
(Gréci ju uctievali ako ochrankyňu
zvierat, neskôr ako krásnu
bohyňu plodnosti), ktorej cédrová
podobizeň bola umiestnená v strede
chrámu, obklopená drahokamami
a vzácnymi kovmi. Stavba, ktorej
počiatočnú podobu vytvorili v tej
dobe výnimoční stavitelia z Kréty
- Chersifronos z Knóssu so svojím
synom Metagenom, bola vybudovaná
v iónskom slohu, začala sa v polovici
6. storočia pred naším letopočtom
a trvala 120 rokov. Jej 26 stĺpov malo
unikátny dvojmetrový reliéf. V roku
356, presnejšie 21. júna, pred naším
letopočtom ju v ten istý deň, keď sa
v Macedónsku narodil Alexander III.,

neskôr Veľký, podpálil Hérostratos,
aby sa takýmto spôsobom preslávil.
Pozostatky chrámu objavil neďaleko
tureckého Izmiru koncom 19. storočia
anglický architekt John Turtle Wood.
Socha Dia v Olympii
Z Diovho chrámu v Olympii na
Peloponézskom polostrove, v ktorom
zaberala Diova socha jednu celú
stenu, sa zachovali len trosky. Boha
Dia, sediaceho na tróne s vysokým
operadlom, vyžarujúceho dôstojný
pokoj a vznešenosť zvrchovaného
vládcu nad bohmi a ľuďmi, vytvoril
grécky sochár Feidiás v roku 433
pred naším letopočtom. Socha bola
považovaná za úplný vrchol ľudskej
schopnosti tvarovať kameň a kov.

T Sochu Dia, sediaceho na tróne
s vysokým operadlom vytvoril
grécky sochár Feidiás.

D Rytina podoby Diovho chrámu v Olympii.
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T Mauzóleum v Halikarnasse

Bez podstavca merala 9 – 13 metrov
(údaje sa podľa jednotlivých prameňov
rozchádzajú)! Jeho rúcho a vlasy boli
zo zlata, nepokryté časti zo slonoviny,
trón z cédrového dreva vykladaného
ebenom, drahokamami a slonovinou.
Zeus držal v ľavej ruke panovnícke
žezlo a v pravej sochu bohyne Niké.
Vo vlasoch mal umiestnený veniec
olympijského víťaza. Podstavec sochy,
zhotovený z červeného vápencového
kvádra, ozdobovali výjavy z gréckej
mytológie. Socha bola na pokyn
východorímskeho cisára Theodoriusa II. v 5. storočí nášho letopočtu
prevezená do Konštantínopolu, kde
bola v roku 475 nášho letopočtu
zničená - zrejme vinou požiaru.
Mauzóleum v Halikarnasse
V čase jeho vzniku išlo
o monumentálnu, 46 metrov vysokú,
mramorovú hrobku, obklopenú 36
iónskymi stĺpmi, nesúcimi strechu
v podobe pyramídy, ktorú dal postaviť
kráľ Mausóllos, vládnuci so svojou
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manželkou (a zároveň aj sestrou
Artemisiou II.) v rokoch 377 – 352
pred naším letopočtom ako symbol ich
moci. Mauzóleum v tom čase udivovalo
ľudí svojou koncepciou. Bolo vytvorené
ako akési spojenie zikkuratu,
pyramídy a gréckeho chrámu. Na
vrchole mauzólea bolo umiestnené
súsošie Mausóllea s manželkou vo
voze so štvorzáprahom. Stavbu v 13.
storočí nášho letopočtu poškodilo
zemetrasenie, v 15. storočí ju zničili
rodskí rytieri, ktorí ho použili ako
materiál na hradby pevnosti sv.
Petra. Halikarnass sa nachádzal na
pobreží Malej Ázie, pričom na jeho
mieste sa dnes nachádza turecký
prístav Bodrum. Pôvodný význam
slova mauzóleum znamenalo Mausoll
– eum, t.j. na Mausóllovu počesť,
pričom stavba bola vo svojom období
taká krásna, že bola právom zaradená
medzi divy sveta. Jej pozostatky
objavil Angličan archeológ a diplomat
- Charles Thomas Newton v rokoch
1856 až 1857.

R Dobová rytina Rodského kolosu
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Rodský kolos
Išlo o sochu boha Hélia (boha Slnka
a ochrancu ostrova Rodos) postavenú
na počesť vďaky za pomoc boha
pri odrazení nepriateľskej invázie
Demétria Poliorketa, umiestnenú
v prístave gréckeho ostrova Rodos.
Socha, vytvorená sochárom Charésom
okolo roku 280 pred naším letopočtom
- z bronzu a železa, vysoká 30 – 45
metrov, držala v ruke fakľu, ktorá
sa dala zapáliť. Slúžila ako maják
pre lode prichádzajúce do prístavu.
V roku 255 pred naším letopočtom ju
zničilo zemetrasenie. Rodský kolos bol
najväčšou sochou sveta do chvíle, než
ju predbehla v roku 1886 newyorská
Socha slobody.
Maják na ostrove Faros
Maják, vysoký 135 až 180 metrov,
postavil na malom ostrove v blízkosti
egyptskej pevniny, ktorý dnes
celkom splynul s pevninou (dnešná
Alexandria), knidský architekt
Sóstratos. Jeho podstavec tvoril
jednopodlažný palác so štvorcovým
pôdorysom a dĺžkami strán až 190
metrov, štyrmi rohovými vežami. Zo
stredu paláca vystupovala 80 metrov
široká, postupne sa zužujúca veža, na
vrchole so stĺpovou sieňou, v ktorej
sa zapaľoval oheň. Svetlo majáka bolo
viditeľné z diaľky vyše 50 kilometrov.
Vrcholok majáka tvorila pyramídová
veža so sochou Poseidóna. Maják bol
dokončený okolo roku 280 pred naším
letopočtom. V roku 1326 ho zničilo
zemetrasenie.
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T Iná podoba sochy boha Hélia - boha Slnka a ochrancu ostrova Rodos.

