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editoriál

Milí čitatelia,
verím, že ste väčšinou bez ujmy prekonali nástrahy, ktoré nám vrtošivé zimné počasie a vozovky pripravili. Pochopiteľne, tiež vďaka vozidlám
s hviezdou v znaku. Ani tá najtuhšia
zima však nakoniec neodolá jarnému
slnku. Pod jeho žiarivými lúčmi opäť
ožíva príroda a v ľuďoch sa šíri optimizmus... Oživujúco optimisticky žiarila aj expozícia spoločnosti Daimler
na jednom z najvýznamnejších motoristických podujatí vo svete – na tohtoročnom 83. autosalóne vo švajčiarskej
Ženeve. Myslím si, že značka Mercedes-Benz tu zase ukázala svoju silu.
Na vlastné oči sa o tom mohli presvedčiť i účastníci autosalónu zo Slovenska, ktorí prišli spolu s nami do Ženevy charterovými letmi.

Za všetky nádherné, vystavené modely, by som vyzdvihol svetovú premiéru faceliftu triedy E. Vlastne to nie
je iba facelift. Podľa rozsahu zmien
ide o úplne nové auto. Prišlo nielen
k zmene zovňajšku vozidla, ktorý je
teraz viac dynamický, ale pod kapotu sa dostali nové, úspornejšie motory a kompletne nová elektronika. Práve jedenásť debutujúcich nových alebo
optimalizovaných asistenčných systémov zvyšujúcich bezpečnosť a komfort posádky spravili z novej triedy E
to najbezpečnejšie vozidlo súčasnosti na trhu.
Dôverne, iba medzi nami: ženevský
autosalón ma zaujal ešte jedným. Potvrdil to, čo som už predpovedal. Že sa
zmierni nadšenie zo „zelených“ áut.
Milí priatelia,
novinky, ktoré vystavovala značka
s hviezdou v Ženeve, vám predstavíme
aj na Slovensku a sú súčasťou obsahu
aj našich médií. Príjemné čítanie a pozeranie.
S úctou váš
Andrej Glatz
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Miliardár
Recept na facelift auta býva zvyčajne jednoduchý. Stačí zmeniť dizajn
nárazníkov a svetiel, pridať zopár štylistických prvkov, predstaviť nové
motory, prípadne technológie a marketingový balík „nového“ modelu je
hotový. Ale Mercedes-Benz triedy E nenosí hviezdu na kapote náhodou...
Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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tačí, ak uvediem jeden jediný
údaj: jednu miliardu eur. Toto
číslo vyjadruje vášeň pre dokonalosť, s akou pristupujú konštruktéri ku každému detailu.
Aj k tým, ktoré sú navonok nepodstatné. Uvediem jednoduchý príklad zadných
brzdových svetiel. Samozrejme, sú diódové a poskytujú dostatočnú svetelnú intenzitu, ktorá môže ľudom jazdiacim za
niektorým z modelov triedy E znepríjemňovať život. Na jednotlivé sťažnosti reagovali vývojoví pracovníci zavedením troch
úrovní svetelnej intenzity v závislosti od
toho, či je deň alebo noc, alebo automobil
stojí na kraji cesty. Mercedes-Benz myslí
a chráni všetkých.

TRI PILIERE INOVÁCIE: VZHĽAD
Druhá fáza, prípadne aj nová generácia
triedy E, sa rozlúčila so zdvojenými prednými svetlometmi. Reminiscenciou na ich
tvary sú LED pásy denného svietenia, ktoré zodpovedajú kontúram dvojitých re-

ﬂektorov. V noci teda bez akýchkoľvek pochýb spoznáte, že sa za vami nachádza
etalón strednej triedy zo Stuttgartu. Optiku
prednej časti tak po novom deﬁnujú predné svetlomety pod spoločným krycím svetlom. Už v základnom vyhotovení dostanete k dispozícii stretávacie LED svetlomety,
výrobca vám s potešením poskytne aj inteligentné svetlomety ILS (Inteligent
Ligtning System). Koniec koncov, práve ich zavedenie si vyžiadalo zmenu tvaru
predných svetlometov.
Chuť aj schopnosť prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám je prirodzenou
vlastnosťou každého Mercedesu-Benz.
Podľa vzoru menšieho brata, triedy C, má
aj nová generácia k dispozícii dve rozdielne masky chladiča. Pre klasikov je pripravené vyhotovenie ELEGANCE s hviezdou
na kapote a športovo orientovaných osloví
verzia AVANTGARDE so sebavedomou
hviezdou v strede masky chladiča. Právo
na sebaurčenie tak dostane každý.
Pozrite si dizajn a objavíte majstrovské J
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J krivky. Ak hľadáte dynamiku a švih, objavíte ich na svetlých odtieňoch, ak vyznávate nenútenú eleganciu, postavte sa pred
tmavším odtieňom lakovanú triedu E
a s úsmevom zistíte, že vám odhaľuje svoju druhú tvár. Menej ostrú, pokojnú, no nemenej atraktívnu. Mágia dizajnu stavia na
hru tieňov, ktorá sa postará o želaný efekt
a vyzdvihne v očiach pozorovateľa potrebné krivky. Trieda E sa ráta za absolútnu
klasiku v strednej triede. Elegantný sedan
dopĺňa priestranné kombi s orientáciou na
množstvo prepravenej batožiny i maximálne využitie priestoru. A dokonca si môžete objednať aj zadnú lavicu do batožinového priestoru pre deti. Verzia kombi tak
môže byť sedemmiestna. Málokto to tuší,
no tento prvok ponúka kombi už niekoľko desaťročí.
Fascinujúci je aj interiér. Na prvý pohľad je identický, na druhý je krajší a luxusnejší, a na tretí si všimnete prepracovanosť detailov, množstvo koženého
čalúnenia i leštených kovových povrchov.
Interiér na vás dýcha vyzretosťou, automobilovým klasicizmom a tradíciou, ktorú
Mercedes-Benz má. Najmodernejšia technika a technológie sú zabalené do užívateľ-
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sky najprijateľnejšieho balíka. Nezabúda
sa ani na jedného zákazníka a jeho nároky. Ak ste mladý, oceníte systém Command s pripojením na internet a s možnosťou sťahovania aplikácií či pripojenia na
sociálne siete. Na druhej strane tu nájdete aj tlačidlá, na ktoré sú najmä starší majitelia zvyknutí. Zdanlivo nenápadný detail vysvetľuje aj fakt, prečo Mercedes-Benz
nepodlieha najmodernejším trendom výlučne dotykových obrazoviek. Symbiózu
oboch svetov technológií pochopí každý
majiteľ triedy E, bez ohľadu na vek, pohlavie či obývaný kontinent. Hviezda na kapote však nie je iba synonymom dokonalosti, ale aj všetkého možného luxusu, práve
preto je k dispozícii aj špičková audiosústava Bang & Olufsen, a tentoraz nechýbajú
ani klasické ručičkové hodinky v strede palubnej dosky.

DRUHÝ PILIER:
NOVÁ GENERÁCIA MOTOROV
Všetci musíme kráčať s dobou i s najnovšou legislatívou, aj automobilky. Flotilové emisie, maximálny povolený objem
motora či priemerná spotreba sú limitujúce faktory pre možnosť slobodnej voľ-

by auta pre mnohých. Aj v danom prípade však Mercedes-Benz spája nespojiteľné.
Motory najnovšej generácie plnia najprísnejšie emisné normy a výkonové parametre štvorvalcových dosahujú hodnoty, kedysi patriace šesťvalcom.
Moderné motory využívajú všetky prostriedky pre optimalizáciu maximálneho výkonu a krútiaceho momentu. Priame vstrekovanie paliva, piezo-elektronické
vstrekovanie, variabilné časovanie nasávacích a výfukových ventilov, turbodúchadlo
v spolupráci so spaľovaním chudobnej
zmesi, aktívne olejové čerpadlo i vypínateľnú vodnú pumpu a systém Start/Stop.
Všetky dané prvky a technológie v spolupráci s manažmentom motora plnia emisnú normu EU6 v prípade benzínových
motorov a zároveň dokážu poskytnúť vynikajúcu dynamiku. Základný agregát s priemernou spotrebou je navyše zaradený do
skupiny najúspornejších benzínových motorov s energetickou známkou A. A to je
v danej triede unikátne. Všetky motory
sú k dispozícii s najnovšou generáciou sedemstupňovej automatickej 7G-TRONIC
s voličom DIRECT SELECT umiestneným na stĺpiku riadenia a pádlami na ra-
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denie v manuálnom režime. Štvorvalcové
motory si môžete objednať aj s klasickou
šesťstupňovou manuálnou prevodovkou.
Bonus trakcie majú pre zákazníkov pripravené verzie 4MATIC od maximálneho výkonu 150 kW vyššie.
Ani majiteľ základnej verzie E 200 tak
nepocíti akýkoľvek nedostatok, má totiž
k dispozícii rovných 300 newtonmetrov
krútiaceho momentu a 135 kW/184 koní
maximálneho výkonu, takže už ani táto
verzia nenecháva veľa prianí nesplnených.
Verzia E 250 poskytne 154 kW/211 k

a 350 Nm. Pre tých, ktorí chcú o trocha
viac, je k dispozícii pár valcov navyše vo
verziách E 300 a E 400. Atmosférický šesťvalec s objemom tri a pol litra poskytne
185 kW/252 k a 340 Nm maximálneho
krútiaceho momentu, zároveň však priemerná spotreba neprekročí hranicu siedmich litrov. Konštruktéri Mercedesu-Benz
pridali vo verzii E 400 aj dvojicu turbodúchadiel a výsledkom je 245 kW/333 koní
plus 480 Nm maximálneho krútiaceho
momentu. Ak staviate na zvuk aj výkon
osemvalca, verzia E 500 vám poskytne