T Maketa majáka na ostrove Faros
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DIZAJN

HVIEZDY DIZAJNU
Hviezdy svetového dizajnu a niekoľko horúcich noviniek
Text: Petra Boudová
Foto: archív

D ARTEK

Fínski dizajnéri, ktorí založili firmu Artek, poctivo pokračujú v humánnom
modernom odkaze Alvara Aalta. Dodnes s úspechom vyrábané kreslo
(Armchair 400) navrhol Aalto v rokoch 1935 – 1936. Dnes už ako ikona
z dejín moderného dizajnu tvorí súčasť mnohých obdivovaných interiérov.
Spojenie funkčnosti, tvarovej jednoduchosti a fyzickej aj duševnej pohody
sú základnými filozofickými východiskami tvorby firmy. Základnou
poznávacou značkou je ohýbané masívne brezové drevo nosnej konštrukcie sedacieho nábytku a stolov. www.nanimarquina.com, foto: Albert Font

D FLOW

Typicky skulpturálne, tak ako architektúra Zahy Hadidovej, sú jej autorské vázy
(Flow) gigantických rozmerov. Jedna je vysoká meter dvadsať, druhá dva metre,
obe menia svoje podoby v závislosti od uhla pohľadu. Vyrobené sú z polyetylénu
v bielom alebo čiernom lakovanom prevedení. Ich veľkorysé rozmery a dynamický, akoby meniaci sa tvar vzbudil enormný záujem divákov na tohoročnom
salóne nábytku v Miláne aj v Serpentine Gallery v Londýne v júli 2007.
www.serralunga.com

COMO E
Najnovšia verzia ergonomicky tvarovanej stálice medzi
stoličkami má vtipný povlak. Použitie dvoch bielych materiálov vytvára efektívny kontrast. Konštrukcia stoličky
(Como) je z masívneho dreva s bielym povrchom, čalúnenie
sedadla je ako nahrubo štrikovaný mäkký sveter.
www.porro.com, foto: Piero Lissoni
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LIZ E
Elegantná stolová lampa (Liz) je svojou jednoduchosťou
a rafinovaným technickým vzhľadom dokonalým
doplnkom do interiéru každého štýlu. Otočná antikorová podstava s pohyblivým kĺbom nesie biele,
čierne alebo antikorové tienidlo vo viacerých
veľkostiach. Rovnako nestarnúci dizajn majú
aj jej variácie na stenu alebo podlahu.
Dizajn Yaacov Kaufmann www.lumina.it

T BLUE VELVET

Kozmopolitný dizajnér William Sawaya, ovplyvnený pobytom, štúdiom a prácou v Bejrúte, Paríži a Miláne, je prívržencom
postmoderny a citácií z histórie, ktoré používa v úplne novom kontexte. Kolekcia BaRock&n&Roll kombinuje ornamenty ako
zo starožitníctva a elektrizujúce farby zo sveta rock&n&rollu, alebo časté znaky vyhranenej modernosti, akým je napríklad
plexisklo. Trojsofa (Blue Velvet) inšpirovaná barokovým tvaroslovím má nové provokatívne čalúnenie. www.sawayamoroni.com

R VELVET

Koberce zažívajú návrat. Štýlový interiér treba začať zariaďovať od podlahy,
a preto neradno zabúdať na jej kvalitnú pokrývku. Dobré parametre by sa
nemali týkať len solídneho materiálu, ale aj hodnotného dizajnu. Ručne tkaný
koberec (Velvet) podľa návrhu uznávanej španielskej dizajnérky Nani Marquinovej je vyrobený zo stopercentnej vlny z Nového Zélandu. Prírodný materiál a mäkká zamatová textúra nabádajú na priamy telesný kontakt.
www.nanimarquina.com, foto: Albert Font

03.2007 Hviezdy ciest

TRENDY
Text: SCG.
Foto: LG Electronics, Kef, Nokia, Ketos, WowWee

Posadnutosť hudbou
Novinka v mobilnej komunikácii LG KU 580 neobsahuje len príťažlivý
dizajn, charakteristický pre rad telefónov LG Chocolate, vstavanú 45 MB
pamäť, či širokouhlý LCD displej, ale predovšetkým zväčšenú paletu hudobných funkcií vďaka vstavanému MP3 prehrávaču, podporujúcemu 3D zvuk
a aj osobnému skladateľovi. Prístroj je možné navyše prepojiť s osobným
počítačom v režime Mass Storage, vďaka čomu je možné pohodlne prenášať
hudobné súbory z počítača priamo do telefónu. Novinkou je aj možnosť
prezretia si obalu albumu v telefóne počas režimu prehrávania. Vďaka podpore dátových prenosov pomocou EDGE a UMTS má trikrát vyššiu rýchlosť
prenosu než pri GPRS.
www.lge.com