300 kW/408 koní a dvojica turbodúchadiel sa postará o maximálny krútiaci moment 600 Nm.
V ohnisku záujmu však nájdete najmä
na našom trhu vznetové pohonné jednotky. Všetky sú zaradené do energetickej kategórie A, a šesťvalcové verzie sú vybavené technológiou BlueTEC a selektívnym
katalyzátorom, takže už s predstihom plnia emisné normy EU6. Základné prevedenie E 200 CDI a jeho maximálny výkon
100 kW/ 136 koní plus 360 Nm maximálneho krútiaceho momentu vám poskyt- J
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J nú presne to, čo potrebujete, najmä ak
priemerná spotreba sa pohybuje pod hranicou piatich litrov, presný stred predstavuje verzie E 220 CDI s výkonovými parametrami 125 kW/170 koní a rovných
400 Nm maximálneho krútiaceho momentu, a vrchol štvorvalcovej ponuky tvorí verzia E 250 CDI s maximálnym výkonom
150 kW/204 koní a maximálnym krútiacim momentom rovných 500 Nm.
Šesťvalcovú naftovú ligu otvára veria E 300 CDI 170 kW/231 k, naftový
vrchol tvorí verzia E350 CDI 185 kW
/245 k, ktorá už s maximálnym krútiacim momentom 620 Nm „naštartovať“
menšiu elektráreň.
Najnižšiu priemernú spotrebu poskytuje
verzia E 300 BlueTEC HYBRID, ktorého
základ tvorí verzia E 250 CDI. Konštruktéri ho doplnili elektromotorom s maximálnym výkonom 20 kW/27 k, ktorý dokáže autonómne hýbať automobilom
v prípade potreby. Výsledkom symbiózy oboch motorov je priemerná spotreba na úrovni 4,1 l/100 km a produkcia
107 g CO2/km, čo z neho robí najekologickejší model strednej triedy.

TRETÍ PILIER: BEZPEČNOSŤ
Najdôležitejším pilierom je v prípade
trojcípej hviezdy, samozrejme, bezpečnosť.
Kompromisy neexistujú, v danom smere je Mercedes-Benz stelesnením ﬁremného sloganu Best or nothing, čiže to najlepšie alebo nič. Trieda E sa stáva výkladnou
skriňou i pojazdnou reklamou na know-
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-how jej inžinierov. Množstvo asistenčných systémov ďaleko presahuje predstavivosť bežného šoféra. Pod pojmom
Intelligent Drive otvára stuttgartský výrobca novú dimenziu jazdenia bez nehôd.
To, čo sa kedysi začalo ako PRE SAFE
a DISTRONIC PLUS vyústilo do novej
kapitoly motorizmu, ktorý dokáže eliminovať takmer všetky chyby vodiča. Základom je nie menej ako dvadsaťšesť kamier,
snímačov a radarov, ktoré kontrolujú doslova celé okolie auta. Prepojenie všetkých
systémov kontroluje okolie až do päťsto!
metrov pred vozidlom a do päťdesiatich
bude váš Mercedes-Benz triedy E vidieť
v troch dimenziách. Riadiace algoritmy
sú schopné nielen detekovať, ale aj identiﬁkovať prekážku v jazdnom pruhu vášho
automobilu a do rýchlosti 50 km/h aj celkom eliminovať nehody, inými slovami zabrzdiť pred prekážkou. A je
jedno či ide o chodca, prípadne o auto, ktoré vám nedalo prednosť. Aj po prekročení limitnej rýchlosti je
systém činný a znižuje následky nehody, prípadne
stačí, ak sa vodič dotkne

brzdového pedála. Auto rozpoznáva kolíziu zozadu a upozorňuje na ňu vodiča
blížiaceho sa zozadu preblikávaním brzdových svetiel. Aktívny tempomat DISTRONIC PLUS šoféruje za vás, stačí ak
budete mať ruky na volante. Aktívny asistent jazdného pruhu rozpoznáva premávku v protismere, a aktívny parkovací asistent vám automaticky zaparkuje auto
vrátane zabrzdenia v konečnej polohe.
A v rámci inteligentného osvetlenia plne
LED diódovými svetlami môžete využívať
diaľkové svetlá za každých okolností. Systém si totiž dokáže cloniť práve tie svetelné lúče, ktoré by osvetľovali protiidúce vozidlo. Ostatné svietia plnou intenzitou.
Záver? Ťažko sa mi píše, najradšej by
som vás posadil do plne vybaveného modelu Mercedesu-Benz triedy E a predviedol všetky jeho funkcie. No potrebovali by
ste na to minimálne jeden deň dovolenky. A to som vám ešte neprezradil to najdôležitejšie. Trieda E ponúka iba predkrm
z technológií, ktoré prinesie etalón luxusnej triedy Mercedes-Benz triedy S. Ó
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Rebel

Expresívny, avantgardný dizajn vyzdvihujúci podmanivú dynamickú reč
tvarov, až vzrušujúce proporcie, atletické a plynulé modelovanie plôch
a plastické povrchy, nezameniteľný jazyk foriem – to všetko robí z modelu
Mercedes-Benz CLA, prichádzajúceho na trh už tohtoročnú jar, vozidlo,
po ktorom budú túžiť aj tí, ktorí mercedes mať nikdy nechceli.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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Š

tvordverové kupé CLA strednej triedy s dverami bez rámov nezaprie v sebe inšpiráciu svojich tvorcov vo vozidle
CLS a hlavne z posledného
konceptu Concept Style Coupé, ktorý
bol akousi „predohrou“ k sériovej výrobe štýlovej novinky, ktorej zároveň
nechýba silný športový charakter.

OČARENIE DIZAJNOM
Nezameniteľné vozidlo z kupé CLA
robí predovšetkým pôsobivé striedanie
konkávnych/konvexných plôch. Hneď
na prvý pohľad sa každému vryje do

14

pamäti maska chladiča so vzhľadom
diamantov či charakteristický „fakľový“ vzhľad svetelných modulov a LED
za krycím sklom svetlometov pre denné osvetlenie vozidla a jeho smerovky.
Práve tieto prvky dodávajú kupé energický pohľad a novú mladistvú tvár.
Proﬁlu bočného pohľadu, pre ktorý
je charakteristická zvýraznená hĺbka
a dynamika, dominujú tri výrazné línie: predná štruktúrna hrana, atletický
oblúk nad zadnou nápravou a vzletná
línia od predného kolesa hore smerujúc dozadu - k zadným svietidlám. Zadné svietidlá - ohraničené hranami pri-

pomínajúcimi šľachu v oblúkoch, ako
aj svetelné prvky v zadnej časti vozidla
- usporiadané do tvaru šípa, podčiarkujú atletický a športový charakter kupé.
Ako doplnok – na želanie je možné
mať aj veľkú panoramatickú posuvnú výklopnú strechu, ktorá pozostáva
z ﬁxnej polykarbonátovej clony vpredu, pohyblivej časti z minerálneho skla
a bočných ozdobných líšt, prispôsobených vzhľadu skla.

„COOL TOUCH“ INTERIÉR
Progresívny a najmä športový výzor
exteriéru umocňujú interiérové po-
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vrchy, z ktorých najmä dekorácie sú
galvanizované do metalického povrchu
odtieňa Silvershadow, vďaka čomu získavajú „cool touch“ účinok. Nová CLA
je vpredu, ako aj vzadu vybavená integrálnymi sedadlami, pričom sedadlá
sú ozdobené farebnými kontrastnými stehmi. V prípade želania klienta je do vozidla integrované aj náladové osvetlenie, zahŕňajúce aj svetlovod,
ktorý privádza svetlo do otvoru medzi opierku hlavy a chrbtové operadlo.
Pre prístrojovú dosku sú charakteristické kruhové výduchy, ktorých vonkajšie
krúžky sú galvanizované. Voľne stojaci

displej dostal clonu vo vzhľade čierneho klavírového laku a plošne splývajúci
strieborný rámik.

JEDINEČNÁ AERODYNAMIKA
S úctou ku konkurencii je nutné konštatovať, že pokiaľ chcete zažiť jazdu
vo vozidle s najlepšou aerodynamikou
na svete, či chcete, alebo nie – musíte sa posadiť práve do nového mercedesu CLA... Práve ten s koeﬁcientom
cw 0,23 je nielen v rámci modelov mercedesov, ale aj všetkých sériovo vyrábaných vozidiel rekordný a jedinečný,
podobne ako aj plocha odporu vzdu-

chu cw x A, určujúca odpor vzduchu
(s hodnotou 0,51 m2). Medzi zaujímavé
aerodynamické vylepšenia patrí aj nízky stupeň prvého stĺpika s prispôsobenou geometriou prvého stĺpika, aerodynamicky optimálne navrhnuté kryty
vonkajších zrkadiel, kryty kolies s nízkym odporom vzduchu a vrúbkovaný
spojler na podbehoch predných a zadných kolies.

ASISTENČNÉ SYSTÉMY
Aký by to bol mercedes, keby svojmu majiteľovi neposkytol maximálny
pôžitok z bezpečnej jazdy. Ten v prí- J
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predstavujeme
J pade triedy CLA predstavuje sériovo dodávaný systém na rozpoznávanie
únavy vodiča ATTENTION ASSIST
a radarovým COLLISION PREVENTION ASSIST s adaptívnym asistentom brzdenia, ktorý poskytuje ochranu
pred nárazom už od rýchlosti 7 km/h!
Nechýba, samozrejme, ani systém DISTRONIC PLUS či osvedčené asistenčné systémy, ako je balík na jazdenie
v jazdných pruhoch s asistentom sledovania mŕtveho uhla a asistentom udržiavania jazdného pruhu alebo s adaptívnym asistentom diaľkového svetla.
Na žiadosť klienta je navyše dodávaný
aj aktívny asistent parkovania, umožňujúci automatické zaparkovanie do
pozdĺžnych i priečnych miest.

DOKONALÉ MULTIMÉDIÁ
Mladistvý a moderný charakter novej
triedy CLA zasahuje zmysly aktívnej
mladej generácie predovšetkým svojou
najnovšou generáciou multimédií, obohatených o nové aplikácie na smartfóny
a upravenú farebnú graﬁku. Dokonalú integrácia iPhonu do vozidla umožňuje koncepcia Digital Drive Style App
z dielne Daimler - spolu s Drive Kit Plus
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pre iPhone. Medzi jej vrcholy patria
okrem iného aplikácia na obsluhu hlasom Siri a aplikácia na zdieľanie polohy v reálnom čase Glympse. S Glympse
možno cielene zdieľať aktuálnu polohu vozidla so zvolenými osobami. Medzi ďalšie funkcie patria Facebook,
Twitter, Internetradio, AUPEO! Personal Radio a pokroková navigácia Garmin so zohľadnením dopravných informácií v reálnom čase na báze internetu,
vrátane pohľadu Street View a zobrazenia máp v 3D. Modernizáciou prešiel aj
multimediálny systém COMAND Online, ktorý teraz ponúka zlepšené, fotorealistické zobrazenie mapy, prídavný
Bluetooth proﬁl, zobrazenie obrázkov
aj vo formátoch bmp a png a prenos dopravných údajov v reálnom čase cez
LIVE TRAFFIC.

zážihové a vznetové motorizácie novej triedy CLA spĺňajú emisné limity
EURO 6. Motory sú v rámci sériovej
výroby vybavené funkciou ECO štart –
stop a sú kombinované so 6-stupňovou
manuálnou prevodovkou alebo s dvojspojkovým automatom 7G-DCT. Podvozok má vybavený prednou nápravou
McPherson a zadnou nápravou s nezávislým zavesením kolies. Benzínové
motory prichádzajú so zdvihovým objemom 1,6 a 2,0 litra, dieselové s objemom 2,0 litra a 2,2 litra.
Čo dodať na záver? Azda najlepšie
to vystihol Dr. Joachim Schmidt, člen
obchodného vedenia divízie Mercedes-Benz Cars, zodpovedný za odbyt
a marketing, ktorý o.i. uviedol: „S CLA
oslovíme nové cieľové skupiny – medzi
nimi aj tých, ktorí nikdy nechceli mať
mercedes.“ Ó

4MATIC A MOTORIZÁCIA
Mercedes-Benz triedy CLA je na želanie vybavený aj novou generáciou
systému stáleho pohonu všetkých kolies 4MATIC s plne variabilným rozdelením momentov, ktoré možno plne
variabilne rozkladať medzi prednú
a zadnú nápravu. A nielen to. Všetky

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

HVIEZDY CIEST 01/2013

CLA v2 TAG.indd 16

20. 3. 2013 15:39:00

profil

Prémiové
súhvezdie

Čo má spoločné značka Mercedes-Benz
so spoločnosťou OVB? Na to odpovedá úspešný
manažér a ﬁnančník, ktorý učí ľudí nielen o peniazoch
hovoriť, ale ich aj mať, ženatý otec troch detí, senior
krajský riaditeľ OVB - Miroslav Kopernický (36).
Text a foto: Peter Škorňa

T

o, že spolu sedíme a rozprávame sa o značke
Mercedes-Benz a o vašej spoločnosti, nie je
náhodné. Mohli by ste
poodhaliť moment, ktorý predchádzal vzniku vzájomnej spolupráce vašej spoločnosti so „striebornou
hviezdou“?
Môj osobný vzťah k značke Mercedes-Benz sa začal približne v roku 2005 – odkedy na mercedese jazdím. Čo sa však
týka užšej kooperácie spoločnosti OVB so
značkou Mercedes-Benz, tá na Slovensku
dostala reálne kontúry len nedávno. Na
jednej neformálnej akcii, na ktorej boli
okrem mojej spoločnosti OVB aj ľudia zastupujúci Mercedes-Benz a Allianz, sme
sa s Julom Šabom rozprávali o pozitívnej
zmene vnímania značky, ktorú on zastupuje. Na jednej strane si stále zachováva
kredit prémiovej a jedinečnej značky, jednotky v bezpečnosti a komforte, na strane
druhej vďaka svojmu širokému modelovému portfóliu a rôznym predajným beneﬁtom je vozidlom určeným pre omnoho širšiu cieľovú skupinu, než to bolo
v minulosti. Keď mi podrobnejšie vysvetlili veci, ktoré s vlastnením vozidla Mercedes-Benz súvisia – počnúc životným
cyklom, servisom a končiac možnosťou
ﬂeetovej zmluvy, dostal som nápad...
Nože, sem s ním...
V prvom rade som si uvedomil, že Mercedes-Benz sa dnes na Slovensku udomác-
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nil do tej miery, že už nie je len vozidlom
„horných desaťtisíc“, ale čoraz viac ho využíva aj tzv. stredná vrstva, ktorú sa my
na Slovensku snažíme pomocou ﬁnančnej
gramotnosti vytvárať. Práve toto je jedna
z vecí, ktoré máme spoločné. Tiež som si
všimol, že sme sa na jednom mieste stretli
tri jednotky na trhu (vo svojom segmente) - my OVB ako jednotka na trhu ﬁnančných služieb a poradenstva s nimi spojeným, Allianz ako jednotka v segmente
poisťovníctva a Mercedes-Benz ako jednotka v oblasti motorových vozidiel. Vtedy mi napadlo, prečo by tieto tri prémiové značky nemohli vzájomne kooperovať.
Jednoducho - vytvoriť akési pevné prémiové súhvezie. Je všeobecne známe, že
Allianz je poistným partnerom značky
Mercedes-Benz. Množstvo našich klientov
využíva služby oboch značiek, a tak som
si povedal, že nič nebráni tomu, aby naši
manažéri nevyužívali pri prezentovaní našich prémiových ﬁnančných produktov
a služieb aj vozidlá prémiovej značky...
Mali ste na mysli aj nejakú konkrétnu triedu?
V prvom rade som sa zameral na praktickosť takejto spolupráce. Z tohto pohľadu ma zaujala ako najideálnejšia a najefektívnejšia možnosť užívať mercedes
našimi manažérmi nejaký čas na základe vzájomne obojstranne výhodnej zmluvy. Napríklad tri roky. Počas tejto doby
by náš manažér spolu s vozidlom zároveň
využíval všetky servisné a prevádzkové
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výhody a beneﬁty, ktoré by mu garantovala ﬂeetová zmluva. Po nich by sa rozhodol, či vozidlo vráti, alebo si ho odkúpi,
resp. po uvedenom čase si zoberie do užívania vyššiu triedu. Všetko bude závisieť
od neho, jeho manažérskych schopností
a možností. Začínal by teda napr. na triede C a postupne – s pribúdajúcimi manažérskymi úspechmi a výsledkami - by prešiel na triedu E, prípadne triedu S resp. G
a GL. Vozidlo by sa tak stalo nielen jedným z motivujúcich stimulov jeho kariéry, ale de facto by zvýrazňovalo aj jeho
ﬁremný rast, šikovnosť, úspech a dosiahnutý manažérsky status. Dámy by podobne mohli začínať od najnovšieho Áčka...
Zrejme však v rámci motivácie nemyslíte len na vašich manažérov.
Samozrejme, že nie. Sme renomovanou a úspešnou spoločnosťou, a preto aj
naši manažéri sú tými, ktorí nielen našu
spoločnosť reprezentujú navonok, ale aj
sami tým, aké dosiahli postavenie a schopnosti, motivujú aj našich klientov. Práve
na základe spätnej väzby od našich klientov vieme, že sme ich motivovali vo výraznej miere aj tým, ako sme na nich emotívne zapôsobili. Viete, ﬁnancie, to nie sú
vždy len strohé čísla, ale aj srdce a celkové
emócie, ktorými pôsobíte na svoje okolie...
Čo ešte iné - okrem motivácie a zvýraznenia statusu - považujete na tejto
spolupráci za výhodné?
Komfort. Hovorí sa, že aj človek, ktorý
má vozidlo inej značky, keď si sadne do
mercedesu, uzná, že pokiaľ ide o komfort,
je mercedes naozaj tým najlepším riešením. Tiež ekonomicky výhodným, pretože počas obdobia jeho využívania sa naň
vzťahuje šesťročná záruka, optimalizácia
a efektivita vynaložených ﬁnančných nákladov, garantovaný bezplatný servis. Mimochodom, servis. Ten je kvalitný vždy,
nech ste kdekoľvek a v akúkoľvek hodinu. Verte mi, že som toho vo svojom živote ako manažér už najazdil dosť na to,
aby som mohol pokojne povedať, že s takými servisnými službami na takej vysokej a profesionálnej úrovni, aké poskytuje
Mercedes-Benz nielen na Slovensku, ale
v celej Európe, som sa pri vozidlách iných
značiek nestretol. Ó
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Šiesty zmysel
To, čo ponúkne nová generácia Mercedesu-Benz triedy S a čiastočne
už ponúka inovovaná trieda E, doslova a do písmena otvorí novú
éru automobilových technológií a techniky. Do slovníka automobilovej
techniky pribudol výraz Intelligent Drive... Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG

P

rávo na označenie jednotkou medzi automobilovými
výrobcami má jedine Mercedes-Benz. A aby sme boli
konkrétnejší, ako prvý z pr-
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vých predstavuje nové technológie trieda S. Je doslova a do písmena predobrazom budúcnosti. Predpovedá to, čo bude
na automobiloch samozrejmosťou o desať rokov. Tak ako to bolo v prípade pro-

tiblokovacieho systému ABS, stabilizačného systému ESP či airbagov. Prvý
sériový automobil, na ktorom ste dané
prvky mohli vidieť, bola práve trieda S.
Pred pätnástimi rokmi debutoval aktív-
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Systém PRE-SAFE® dokáže rozpoznať chodcov a až do rýchlosti
50 km/h dokáže zabrániť kolízii
autonómnym ubrzdením auta
pred chodcom.

Asistent dopravného značenia
dokáže teraz okrem obmedzení
rýchlosti identifikovať a zobraziť aj
zákaz predbiehania, a nielen
začiatok, ale aj jeho koniec.
Pri zákaze vjazdu označenom
príslušnou značkou dokáže vydať
optickú aj akustickú výstrahu.

PRE-SAFE® PLUS detekuje
nebezpečenstvo kolízie zozadu.
Preblikávaním zadných brzdových svetiel upozorňuje vodiča za
vami, pričom prepína na vyššiu
intenzitu svietenia brzdových
svetiel. Predpínače bezpečnostných pásov pritiahnu posádku do
sedadiel, znižuje sa tak zaťaženie
pasažierov po náraze a systém
automaticky zabrzdí aj auto a zabráni tak sekundárnemu nárazu.

ny tempomat DISTRONIC a predchádzajúca generácia triedy S predstavila
systém PRE SAFE. V oblasti rozpoznávania dopravných situácií a eliminácie
vodičových chýb urobili vývojoví pracovníci obrovský pokrok. Prvé uplatnenie
know-how priniesli najmenšie modely
triedy A a B, ktoré systém COLLISION
PREVENTION ASSIST uviedli do života vo všetkých modeloch. Systém
upozornenia na prekážky sa stal prirodzenou súčasťou automobilu už v základnom vyhotovení. To je dôkaz ﬁlozoﬁe
bezpečnosti, ktorá je nadradená všetkému ostatnému.

RADARY, SNÍMAČE A KAMERY
Kontrolujú kompletné okolie automobilu, doslova vytvárajú tristošesťdesiatstupňový štít okolo auta bez mŕtveho uhla.
Všetky snímače sú zosieťované, každá

riadiaca jednotka si vymieňa dáta s ostatnými, všetko je nastavené na elimináciu
chybných signálov. A to si vyžaduje použitie mimoriadne výkonnej elektroinštalácie i najnovšie procesory. Pokojne to
možno označiť za fúziu snímačov v doteraz nepoznanom rozsahu. Celkový počet snímačov, radarov a kamier sa vyšplhal na dvadsaťšesť. Generačný skok na
poli asistenčných systémov zaznamenala viacúčelová stereokamera umiestnená
za vnútorným spätným zrkadlom, teda
v mieste, kde sa nachádza aj dažďový
a svetelný senzor. Objekty rozpoznáva
do diaľky päťsto metrov a do vzdialenosti päťdesiat metrov vidí pod uhlom 45°
trojrozmerne a rozpoznáva aj chodcov.
Objekty a chodcov nielenže vidí, ale zároveň vyráta smer pohybu i pravdepodobnosť kolízie s nimi. Stereokamera tak
funguje ako prídavné oči. V prednej časti

auta, konkrétne za predným nárazníkom
sa nachádza radar s dosahom 30 metrov
pod uhlom 80°, ktorý je doplnený ďalším radarom s dlhým dosahom 200 metrov pod uhlom 18° a 60 metrov pod uhlom 60°. Pričom platí jednoduchá logika
viacnásobnej kontroly dát a snímaných
údajov pre správnu funkciu i elimináciu
chybných údajov.
Dva radary s dosahom 30 metrov s uhlom snímania 80° sa nachádzajú v jednotlivých stranách zadného nárazníka,
plus jeden viacúčelový radar s dosahom
30 m s kontrolným uhlom 80°, respektíve 80 metrov s kontrolným uhlom 16°.
Prirátať k tomu treba ešte aj dvanásť ultrazvukových snímačov, štyri v prednom
a zadnom nárazníku a štyri po bokoch
karosérie, plus štyri kamery opäť v prednom a zadnom nárazníku plus v spätných zrkadlách, bočné so záberom 180° J
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Stereokamera

Radar s krátkym dosahom

Radar so stredným
dosahom

Radar
s dlhým
dosahom

Asistencia prostredníctvom natáčania volantu

Optické zviditeľnenie prekážky

J a rozlíšením jeden megapixel. Ospravedlňujem sa za únavné vymenovanie počtu jednotlivých dielov asistenčných systémov, no slúžia na ilustráciu dokonalosti
a prepracovanosti systémov.

KOMFORT BEZPEČNOSTI
Mnohí si to neradi priznávajú, no akýkoľvek asistenčný systém je nielen prvkom bezpečnosti, ale aj komfortu. Napríklad aktívny tempomat DISTRONIC
PLUS dopĺňa systém Steering Assist,
čiže asistent riadenia. Na diaľnici vám
stačí aktivovať tempomat, nastaviť želanú rýchlosť a stačí položiť ruky na volant
a nechať automobil riadiť za vás! Presne tak, Mercedes-Benz triedy E a S to
bez problémov dokážu, akurát musíte
mať ruky na volante. Ak ich pustíte, môžete si užívať pätnásť sekúnd autonómnej jazdy, následne vás systém vyzve, aby
ste sa ujali vedenia. Prirodzene, vodič je
daným systémom nadradený a môže ke-
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dykoľvek prevziať riadenie. Systém riadi automobil nielen za pomoci označenia jazdných pruhov, ale využíva aj
vozidlá idúce pred vami, na základe ktorých predvída proﬁl cesty. Aby sme boli
presní, plne automatický režim jazdy je
pri súčasnom stave techniky stuttgartskej
automobilky možný, platia však legislatívne obmedzenia, kvôli ktorým to v súčasnosti nie je možné. Systém je pritom
aktívny v rozmedzí 0 - 200 km/h, rýchlosť si môže vodič navoliť v rozsahu od
30 km/h až po 200 km/h.
Brzdový asistent BAS PLUS s funkciou Junction Assist detekuje križujúce vozidlá aj chodcov a automaticky zvyšuje účinok brzdenia, respektíve vyráta
potrebnú brzdnú silu na zamedzenie
nehode. Iba na nemeckých cestách by
dokázal tento systém zamedziť dvadsiatim tisícom nehodám.
Systém PRE SAFE Brake rozpoznáva
chodcov, pričom ako referenčný bod slú-

ži hlava chodca a do 50 km/h dokáže autonómne ubrzdiť vozidlo. Inými slovami,
celú situáciu vyrieši za vás, opäť však platí nadradenosť vodiča týmto systémom,
navyše systém upozorňuje vodiča pípaním i krátkym brzdením, ak nereaguje.
PRE SAFE Plus chráni posádku pred
nárazom zozadu. V prvotnej fáze upozorňuje vodiča za vami zvyšujúcou sa frekvenciou preblikávania brzdových svetiel,
ak je kolízia neodvratná, bezpečnostné
pásy pritiahnu posádku do sedadiel v záujme zníženia pôsobenia zádržných síl
pásov a systém zabrzdí aj vozidlo, aby
predišiel sekundárnym nárazom.
Aktívny asistent jazdnej dráhy reaguje v závislosti od toho, či sa v protismere nachádza automobil, alebo nie.
Ak radar v nárazníku zaznamená protiidúce auto, prechádza do aktívneho
režimu a pribrzdením pravého vnútorného kolesa vráti auto do svojho jazdného pruhu. Po novom reaguje aj na
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Viacúčelový radar