Digitálna prenosná

„hracia skrinka“
Chcete mať okamžitý prístup k celej digitálnej hudobnej zbierke vrátane všetkých
hracích zoznamov na ľubovoľnom mieste vašej domácnosti – zvonka či zvnútra?
Ovládač SonosTM Controller, používajúci zabezpečenú bezdrôtovú sieť SonosnetTM ,
zariadi, že nemusíte chodiť k počítaču vždy, keď chcete vybrať novú skladbu či zvýšiť
hlasitosť. Pre všetky prehrávače ZonePlayer môžete používať až 32 ovládačov, pričom
môžete určiť, aká hudba sa bude prehrávať v jednotlivých miestnostiach, čím ovládanie hudby nie je obmedzené len na miestnosť, v ktorej ju počúvate. Je vybavený plnofarebným LCD displejom a ovládacím kolieskom, ktoré zjednodušuje prehľadávanie
v hudobnej knižnici, pri listovaní titulmi, prezeraní albumov umelcov, zobrazovaní
skladieb, či výbere zón, čo neponúka žiadny podobný digitálny systém.
www.ketos.sk

MUON - exkluzivita zvuku
Keď sa spojí povestný britský tvorca špičkových reproduktorov KEF
s Rossom Lovegrovom, renomovaným a uznávaným priemyselným dizajnérom, ktorý má na svojom konte aj „kúsky“, akými sú dizajn Sony
Walkman či Apple iMac, nemôže z toho vzniknúť nič iné ako umelecko-technologický klenot. Presne také sú aj reproduktory MUON. Lesklý
dvojmetrový reproduktor, vážiaci približne 120 kilogramov, je určený
pre voľný, väčší priestor. Ide o sústavu 8 reproduktorov, z ktorých dva
sú subwoofre zabudované v zadnej časti. Predné jednotky nesú najnovšie a najdokonalejšie konštrukčné riešenie KEF Uni-Q, ktorá bola
pôvodne vyvinutá pre vesmírny program NASA. Pri usporiadaní Uni-Q
je výškový reproduktor umiestnený priamo do akustického stredu
stredového reproduktora. Výsledkom toho je, že všetky frekvencie
vychádzajú z jedného bodu, tak ako pri ľudskej reči. Dosiahne výkon
až 400 wattov, rozsah medzi 25 herzov až po závratných 60 kiloherzov
a maximálny výstup 118 decibelov. Muon bude vyrobený v limitovanej
sérii sto kusov, pričom pár vyjde nového majiteľa na tri a pol milióna
slovenských korún.
www.kef.com/products/muon/
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Robotické “lahôdky“
od WowWee
Tohtoročnými horúcimi novinkami pre malých, ale aj veľkých sú robotické
hračky od firmy WowWee! Had - RoboBoa sa dokáže vlniť v rytme hudby
za pomoci až 40 naprogramovaných pohybov. Dá sa prepojiť s iPodom, má
schopnosť registrovať pohyby v miestnosti, vďaka čomu môže slúžiť aj ako
alarm. Dá sa programovať pomocou portu na jeho tele. RoboQard je schopný
okamžite reagovať na svoje okolie a pomocou zvukových a pohybových senzorov rozpozná pohyb až do vzdialenosti takmer 4 metrov. Je vybavený troma
stupňami rýchlosti s infračerveným detektorom, pomáhajúcim zisťovať nielen veľkosť objektov, ale aj iné detaily, akými sú napr. vchody do miestností.
RoboPanda je vybavená ultratichým motorom, ktorý nie je možné pomocou
ľudského sluchu počuť, je veľká 50 centimetrov, má 8 dotykových a dva
audio senzory. Dokáže sa plaziť, sedieť, kráčať, prevaľovať a pokiaľ je to potrebné, aj objímať. Nemá žiadne ovládanie, pretože sa ovláda priamo dotykom
na rôznych častiach tela. Prvým prírastkom v novozaloženej divízii „FlyTech“
je robotická vážka – DragonFly, vyrobená z nárazuvzdorného materiálu. Dá
sa diaľkovo ovládať s dosahom do 150 metrov a podobne ako skutočné vážky
lieta pomocou mávania krídel.
www.robotsrule.com/html/roboboa.php
www.wowwee.com

Mobilná navigácia
Spoločnosť Nokia prichádza na trh s mobilnou novinkou Nokia
6110 Navigator, ktorá má vstavanú 3D GPS navigáciu s hlasovým navádzaním a na pamäťovej karte predinštalované miestne mapy, ku ktorým sa jednoducho dá dostať špeciálnym navigačným tlačidlom. Zaujímavé je aj 3,5 G rýchlostné prepojenie,
ktoré nielenže rýchlo sťahuje mapy, ale umožňuje aj pohodlne
surfovať po internete. Okrem toho je vybavený veľkým a jasným 2,2“ QVGA TFT (320 x 240 pixelov) farebným displejom
s aktívnou plochou 33,48 mm x 44,64 mm a podporou až 16
miliónov farieb, 2-megapixelovým fotoaparátom (rozlíšenie
obrazu 1600 x 1200) so štvornásobným digitálnym zoomom,
vstavaným bleskom, horizontálnym režimom, panoramatickým
módom a výsuvným krytom chrániacim objektív. Pomocou Nokia Map Manager (dodávaného ako súčasť Nokia PC Suite) sa
dajú jednoducho spravovať a navzájom aj prenášať mapy medzi
prístrojom a počítačom. Druhá kamera CIF+ (common intermediate format) je určená na videohovory, súčasťou je aj Editor
obrázkov a videozáznamov a Adobe Photoshop Album 3.0 na
ďalšiu vyspelú úpravu fotografií. K zaujímavostiam patrí tiež
funkcia MMS OMA (Open Mobile Alliance) 1.2 na vytváranie,
prijímanie, úpravu a posielanie multimediálnych správ.
www.nokia.sk
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MB CLUB

Text a foto: Peter Kresánek

M

Dieter Zetsche:
ercedesy spájajú
– potvrdila CS MB Tour
Mercedes-Benz kluby: desaťročný
slovenský a najstarší na európskej pevnine (tretí najstarší vo svete) roku 1963
založený český, uskutočnili za aktívnej
pomoci spoločnosti DaimlerChrysler
Automotive Slovakia (DCAS) 10. až 12.
augusta 2007 v Demänovskej doline
(Nízke Tatry) a v tamojšom hoteli
Grand súťaž a medzinárodné stretnutie
priaznivcov a majiteľov mercedesov, na
ktorých nechýbali ani účastníci z Nemecka a Rakúska.
Počas stretnutia zarezonovalo - oproti
nostalgickému pripomenutiu časov,
keď mercedes kluby pomáhali najmä
zháňať náhradné súčiastky - ich súčasné poslanie aktívneho trávenia voľného
času, nadväzovania zaujímavých
osobnostných kontaktov, či výmeny
skúseností pri reštaurovaní a údržbe
historických motoristických skvostov,
ako aj informácií o automobilových
novinkách.
O renesancii mercedes klubov svedčí
aj rekordný počet - vyše 150 účast-
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níkov tohto podujatia, ktoré organizátori nazvali prvá Czecho-Slovakia
Mercedes-Benz Tour (CS MB Tour).
Registrácia v týchto kluboch prináša
tiež rad výhod, vrátane špeciálnych
kariet, ktoré zlacňujú viaceré služby
a produkty v zahraničí a napríklad tiež
poskytujú bezplatný vstup do nemeckého Mercedes-Benz múzea.
Oproti iným automobilovým pretekom
sa CS MB Tour vyznačovala prísnym
dodržiavaním dopravných predpisov
a ohľaduplnosťou k prekrásnej tatranskej prírode. Súčasťou súťažných úloh
bolo napríklad čo najviac sa na danej
jazdnej trase priblížiť k priemernej
rýchlosti, ktorá bola stanovená na 39
km/h. Na prvých troch miestach sa
v celkovom hodnotení umiestnili vozidlá Mercedes-Benz: 124/300 D - ktoré
pilotoval Mikuláš Chovanec; SL 60
AMG - Pavel Řežábek a C 320 - Radko
Milkovič.
Zahraniční, ale aj domáci účastníci
využili ako súčasť podujatia pripravený
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TD Mercedes SL kabriolet, veterán z roku 1984, na pretekoch „pilotoval“ generálny riaditeľ DCAS Ing. Andrej Glatz a vedúci predaja jazdených vozidiel Motor-Car Bratislava Vladimír Blažek.
D Súťaže so svojím Mercedesom 350 SL i organizácie podujatia sa aktívne zúčastnil prezident českej Asociácie klubov historických vozidiel
Bedřich Danda.
D S vozidlom, na ktorom jazdil Alexander Dubček ako veľvyslanec v Turecku, prišiel na súťaž prezident MB klubu ČR MUDr. Jaroslav
Větvička.
RD Súťažiace posádky navštívili unikátny skanzen Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline.
R O spokojnosť účastníkov stretnutia sa osobne staral aj manažér prevádzky hotela Grand Tomáš Vyšvader (na foto počas večere zamaskovaný za kuchára).

výlet sedačkou na Chopok, návštevy v Demänovskej ľadovej jaskyni,
Tatralandie, Štrbského Plesa, Vlkolínca,
Bešeňovej, či lanovej a bobovej dráhy
na Záhradkách.
Prvá Czecho-Slovakia Mercedes-Benz
Tour tak celým svojím priebehom
potvrdila parafrázu, ktorú vyslovil
najvyšší predstaviteľ spoločnosti
DaimlerChrysler, Dr. Dieter Zetsche,
že mercedesy spájajú, a to aj politikmi
rozdelené národy.
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MercedesCard

MercedesCard prináša
ďalšie novinky...
MercedesCard je tu s novými ponukami a my veríme, že zaujmú nielen všetkých doterajších držiteľov, ale oslovia
i tých, ktorí o novej karte ešte uvažujú, alebo sa s ňou na stránkach nášho časopisu stretávajú po prvý raz.