Viacúčelová stereokamera

Radar s dlhým dosahom so snímacím rozsahom v stredných vzdialenostiach

80 m dosah/pod uhlom 16°

500 m dosah, z toho 50 m rozlíšenie 3D

200 m dosah/pod uhlom 18°

30 m dosah/pod uhlom 80°

pod uhlom 45°

60 m dosah pod uhlom 60°

Ultrazvukové snímače
1,2 m/4,5 m dosah

Radar s krátkym dosahom

Infračervená kamera s blízkym a ďalekým dosahom

0,2 m – 30 m dosah/ pod uhlom 80°

160 m dosah/pod uhlom 20°

Celkovo má nová trieda nie menej ako dvadsaťšesť snímačov, ktoré kontrolujú blízke aj vzdialené okolie automobilu absolútne bez mŕtvych uhlov. Vytvárajú tak okolo auta neviditeľný
bezpečnostný štít. Množstvo i miera prepojenie jednotlivých snímačov nemá v súčasnosti v automobilovom priemysle obdobu. Možno hovoriť o najväčšej fúzii snímačov v histórii,
ktorá tvorí základ autonómneho jazdenia s automobilom. Inými slovami, jazda bez asistencie vodiča je možná už dnes, jej rozšíreniu a spusteniu bráni súčasná legislatíva.

súvislú i prerušovanú čiaru.
Ďalším z komfortných prvkov je asistent adaptívneho diaľkového osvetlenia
PLUS. Vodičovi poskytne maximálny
svetelný lúč, pričom neoslepí proti- ani
pred vami idúce vozidlo, jednoducho
mu vytvorí clonu, ktorá prakticky vylúči oslepenie vodiča idúceho pred vami,
pričom si vodič aj naďalej užíva komfort jazdy s diaľkovými svetlami.
Aktívny parkovací asistent zaparkuje
za vás priečne aj pozdĺžne, pričom systém dokáže auto v jeho konečných polohách aj automaticky zabrzdiť. A ak ste
pri parkovaní využili program automatického parkovania, slušne sa vás na displeji opýta, či vám auto aj vyparkuje.
Starosť sledovania dopravného značenia preberá a seba Asistent dopravného značenia. Zoznam dopravných
značiek, ktoré sleduje, sa rozšíril o zákaz predbiehania a jeho zrušenie. A s
asistenciou môžete rátať aj pri zákaze

vjazdu. Auto vás naň upozorní opticky
aj akusticky.
Parkovacie manévre i jazdu v stiesnených pomeroch uľahčí 360-stupňová
kamera, ktorá na centrálnom displeji
zobrazí auto z vtáčej perspektívy. A začiatočníkom prídu vhod aj dynamické
línie zobrazujúce smer pohybu auta na
základe natočenia volantu.

TRIEDA S O DVA KROKY
ĎALEJ
Ak vás spomínané systémy zaujali, tak trieda S ich dopĺňa o ďalšie. Aj
zadné bezpečnostné pásy sú aktívne,
ak niekto nastúpi na zadné sedadlá,
mechanizmus mu bezpečnostný pás
podá a zároveň sa rozsvieti pripínací mechanizmus pre lepšiu orientáciu.
Následne si pasažiera systém „odmeria“ a nastaví správnu polohu, respektíve napnutie pása. V prípade nehody sa aktivuje airbag v bezpečnostnom

páse, ktorého úlohou je rozložiť zaťaženie na väčšiu plochu tela a znížiť tak
zádržné sily.
Systém nočného videnia identiﬁkuje
chodcov a zvieratá na a pri ceste až do
vzdialenosti 160 metrov. Automaticky
ich zobrazí na displeji, ktorý nahradí
prístrojový panel, pričom inteligentné
svetlá dokážu prisvetliť chodca, čím sa
stane aj pre vodiča jasne rozpoznateľný. Systém na to využíva dva infračervené reﬂektory umiestnené v predných
svetlometoch a jeden za vnútorným
spätným zrkadlom.

BUDÚCNOSŤ UŽ DNES
Záver je zbytočný. Stačí zopakovať
ﬁremný slogan The best or nothing,
čiže to najlepšie alebo nič. Po prečítaní
tohto článku zistíte, že to nie je slogan,
ale ﬁlozoﬁa najstaršej, najbezpečnejšej
a najprogresívnejšej automobilky. Jednoducho Mercedes-Benz... Ó
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Na prvej prezentácii nového stavebného trucku Mercedes-Benz Arocs, ktorá sa konala v Bavorských ﬁlmových ateliéroch v Mníchove, Andreas Renschler, člen správnej rady spoločnosti Daimler AG a šéf divízie Daimler Trucks a Daimler Buses, v otváracom prejave uviedol: „Nový Mercedes-Benz Arocs je naozaj hviezdou v dvoch
aspektoch: Že si zachoval podstatu Mercedesa a ponúka vynikajúci výkon, účinnosť
a všetky potrebné vlastnosti tohto segmentu vozidiel.“ Text: Stanislav CVENGROŠ / Foto: DAIMLER AG
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Mercedes
Arocs

M

ercedes-Benz bol
prvým výrobcom na
svete, ktorý vyrobil nákladný automobil už
v roku 1897. Uviezol
tovar s hmotnosťou 5 ton. V roku 1920
už pripravil truck s hydraulickou trojstrannou sklápacou nadstavbou s nosnosťou 10 ton. Takže Mercedes-Benz má
dlhú tradíciu výroby stavebných truc-

kov. Stavebné ﬁrmy v Nemecku v tomto
roku čaká výstavba 250 000 nových bytov
a s tým je spojená aj urgentná výstavba infraštruktúr, čo vyvoláva zvýšené nároky
na rast stavebného priemyslu. Ale zvýšené stavebné aktivity sa očakávajú aj v ďalších európskych krajinách a nielen v Európe. Obrovské infraštrukturálne projekty
sa začínajú v Číne a Indii. To všetko vyvolá zvýšený dopyt po stavebných stro-

joch a vozidlách. Z cestných dopravných
prostriedkov sú zrejme veľmi dôležité ťahače návesov alebo súpravy s prívesom,
ktoré križujú cesty všetkých kontinentov
s pomerne dobrým povrchom. Lenže pri
doprave materiálov a rôznych mechanizmov potrebných na staveniskách v terénnych lokalitách sa takéto vozidlá nemôžu uplatniť. Preto už pred rokmi vznikol
sektor tzv. Construction vehicles – staveb- J
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J ných vozidiel, ktoré sú aj s veľkým zaťažením schopné zvládnuť jazdu i vo veľmi
ťažkom teréne.

bínu so šírkou 2,5 metra. Každá z nich poskytuje posádkam rovnaké pohodlie, aké
majú vodiči diaľkových truckov. Vrátane
masážneho systému sedadla.

AROCS
Po zavedení sériovej výroby najnovších
diaľkových truckov Mercedes-Benz
Actros 4. generácie s ekologickou normou
Euro 6 bolo zrejmé, že výrobca z tohto modelu pripraví jeho konverziu aj pre
sektor stavebných truckov, a tak sa naozaj stalo. Koncom januára tohto roku mal
tento typ, nazvaný Arocs, svoju premiéru
v Mníchove. Je to tretí nový truck zo série
A: Actros, Antos a teraz Arocs.
Už na prvý pohľad pripomína svojho staršieho brata Actros 4. generácie, z ktorého pochádza až sedem typov kabín so štrnástimi verziami s mierne upraveným
exteriérom. No ich základná predná časť
– maska – je pôvodná z Actrosa. Pridané sú najmä ochranné mriežky predných
svietidiel, spodný, pružne uložený schodík ku kabíne, ochrana motora a zvýšený
podvozok. Stavebné trucky nevyžadujú
veľkopriestorovú kabínu, pretože sa nepoužívajú na viacdňové cesty s nočným
odpočinkom vodiča. Takže na dennú prevádzku im vyhovuje krátka jednoduchšia
kabína so šírkou 2,3 metra. Na požiadanie zákazníka výrobca môže dodať aj ka-
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MOTORY
Tento druh vozidiel vyžaduje obzvlášť
výkonné motory, preto Arocsy dostali 16 výkonových verzií. Od výkonu
175 kW (238 k) po 460 kW (625 k). Významným je, že automatizované prevodovky PowerShift 3 patria k štandardnému vybaveniu, čo sa v tomto sektore
vozidiel vyskytuje po prvý raz. Majú až
o 20-percent rýchlejšie preraďovanie
stupňov. Mechanizmus radenia stupňov umožňuje radiť priamo od prvého
stupňa po spiatočku bez zaraďovania
neutrálu. Prevodovka má tri programy: Eco-roll, na hospodárnu jazdu po
ceste s dobrým povrchom, Manuálny
program pri jazde v extrémne ťažkom teréne a Power program so zmenou prevodových stupňov otáčkach o 100 za
minútu vyšších v porovnaní so štandardným Eco-roll programom. Na manévrovanie v malom priestore slúži ešte plazivý prevodový stupeň, pri ktorom vodič
riadi rýchlosť vozidla iba brzdovým pedálom. Ten má navyše prevodom zvýšený počiatočný krútiaci moment. Na pria-