Je samozrejmosťou, že
držitelia kreditnej karty
MercedesCard môžu aj
naďalej využívať množs
tvo
ďalších benefitov, ako sú:
bezplatné vstupenky na
autosalóny organizované na Slovensku
možnosť zvýšenia úverov
ého rámca v prípade
poruchy vozidla Mercedes
-Benz v zahraničí
7 % zľava na darčekové
predmety Mercedes-Benz

V spolupráci s Aquaparkom TATRALANDIA – Liptovský Mikuláš prináša MercedesCard
zľavy vo výške 20 % z cien vstupeniek do Aquaparku - typ Relax Paket a Aqua Gold Paket a
zároveň zľavu vo výške 10 % na konzumáciu jedál nad 200 Sk v reštaurácii Zbojnícka koliba.
Ďalšou novinkou je komplexný poistný program určený špeciálne pre hráčov golfu. Okrem
cestovného poistenia zahŕňa poistenie golfových rizík:
• poistenie golfového náradia
• poistenie storna turnajových poplatkov
• poistenie zlomenia golfovej palice
• poistenie „Hole in One“ – jamka jedným úderom (spoluhráčov sa patrí pohostiť
– pokrytie nákladov)
• poistenie nákladov na zapožičanie náradia v prípade nedodania batožiny leteckým
prepravcom, zničenia alebo krádeže náradia.

10 % zľava na krátkodob
é zapožičanie vozidiel
z cenníkov spoločnosti
Motor-Car Bratislava
20 % zľava z VIP cenník
ov na zapožičanie áut
v sieti AVIS na Slovensku
8 % zľava na ubytovani
e v hoteloch a prenájom
áut v sieti TULIP TOURS
10 % zľava pri využití uby
tovacích služieb
hotelov Grand a Tri stu
dničky
pozvánky na podujatia
a predvádzacie jazdy
organizované spoločnosť
ou Motor-Car Bratislava
po celý rok 2007 bezpla
tný vstup do Mercedes
-Benz múzea v Stuttgart
e.

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

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

Viac informácií a Žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard nájdete na adrese:
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard alebo na tel. čísle 02 / 4929 4418
Hviezdy ciest 03.2007
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Užíva si Áčko

Pycova voľba
Martin Pyco Rausch sa už rozhodol.
Za auto svojich splnených snov
si vybral Mercedes-Benz triedy B
sivej metalickej farby s najnovšou
automatickou prevodovkou,
dvojlitrovým dieselovým pohonom
common rail druhej generácie,
komfortnými sedadlami, dažďovým
senzorom a ďalšou výbavou. Tejto
voľbe obľúbeného moderátora
predchádzali jeho skúsenosti s autami
ôsmich značiek spojené s testovaním
najnovších atraktívnych vozidiel.
„S novým béčkom som za jeden deň
prešiel takmer tisíc kilometrov a celé
Slovensko. Po štarte z Bratislavy
som raňajkoval v Trenčíne, pri
Ružomberku kupoval korbáčiky,
po prejazde krkolomnými cestami
obedoval na Štrbskom Plese,
kávu si dal v Trstenej a večeral

75

opäť v Bratislave. A to všetko bez
pocitu únavy z jazdy. Mercedes
béčko medzi vozidlami vyniká
svoju priestrannosťou, jazdnými
vlastnosťami, interiérom i tým, že
všetko má tam, kde to má byť a nič
neprekáža. Pri porovnaní s bežným
autom to je, ako keď si presadnete
s bicykla do helikoptéry,“ zdôveruje
sa s pocitmi z nového auta Martin
Pyco Rausch. Sám sa považuje skôr
za rozvážneho vodiča a nudného pre
milovníkov adrenalínu za volantom,
ktorý dbá na bezpečnú jazdu.
Ako na záver prezradil, radosť má
nielen z nového automobilu, ale tiež
z najnovšej markizáckej súťaže Super
Star, ktorá podľa neho - aj s ohľadom
na výsledky kastingov - vynikne
najvyššou kvalitou účastníkov.
Text a foto: Peter Kresánek

Vo farbe polarsilber vyhotovený
Mercedes-Benz A 150 si užíva Peter
Polák - šťastný výherca tohtoročnej
televíznej súťaže OTO. Ako sa zdôveril,
mercedes bol vždy jeho sen. Prevziať
si ho prišiel spolu s manželkou,
dcérami - mladšou Petrou a staršou
Veronikou. Vozidlo, ako každý
mercedes vybavené aj klimatizáciou,
v ktorom nechýba ani firemné rádio
audio s prehrávaním CD, mu odovzdal
za spoločnosť DaimlerChrysler
Automotive Slovakia vedúci predaja
osobných vozidiel Róbert Hatala.
Text a foto: Peter Kresánek
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Donovaly odskúšali
Donovaly a ich náročné horské cesty
s niekoľkostometrovými prevýšeniami
odskúšali v júni autobusy Setra S 412
UL, S 416 GT-HD a S 416 HDH určené
pre prímestskú i diaľkovú dopravu.
Autobusy preukázali dobrú manévrovateľnosť a vďaka pohonu motormi
Mercedes-Benz Bluetec spĺňajúcimi
normu Euro 5 (prvý s objemom 11,967 l
s výkonom 220 kW/299 PS a krútiacim momentom 1 250 Nm, druhý
s objemom 11,967 l s výkonom 315
kW/ 428 PS a krútiacim momentom
2 100 Nm a tretí s objemom 15,93 l
s výkonom 350 kW/ 476 PS a krútiacim momentom 2 100 Nm) pri
dobrej dynamike jazdy i hospodárnu
a ekologickú prevádzku. Odskúšaniu
Setier na Donovaloch predchádzalo ich
rovnako úspešné testovanie v Českej
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Setry

republike. Posledná zastávka bola
v Maďarsku.
Autobusy Setra, produkované výlučne
v Nemecku, patria k svetovej špičke
komfortom, dizajnom, vybavením,
bezpečnosťou, ekologickosťou a hospodárnosťou prevádzky. Známe sú tiež
svojou vysokou hodnotou pri spätnom
odpredaji.
Autobusy Setra sa vyrábajú bezmála
šesťdesiat rokov. Medzi viacerými
inováciami dostali ako prvé na svete
samonosnú karosériu. Z nemeckého
slova samonosný (SElbstTRAgbar) bol
odvodený aj ich názov. Odbyt autobusov Setra v strednej a východnej
Európe v medziročných porovnaniach
neustále rastie, pričom v roku 2006
predstavoval 24-percentný nárast.
Text: Peter Kresánek
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New Chrysler

Zelené

rozšíri modelový rad

nákladiaky sa ujali

Osem úplne nových automobilov
začne dodávať ešte tohto roku spoločnosť New Chrysler, ktorej majoritný vlastník je investičná skupina
Cerberus Capital Management. New
Chrysler sídli v meste Auburn Hills
amerického Michiganu. Spoločnosť
vznikla predajom časti koncernu
DaimlerChrysler. V jej portfóliu sú
značky Chrysler, Jeep a Dodge, ktoré
vlani uviedli desať nových modelov
a dosiahli celosvetovo odbyt 2,7 milióna vozidiel pri 15-percentnom medziročnom náraste vývozu.
Predseda predstavenstva a výkonný
riaditeľ spoločnosti New Chrysler Tom
LaSorda označil za aktuálnu úlohu
rýchlo reagovať na potreby zákazníkov
a prinášať na trh špičkové produkty.
New Chrysler má podľa neho pri
ďalšom rozvoji ťažiť zo zdrojov a finančného zázemia spoločností Cerberus
a DaimlerChrysler, ktorej účastinári

budú v októbri rozhodovať o zmene
názvu na Daimler AG.
Spoločnosť Cerberus Capital
Management, L.P., vznikla v roku
1992. Centrálu má v New Yorku,
dcérske spoločnosti a poradenské
kancelárie v Atlante, Chicagu, Los
Angeles, Londýne, Baarne, Frankfurte,
Tokiu, Osake a v Taipei. Cerberus
s majetkom približne 25 miliárd amerických dolárov patrí k najväčším
súkromným investičným skupinám
na svete. Využíva tím okolo 280
expertov na financovanie a riadenie
firiem. Poskytuje finančné zdroje
a poradenstvo v riadení, podieľa sa
na transformovaní finančne podkapitalizovaných spoločností na lídrov vo
svojich segmentoch. Zabezpečuje im
dlhodobú prosperitu a zvyšuje trhovú
hodnotu.
Text: Peter Kresánek
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Počet používaných nákladných áut
Mercedes-Benz BlueTec onedlho prekročí stotisíc, keďže 80-tisíc ich už
jazdí a ďalších 20-tisíc je objednaných.
Nákladné vozidlá s dieselovým pohonom BlueTec sa ujali nielen vďaka
tomu, že sú ekologické i hospodárne
a pri nižšej spotrebe paliva dávajú vyšší výkon, ale aj preto, že v predstihu
spĺňajú emisnú normu Euro 5 platnú
od októbra 2009. Oproti vybaveným
klasickým pohonom majú tiež lepší
pomer úžitkovosti a nákladov, pričom
dosahujú i vyššiu cenu pri ďalšom
odpredaji.
„Ako prví sme stavili, a to pri výrobe
nákladných áut Mercedes-Benz, na
nízkoemisnú technológiu spĺňajúcu
v predstihu najprísnejšie normy. Stalo
sa tak najprv vo vozidle MercedesBenz Actros a nasledovali aj Axor,
Atego, Econic a Unimog. Včasné
uvedenie BlueTecu poskytuje týmto
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vozidlám mimoriadnu pridanú hodnotu,“ vysvetľuje člen predstavenstva
DaimlerChrysler Andreas Renschler.
Najväčší výrobca úžitkových vozidiel
na svete DaimlerChrysler vlani dodal
537-tisíc nákladných áut značiek:
Mercedes-Benz, Freightliner, Sterling,
Western Star a Fuso.
Text: Peter Kresánek