nie výrobca dodá Arocs aj s manuálnou
prevodovkou s kulisou dvojitého H s pneumatickým posilňovačom. Buď 9- alebo
16-stupňovú. Pri prevodovke PowerShift
3 alebo manuálnej je spojka novej generácie s ochranou a varovaním proti preťaženiu pre dvojnásobne synchronizovanú dekompresnú brzdu. Novinkou je tiež
prvenstvo elektrokvapalinového posilňovača riadenia. Rámy, nápravy, pruženie
a brzdy sú optimalizované vzhľadom na
prostredie stavenísk. Dôrazne sa to týka
rámov, ktoré musia byť tuhšie a pevnejšie
oproti diaľkovým truckom s návesmi, na
prípadné vysoké zaťaženia v náročných
terénnych podmienkach. Rámy môžu
mať dve šírky. Užší – 745 mm s väčšou
pružnosťou v krútení pre jazdu v ťažšom
teréne, širší – 845 mm pre jazdu na lepšej
kvalite ciest. Ťahače s celkovou hmotnosťou maximálne 9 250 kg dostali pomenovanie Loader. Trucky na služby v extrémne náročných podmienkach zaťaženia
s dlhými nosníkmi rámu s hrúbkou steny 9 mm zase Grounder. Oba typy patria
do širokého radu Arocs od maximálnej
hmotnosti vozidiel 18 ton v prípade dvojnápravových podvozkov, až po 41-tonové štvornápravové, ktoré tvoria modely Grounder. Novými sú vozidlá 8x4/4
s jednou vlečenou nehnanou nápravou
s jednoduchou montážou pneumatík.
Z troch zadných náprav dve hnané majú
dvojmontáž. Medzi veľmi dôležité trucky stavebného sektora patria podvozky s mixérom betónu. Arocs je prvý stavebný truck na svete s veľkým mixérom
s objemom 8 m3. Poháňa ho motor OM
470 so zdvihovým objemom 10,7 litra.
Zadné pneumatiky majú rozmer 368/65.

TRI TYPY POHONOV KOLIES
Arocsy s určením na cesty s dobrým povrchom majú pohon kolies jednej alebo
dvoch náprav. Trucky do ťažšieho terénu
majú poháňané zadné nápravy, alebo sú
plne pohonové. Pre Arocsy na lepšie cesty
stavenísk s príležitostne aj s krátkymi
úsekmi ľahšieho terénu existuje prídavný
pomocný pohon kolies prednej nápravy
so zapínaním hydromotorov v nábojoch
predných kolies. Nahrádza permanentný
pohon klasického usporiadania s kardánovým hriadeľom a rozvodovkou. Tak sa
ušetrí nielen až 500 kg hmotnosti, ale sa
zníži aj spotreba paliva. Zapína sa pri stojacom vozidle. Pri plnepohonových podvozkoch je niekoľko možností blokovania
diferenciálov. Navyše Arocsy majú vyve-
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dený krútiaci moment na pohon vedľajších zariadení s veľkosťou 900 Nm.

CELKOM NOVÉ MOTORY
Ide opäť o radový šesťvalec s označením
OM 473 so zdvihovým objemom 15,6 litra s výkonom 460 kW (625 k) a s maximálnym krútiacim momentom 3 000
Nm. Je určený pre trucky na najväčšie povolené zaťaženia. Motory majú vstrekovanie paliva Common Rail s tlakom v akumulátore 900 barov, pričom jednotlivé
vstrekovače do valcov vstrekujú palivo
s tlakom až 2 100 barov. Tzv. X-pulzové
vstrekovanie znižuje spotrebu a súčasne
poskytuje mimoriadne hladký chod motora. Ďalší nový motor má označenie
ačenie OM
936, tiež radový šesťvalcový, máá ako prvý
diesel na svete variabilnú zmenu
nu časovania vačkového hriadeľa výfukových
vých
ventilov, pri maximálnom vstreekovacom tlaku 2 400 barov! Litrotrový výkon motora je 34 kW (46 k).
Pri otáčkach motora 1 600 dosahuahuje 90 % maximálneho krútiaceho
ho
momentu, pritom však motor poskytuje veľmi dobrú dynamiku už
v rozsahu otáčok 1 200 až 1 600
0 za
minútu. Motor OM 936 má päťť výkonových verzií. Motor OM 473
3
má technológiu iba s turbocompompo-

undom. Jeho ďalšiu turbínu poháňajú výfukové plyny z prvého stupňa turbodúchadla. Tie ešte stále majú teplotu okolo
900 stupňov a značný tlak. Otáčky turbíny druhého stupňa sa na kľukový hriadeľ
motora prenášajú prevodmi so zaradenou
hydrodynamickou spojkou. Takto sa na
kľukový hriadeľ dostáva zadarmo výkon
hodnoty 50 kW (68 k). Súčasne sa ušetrí
0,5 až 1,5 % paliva oproti spotrebe motorov Mercedes-Benz V8 OM 502.

VYSOKOÚČINNÁ MOTOROVÁ
BRZDA
Motory OM 470, OM 471 a OM 473
majú vysokoúčinnú dvojnásobne synchronizovanú turbodúchadlovú
dekompresnú brzdu, ktorá

maximálne šetrí opotrebenie brzdových
materiálov kolesových bŕzd. Má tri výkonové stupne, ktoré sa zapínajú páčkou
pod volantom. Pri motore OM 473 s objemom 15,6 litra sa dosahuje maximálny brzdný výkon až 460 kW (625 k).

BUDÚCNOSŤ
Rozvoj a rozmach stavebníctva má
byť podľa predpovedí už v tomto
roku dosť výrazný. Preto netreba pochybovať o tom, že špeciálne vozidlá
pre tento sektor truckov sa budú naďalej rozvíjať a zlepšovať a na mnohé práce vzniknú ďalšie špecializovapripravil pre ne
né vozidlá. No Arocs pr
veľmi d
dobrý základ,
z ktorého
sa vyk
vinú
vin ďalšie typy
a modely,
podm
ľa potrieb realizátorov
veľkých
zát
stavieb.
Taksta
že charakteristiku týchto nových
modelov neuzamo
tvárame, pretože
tvá
postupne budú
po
zrejme
pribúzrej
ďalšie a ďalšie
dať ď
typy. Ó
zlepšené ty
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INGRID JANEČKOVÁ

S pokorou

a dobrým pocitom
„Marketing ma od počiatku zaujal. Dodnes ma stále baví rozmanitosť, ktorú
prináša, a mnohokrát adrenalín, ktorý si vyžaduje. Táto práca ma skutočne
uspokojuje. Baví ma byť užitočnou. To je pre mňa najdôležitejšie. Som
šťastná, najmä ak vidím za sebou a tímom svojich kolegov výsledky.“
Zdôveruje sa vedúca marketingu spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Ingrid Janečková na úvod nielen odborne, ale tak, ako to vedia len ženy,
aj emotívne ladeného rozhovoru o hviezdach a s Hviezdami ciest.
Text a foto: Peter Kresánek

Č

ím to je, že vlani mali
u nás osobné mercedesy medzi prémiovými
autami najvyšší, medziročne dvojciferný rast?
Ak sa dnes rozprávame o vozidlách
iných, našej úrovni primeraných značiek, tak zistíme, že sú si kvalitatívne
veľmi podobné. Pokračuje to aj pri ponuke beneﬁtov. Ak jedna značka ponúkne lepší, druhá sa jej snaží vyrovnať. Mercedesy stavajú nielen na tom,
že sú priekopníkmi v nových technológiách. Chvalabohu, zatiaľ sme vždy
boli na Slovensku lídri aj v ponuke
účelných beneﬁtov. Pritom sme nikdy
nešli iba cestou predajných zliav.
Možno by som súčasne zdôraznila ešte
jednu vec. Myslím si, že nie je vo všeobecnosti až takým veľkým problémom, aby
obchodník vedel niekomu predať kvalitné auto. Tým skôr, že dnes ho na to
pripraví štúdium, kurzy či patričná certiﬁkácia. Podľa mňa je však taký malý zázrak, ak sa podarí rovnakej osobe predať
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druhé, tretie, či dokonca štvrté auto. Tu
musí skutočne - obrazne povedané - dôjsť
k súzvuku duše predajcu a zákazníka.
A ani to niekedy ešte stále nestačí. Potrebný je i súzvuk klienta a značky. To závisí
od ďalších osôb a okolností. Či už sa rozprávame o servise, vysokej kvalite všetkých poskytovaných služieb alebo o úplne prvom dojme, keď klienta privítame
s úsmevom a ochotou pomôcť. Naladenie vzťahu so zákazníkom, citlivé vnímanie a splnenie jeho požiadaviek a ak chcete aj vytvorenie určitej neopakovateľnej
atmosféry, kde nastáva ten súzvuk duší.
To je fenomén, ktorý spomínajú zákazníci i kamaráti, ktorí k nám radi chodia aj
častejšie. A treba povedať, že toto je obrovská zásluha pána Andreja Glatza, ktorý nás to všetkých naučil a stále učí. Akejsi pokore k zákazníkovi, nielen živému a
dravému biznisu. To je asi jediné, čoho je
podľa mňa v súčasnosti tak veľmi málo.
Niekedy chýba slušnosť, úctivosť a pokora. A tiež snaha vyvarovať sa toho a nerobiť len biznis, prehnane, až cez mŕtvoly.

Myslím si, že biznis sa dá robiť aj s úsmevom na tvári a s dobrým pocitom na obidvoch stranách.
Mohli by ste poodhaliť, čím najbližšie
oslovíte priaznivcov vašich vozidiel?
Zachováme osvedčené podujatia ako
každý rok. Približne každý mesiac robíme
niekoľko malých, ale kvalitných eventov.
Spomeniem len niektoré z najvýznamnejších. Najdôležitejší z motoristickej brandže bude v dňoch 23. až 28. apríla konaný
23. medzinárodný Autosalón Bratislava.
Opäť sme sa počas tohto autosalónu rozhodli ísť vystavovať nielen do bratislavskej
Incheby, ale aj do neďalekého Auparku.
Takáto kombinácia sa nám osvedčila. Má
úspech nielen u zákazníkov z Bratislavy,
ale aj celého Slovenska.
Pre našich zákazníkov pripravujeme aj
tento rok obľúbené Raňajky s Hviezdou,
ktoré sú už tradične plné milých stretnutí a predvádzacích jázd s najnovšími modelmi. Táto roadshow sa bude konať od
polovice mája po jednotlivých predajných
zastúpeniach.
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Spomenúť treba i golfový turnaj Mercedes Trophy. Tento rok budeme orientovať tri postupové turnaje do teritórií golfových rezortov: východ - Black Stork Veľká
Lomnica 15. mája, stred - Gray Bear Tále
12. júna a západ - Welten-Báč 19. júla. Finále a spoločenská súťaž sa uskutočnia
opäť, rovnako ako vlani, na devätnásťjamkovom ihrisku v Skalici 23. až 25. augusta. Víťazov potom čaká ﬁnále v nemeckom Stuttgarte, ktoré sa koná od 26. 9. do
2. 10. 2013.
Ďalšie, naozaj významné podujatie,
konané v dňoch 1. až 4. augusta, budú
48. Medzinárodné jazdecké preteky Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava. Tieto
jazdecké preteky za účasti výborných pretekárov z celého sveta majú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí obrovský kredit.
Bratislava patrí do výberu iba dvadsiatich
siedmich miest z celého sveta, ktoré si zaslúžili také významné podujatie, spĺňajúce
veľmi prísne kritériá a podmienky organizovania. O nárokoch na kvalitu usporiadania týchto pretekov svedčí aj to, že
každoročne ich posudzuje - tiež prostredníctvom svojich vyslaných rozhodcov, ktorí píšu svoje reporty - Medzinárodná jazdecká federácia.
Všetky uvedené podujatia, samozrejme, využívame na prezentáciu nielen
osobných, ale aj úžitkových vozidiel značky Mercedes-Benz. Opäť budeme pripravovať eventy zamerané na jednotlivé
profesijné skupiny, napríklad na advokátov. Tiež pôjdeme s našimi autami bližšie k novým potenciálnym zákazníkom,
vrátane mladých ľudí. Nielen do obchodných centier, ale napríklad aj na festivaly. Chceme ich našimi vozidlami zaujať
pri letných aktivitách, na kúpaliskách alebo pri vodných nádržiach. To znamená,
že okrem našich tradičných podujatí, ktoré už naši zákazníci každoročne očakávajú, budeme organizovať i mnoho ďalších iných.
Ako vidíte uplatňovanie tradičných
a nových prostriedkov pôsobenia pri
svojej práci?
Nemyslím si, že by sme mali začať používať iba nové médiá, respektíve, že by
sme sa nimi mali ohraničiť. Myslím si,
a tak je to aj v živote, že treba nájsť zlatý
stred. Znamená to vytvoriť mix klasického s čímsi novým. To je z môjho pohľadu
najefektívnejšie. V žiadnom prípade by
som nezatracovala ani tlačené printy či televíznu reklamu. Veľa ľudí si stále udržiava, ani sa to nedá nazvať konzervatívny, J
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J ale skôr tradičný, klasický prístup. Skrátka – už majú istý návyk. Poznám veľa
ľudí, ktorí milujú práve zážitok z časopisov, novín a kníh. Poznám však aj veľa
ľudí, ktorí si ráno sadnú ku kávičke a pozrú si noviny na tablete alebo na iných
technologických „hračkách“. Zjednodušene a bez cudzích výrazov povedané,
správna cesta je zdravá kombinácia jedného aj druhého, online a klasickej reklamy. Pochopiteľne, ak to skĺbime a prepojíme s eventami a akciami zameranými
priamo na našich zákazníkov.
Pri ktorých novinkách rátate s najväčším úspechom u svojich hviezdnych
klientov?
Tentoraz je to predovšetkým nové
CLA, ktoré by malo byť dostupné už
v čase vydania tohto čísla nášho časopisu. Je to úžasné vozidlo. Najmä pre mladých ľudí. Nový model CLA je totiž jasne
orientovaný na túto novú cieľovú skupinu. Spoločnosť Daimler pri svojich cieľových zákazníkoch zamerala väčšiu pozornosť na mladých ľudí už od minulého
roku. Stalo sa to v septembri 2012, keď
sme uviedli na trh nové Áčko. Myslím si,
že orientáciu na túto novú cieľovú skupinu potvrdzuje nové Áčko už tým, že vyzerá úplne odlišne, famózne oproti predchádzajúcemu modelu.
Po apríli 2013, keď očakávame nové
CLA, uvedieme výrazný facelift triedy
E. Treba opäť povedať, že trieda E, či už
vo vyhotovení sedan, kombi alebo kupé
a kabriolet, zaznamenala prvýkrát v histórii také výrazné zmeny, že skôr vyzerá ako
úplne nový modelový rad.
Toto sú dva naše highlighty (nadštandardné upútavky zvyšujúce záujem pozn. aut.) prichádzajúce v najbližšom
období. Nie sú však úplne samy. Už na
prelome polroka uvedieme novú triedu S.
Táto vlajková loď značky Mercedes-Benz
stelesňuje top triedu osobných vozidiel.
Už vopred sa na ňu jej verní fanúšikovia
intenzívne pýtajú a tešia sa na jej príchod.
Dôkazom toho sú už existujúce objednávky novej triedy S. Prvé z nich sme uzatvorili už niekoľko mesiacov vopred. Všetko nasvedčuje tomu, že aj táto novinka
prinesie úspech...
Pokračujeme, samozrejme, aj všetkými ostatnými modelmi. Či už hovoríme
o novej, modernej, povedala by som do
mladistva frešnutej triede B alebo o triede
C a GLK. Napríklad trieda GLK je podľa mňa naozaj fantastické auto. Po facelifte má nielen ešte lepšie technické para-
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metre, vrátane nižšej spotreby. Prešla, ako
hovoríme my ženy, aj svojím liftingom.
Absolútne najžiadanejší modelový rad
predstavuje trieda ML. Nedávno sme dokonca museli vyriešiť problém, keď záujem o ňu bol taký vysoký, že sme nevedeli
novým klientom dostatočne rýchlo dodávať vozidlá. Jednoducho sa úplne rozpredali. Aj to dokazuje, že trieda ML má od
začiatku svojich verných fanúšikov. Tí zostávajú týmto vozidlám verní až doteraz.
Portfólio vašich vozidiel sa zďaleka
nekončí iba osobnými autami.
Isteže. Rada by som spomenula i úžitkové vozidlá, ktoré majú pri značke
s hviezdou tiež široké zastúpenie. Nie je

sem i mestské autíčko smart, aby som
naň nezabudla. Prostredníctvom nášho dílera Motor-Car Group ponúkame i viacero ďalších značiek. Medzi nimi značky Kia, Honda, Lancia
a Jeep. Nemyslím si, že tieto značky
treba vnímať ako konkurenciu. Skôr
ich považujem za logickú náhradu.
Najmä ak má niekto pocit, že na značku s hviezdou ešte nedozrel. Alebo
si myslí, že ešte nedosiahol na tú cenovú kategóriu. V súvislosti s cenou
však treba spomenúť i náklady životného cyklu. Z tých vychádza skutočne jeden zázrak, že celkové náklady
na mercedes, pri všetkých poskytova-