Zvýšený záujem
Automobilka vo francúzskom Hambachu, ktorá vyrába nový Smart fortwo,
sa teší čoraz lepšiemu odbytu. V júli
2007 dodala 9,8 tisíca nových Smartov
fortwo, čo je oproti vlaňajšiemu júlu,
keď sa predalo 4,7 tisíca Smartov
fortwo predošlého modelu, viac ako
dvojnásobok. Trojpercentný nárast
pri júlovom odbyte 9,9 tisíca vozidiel
zaznamenala v uvedenom porovnaní
značka Smart i celkovo.
Nový kultový Smart fortwo alternatívne poháňajú zážihové motory
0,999 litra s výkonmi 45, 52 a 62 kW.
Priemerne spotrebuje 4,9 respektíve
4,7 litra na 100 km. So vznetovým
motorom cdi 0,8 litra 33 kW iba 3,3
litra nafty na 100 km a vykazuje zo
všetkých motorových vozidiel uvedených pohonov najnižšie emisie CO2:
okolo 88 gramov na km. Aj vďaka tomu
agilný, úsporný, ekologický Smart láka
čoraz viac. Nielen najnižšou spotrebou
pohonných látok, najmenšími prevádzkovými nákladmi, vrátane poistného,
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či zmenšeným priestorom, ktorý mu
stačí na zaparkovanie. Rovnako aj tým,
že je vhodný najmä pre čoraz hustejšiu
mestskú premávku, pri ktorej sa v aute
najčastejšie prepravuje iba jeden či
dvaja ľudia. Záujmu o toto mestské
vozidlo nahrávajú tiež vyššie ceny
palív, rast mestskej premávky a nedostatok parkovacích plôch.
Na Smart ForTwo potvrdili už vyše 20tisíc objednávok aj americkí zákazníci.
Viacerí z nich boli ochotní priplatiť
si aj 100 dolárov za privilégium byť
medzi prvými v krajine, ktorí budú
vlastniť toto kultové autíčko.
Cena základného modelu Smart fortwo
sa v Spojených štátoch začína na sume
12-tisíc USD, verzia kabriolet vyjde na
17-tisíc. Do predaja by sem mal Smart
prísť v januári 2008 a distribútori
predpokladajú, že sa veľmi rýchlo
vypredá.
Text: Peter Kresánek

Pracovné stretnutie slovenských
účastníkov uplynulého ročníka Mondialoga
s riaditeľom spoločnosti DaimlerChrysler
Automotive Slovakia Mikeom Noltem,
ktorá spoločne so strediskom UNESCO túto
súťaž na Slovensku zastrešuje.

Najmasovejšia

súťaž pokračuje
Súťaž Mondialogo School Contest
pokračuje tretím ročníkom. Učitelia
a pedagógovia môžu do nej prihlásiť
svojich žiakov vo veku od 14
do 18 rokov až do 1. novembra
2007 na internetovom portáli
/www.mondialogo.org/. Do tejto
najmasovejšej celosvetovej súťaže
žiakov sa doposiaľ zapojilo 60-tisíc
účastníkov z vyše 140 krajín, vrátane
Slovenska. Mondialogo na uvedenom
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portáli rozvíja v piatich jazykoch dialóg
mladých ľudí rôznych kultúr. Dvojice
vyžrebovaných skupín súťažiacich
z rôznych krajín sa pritom podieľajú na
spoločných projektoch prekračujúcich
kontinenty. Podľa svojej fantázie si
pritom ľubovoľne volia ich obsah.
Môžu napríklad spoločne vytvoriť
hudobnú skladbu, divadelnú hru,
koláž, fotografickú dokumentáciu,
skulptúru, či internetovú stránku.
Mondialogo tak podporuje vzájomné
porozumenie, rešpekt a toleranciu.
Najaktívnejší účastníci súťaže sa
stretnú pri medzinárodnom sympóziu
a workshope Mondialogo. Tri
najúspešnejšie tímy získajú odmeny
500, 1 000 a 1 500 eur.
Súťaž Mondialogo je iniciatíva
koncernu DaimlerChrysler a kultúrnej
organizácie OSN UNESCO. Mondialogo
už okrem iného ocenila Medzinárodná
asociácia pre vizuálnu komunikáciu
v Londýne. Najnovšie za túto
iniciatívu získal DaimlerChrysler cenu
International Business Award 2007.
Text: Peter Kresánek

Keď sa

zima opýta
Keď sa zima opýta cestárov
v Košickom kraji, ako sa na ňu v lete
pripravovali, môžu sa pochváliť novou
flotilou desiatich univerzálnych
vozidiel Mercedes-Benz Actros
1836 AK, ktoré majú nadstavby
spoločnosti Kobit SK, predný a zadný
posyp, prednú radlicu a trojstranné
vyklápacie plochy. Správa ciest
Košického samosprávneho kraja (SC
KSK) si rozšírila vozidlový park o túto
flotilu už začiatkom júla.
„Všetkých desať nových vozidiel
značky Mercedes-Benz bolo
nadobudnutých na základe
zhodnotenia výsledkov verejnej
súťaže. Víťazná ponuka ich dodávateľa
spoločnosti DaimlerChrysler
Automotive Slovakia bola seriózna
a najlepšia aj v cenovom porovnaní
i pri prepočte prevádzkových
nákladov,“ uviedol pri preberaní novej
techniky v celkovej konečnej cene 55
miliónov Sk (vrátane DPH) predseda

Novú techniku prevzal v stredisku Správy a údržby v Trebišove predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa
(uprostred) a riaditeľ SC KSK Ing. Michal Iľko (vpravo) od predstaviteľa DCAS Ing. Petra Ondriaša (vľavo).

Košického samosprávneho kraja
(KSK) JUDr. Zdenko Trebuľa. Ako
ďalej informoval, tieto vynaložené
prostriedky sú súčasťou účelného
využitia investícií v hodnote 1,1
miliardy Sk určených na modernizáciu
a lepšiu údržbu zhruba dvoch tisíc
kilometrov ciest spravovaných
v pôsobnosti kraja. Budú vyčlenené
z pôžičky v hodnote 1,4 miliardy
Sk, ktorú KSK iniciatívne získal od
Európskej investičnej banky (EIB).
„Prostriedky, ktoré sme vďaka
korektnej ponuke DCAS ušetrili pri
nákupe desiatich univerzálnych
mercedesov, použijeme na dodatočné
nadobudnutie menšej techniky,“
doplnil riaditeľ SC KSK Ing. Michal

Iľko. „Na správe ciest pracujem už
tridsaťpäť rokov, ale takú techniku
sme tu ešte nemali,“ vyjadrila nevdojak
názor aj ostatných účastníkov
odovzdávania Helena Ballová. SC
KSK tohto roku kalkuluje s rozpočtom
284,5 milióna Sk, pričom má 479
zamestnancov, z toho 369 na
robotníckych postoch. Žiadaní sú zvlášť
skúsení vodiči. Pred nadobudnutím
novej techniky využívala na údržbu
ciest 83 v priemere vyše 20-ročných
špeciálnych technických dopravných
prostriedkov. Viaceré z nich sú
už po dobe životnosti. Vyžadujú
si enormné náklady na opravy
a prevádzku.
Text a foto: Peter Kresánek
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Rod Stewart
Foto: archív

1

2
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T
Bratislavské jazzové dni
Foto: archív BJD
D
FRANCISCO INFANTE
Dva svety. 1998
Foto: GMB

3
D
CHRISTO & JEANE-CLAUDE
Zabalené stromy/ Wrapped Trees.

Nadácia/ Fondation Beyler and Berower Park,
Riehen, Švajčiarsko/ Switzerland. 1997 – 1998,
Foto: Wolfgang Volz © Christo 1998.
Text: SCG

1 Pozvánka

3 Pozvánka

ROD STEWART VO VIEDNI

Z MESTA VON – Umenie v prírode

Predovšetkým starším a stredným ročníkom, vyznávajúcim
nefalšovaný rockový spev, sa pokúsi 29. októbra vo viedenskej
Stadthalle dokázať nestarnúci, už 62-ročný anglický rocker
Rod Stewart, že napriek veku má ešte dostatok životnej energie a speváckeho potenciálu. Počas svojho koncertu „Greatest
Hits 2007“ dozaista presvedčí, že hoci je už v „dôchodkovom
veku“, nie je náhoda, že dokázal predať viac lístkov na svojom
turné po Spojených štátoch než jeho mladší kolegovia Justin
Timberlake, Christina Aguilera, či Gwen Stefani.

Od 6. septembra až do 25. novembra sa v Mirbachovom paláci
GMB v Bratislave uskutoční jedinečná výstava, nazvaná podľa
rovnomennej akcie Rudolfa Sikoru z roku 1970, ktorá mapuje
rôznorodé prístupy k prírode v tvorbe slovenských predstaviteľov neoficiálnej výtvarnej scény z obdobia konca 60. až 80.
rokov 20. storočia, s presahom do súčasnosti. Predstavuje ich
v kontextoch medzinárodnej výtvarnej scény, ktorú zastupujú
vybraní predstavitelia svetového land artu a umelci, ktorí so
slovenskou výtvarnou scénou priamo komunikovali. Venuje
sa špecifikám fenoménu vstupu umelcov do prírody v rámci
akčných a konceptuálnych smerovaní na Slovensku. Kvalitu
výstavy podčiarkujú umelci, akými sú Alex Mlynárčik, Jana
Želibská, Peter Bartoš, Michal Kern, Dezider Tóth, Rudolf
Sikora, Juraj Meliš, Daniel Fischer, či predstavitelia svetového
land artu Robet Smithson, Christo a Jeanne-Claude, Andy
Goldsworthy, Hamish Fulton, Francisco Infante, Miloš
Šejn, Milan Maur, Ivan Kafka. Aktivity umelcov v prírode,
zachytené zväčša fotografickým médiom ako dokumentom
i prostriedkom ich zvýtvarnenia, nás pozývajú na zamyslenie
sa nad našou existenciou v súlade s prostredím, v ktorom žijeme a redefinovanie vzťahu k prírode, svetu a sebe samému.

2 Pozvánka

BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI
V polovici októbra, 19. - 21. 10. 2007 sa v Bratislave uskutoční
v poradí už 33. ročník medzinárodného jazzového festivalu,
ktorý je jedným z najväčších podujatí svojho druhu v strednej
Európe. Bratislavské jazzové dni (BJD) sa v roku 2007 dožijú
svojich „Kristových rokov“ a podobne, ako to bolo aj v minulosti, aj tento rok sa ich zúčastnia tí najznámejší jazzmeni a formácie na svete. Ako tradične sa aj tento rok uskutočnia v priestoroch PKO na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave.
Zmluvní partneri Mercedes - Benz
Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444
Fax: 02 / 4929 4929
info@mercedes-benz.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motor-Car
Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 47 11 311
Fax: 048 / 47 11 334
p.kunkela@motor-car.sk

Motor-Car
Nové Zámky, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 64 32 113
Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor-car.sk
BCI-S&T, spol. s r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina – Považský Chlmec
Tel.: 041 / 56 24 473
Fax: 041 / 56 26 729
rapan.lubomir@bci-zilina.sk
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