Naladenie vzťahu so zákazníkom,
citlivé vnímanie a splnenie jeho
požiadaviek je fenomén ktorý spomínajú zákazníci i kamaráti, ktorí
k nám radi chodia aj častejšie.
to len Viano alebo úžitkovejšie Vito či
ešte úžitkovejší Sprinter. V prvom rade
by som chcela vyzdvihnúť novinku tohto
roka, Mercedes-Benz Citan. Krátko, veľmi málinko sme ho predstavili už v roku
2012. Citan, to je v podstate auto, ktoré
ja osobne vnímam nielen ako vozidlo pre
podnikateľov, ale napríklad aj pre mladé,
začínajúce či väčšie rodiny. Je to skrátka
autíčko do mesta aj na prácu. Jeho stručnú charakteristiku by som ukončila tým,
že je to veľmi milé, veľmi šikovné auto
s kvalitou značky s hviezdou.
Kolega ma práve uvádzal do absolútnej reality nových ťahačov. Tu bodujú jednotlivé modelové rady a na
ich vrchole nový Actros, ale aj Antos. Pribudol k nim i nový Arocs. Ako
je vo všeobecnosti známe, paleta obchodných, úžitkových a nákladných
vozidiel značky Mercedes-Benz je skutočne rozsiahla a rozmanitá. Nehanbím sa pritom úplne neskromne povedať, že na Slovensku máme portfólio
naozaj omnoho širšie ako všetky ostatné automobilové spoločnosti, ktoré
sa živia predajom vozidiel. Zákazníkovi totiž vieme ponúknuť nielen vozidlá spoločnosti Daimler, ktorým dominuje značka Mercedes-Benz. Patrí

ných beneﬁtoch, nemusia jeho majiteľa vyjsť drahšie ako bežné vozidlo.
Aká je, respektíve ako sa mení,
skladba vašej cieľovej skupiny?
Ako som už spomínala, nové modely áut nám prichádzajú s mladším liftingom. Zároveň nám trochu mladne
aj cieľová skupina. Aj keď treba povedať, že ona bola vždy mladá oproti cieľovej skupine napríklad v Nemecku. Úplne
iný priemerný vek mali vodiči jazdiaci
na mercedese na Slovensku a v Nemecku. Myslím si, že teraz sa tiež významnejšie rozšíril počet záujemcov o naše vozidlá, vrátane ešte mladších ročníkov.
Svedčia o tom aj reakcie na sociálnych
sieťach. Odrážajú nadšenie z nových dizajnov a nových áut, teda z postupne prichádzajúcich nových modelov. Skutočne
si myslím, že dnes máme čo ponúknuť
ktorejkoľvek cieľovej skupine. Či už pre
bežných klientov počnúc modelmi osobných vozidiel Mercedes-Benz, rovnako
ako zástupcom podnikateľskej obce, ktorí potrebujú auto nielen na osobnú prepravu, ale napríklad aj na vozenie materiálu. Teda celú širokú škálu modelov
až po úplne najväčšie a najdômyselnejšie vozidlá využívané v službách a podnikaní. Ó
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Fenomén menom
– zdravé stravovanie (2)
V minulom čísle sme si predstavili základy zdravého stravovania
zo všeobecného hľadiska. V nasledujúcich riadkoch upriamime
pozornosť na jednu zložku zdravej stravy – proteíny (bielkoviny).
Text: Mgr. Martin Roháček, ﬁtnes tréner a nutričný poradca ESPRIA Health Club / Foto: ESPRIA Health Club, s.r.o., INT

P

roteíny nazývané aj makronutrienty patria medzi hlavné živiny v jedlách. Aminokyseliny sú
organické zložky, ktoré sa spájajú a vytvárajú proteíny. Ľudský
organizmus si vyžaduje proteíny ako zdroj
aminokyselín a energie. Proteíny pozostávajú z 20 hlavných aminokyselín, z ktorých
8 je klasiﬁkovaných ako esenciálnych – základných a zvyšné sa môžu syntetizovať v ľudskom organizme. Esenciálne aminokyseliny si organizmus nedokáže vytvoriť a musia
byť dodané v strave. Medzi ne partia: lyzín,
leucín, izoleucín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán a valín. Bielkoviny predstavujú v našom tele stavebné látky, ktoré budujú
všetky tkanivá. Preto je potrebné, aby každý človek mal dostatok stavebného materiálu na to, aby bol zdravý a výkonný. V opačnom prípade, keď človek nemá dostatočný
príjem bielkovín v strave, telo začne rozkladať už existujúce tkanivá na to, aby si ich vyrobilo. Máloktorý klient si riadi svoju stravu
a konzumuje dostatočné množstvo bielkovín, preto je vhodné mu odporúčať proteínové nápoje nášho klubu, prevažne ihneď
po tréningu, keď je telo v katabolickom stave a potrebujeme ho premeniť na anabolický
stav. Taktiež sa odporúča konzumácia proteínových nápojov pred spaním. Sú veľmi jednoduchou a rýchlou náhradou desiaty alebo
olovrantu. Nie sú dokázané žiadne nežiadu-

ce účinky pri užívaní proteínových preparátov. Proteíny alebo esenciálne aminokyseliny sú stavebnou látkou ľudského organizmu
a sú nevyhnutné pre rast a zachovanie štruktúry buniek všetkých orgánov.

PREČO KONZUMOVAŤ PROTEÍ
NOVÉ NÁPOJE:
z Pre zvýšenie podielu bielkovín v strave
z Podporujú rast svalovej hmoty
z Znižujú chuť do jedla
z Neobsahujú skoro žiadne sacharidy, preto
sú veľmi vhodné pri redukcii hmotnosti
z Dajú sa použiť ako náhrada sladkostí
z Sú rýchlo vstrebateľné a maximálne využiteľné v ľudskom organizme
z Na porovnanie obsahujú v priemere
25 g bielkovín, čo je rovnaké množstvo,
ako obsahuje 150 g kuracieho mäsa,
avšak pokiaľ by mal človek jesť 3-krát
denne takéto množstvo mäsa, veľmi by
to zaťažilo jeho obličky a pečeň, a tiež
celý tráviaci trakt by to príliš zakyslilo.

DENNÁ DÁVKA
Za normálnych okolností sa za dostatočnú dennú dávku bielkovín považuje 0,8 –
1 g na kg telesnej hmotnosti u dospelých.

DÁVKOVANIE:
z odporúčané dávkovanie pre našich
klientov by bolo ihneď po tréningu

vypiť jeden proteínový nápoj s vodou
z proteínové nápoje sa dajú použiť aj
ako náhrada desiatej a olovrantu
z proteínový prášok sa môže používať
aj ako jedna z ingrediencií pri príprave hotových jedál na zvýšenie obsahu
bielkovín v danom jedle.

ZDROJE PROTEÍNOV
/ AMINOKYSELÍN
Kvalita proteínov závisí od obsahu aminokyselín a ich vzájomného pomeru.
Vo všeobecnosti sú živočíšne proteíny
kvalitnejšie ako rastlinné, pretože ich zloženie viac vyhovuje potrebám ľudského
organizmu. Na druhej strane, kombinácia
rastlinných a živočíšnych proteínov môže
poskytovať vysokokvalitné
proteíny. Vynikajúcim zdrojom vysokokvalitných proteínov je zelenina, najmä sójový bôb.
Zdroje:
Živočíšne:
Mäso, ryby, vajcia
Rastlinné: Sójové bôby
a iná zelenina, zemiaky
a celozrnné výrobky
Mliečne: Mlieko a mliečne
výrobky (tvaroh, cottage syr,
biely jogurt), syry (olomoucké syrečky, egg cheese...) Ó
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Automobily
pre pápežov
Vatikán ako sídlo pápežov nemá stáročnú históriu, i keď
kresťanská cirkev mala svojho najvyššieho predstaviteľa
už od 1. storočia n.l. V 10. storočí si riadila už len majetok
na území Ríma. Text: Stanislav Cvengroš / Foto:
F
DAIMLER AG, Mercedes-Benz
Papstwagen
z roku 1930

P

odľa tzv. Lateránskej
zmluvy z 12. 2. 1922
uznal taliansky štát neutralitu
a nedotknuteľnosť územia Vatikánu. Vatikánsky štát – Civitas Vaticana – sa rozprestiera v západnej
časti Ríma, tvorí komplex budov s Chrámom sv. Petra (1506 – 1514). Nachádza
sa na pravom brehu rieky Tiber s rozlohou iba 0,44 km2 (44 ha), žije v ňom
800 obyvateľov, je členom OBSE a je stálym pozorovateľom OSN, mena je talianska a vatikánska líra, úradný jazyk latinčina a taliančina, štátna vlajka má dve
pozdĺžne polia: žlté a v bielom je zvýraznený zlatý pápežský erb.

PAPAMOBILY
Kým Karl Benz a Gottlieb Daimler
v roku 1886 zhotovili prvé vozidlá poháňané benzínovým motorom, pápeži, podobne ako všetky významné osobnosti,
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po sstáročia cestovali v drahých, pozlátených
nýc kočoch ťahaných čistokrvnými koňmi. Pri verejných vystúpeniach pápežov
nosilo
nos v luxusných nosidlách so zvýšeným sedadlom dvanásť nosičov v červených
nýc uniformách.
Po všeobecnom rozšírení automobilov
P
aaj Vatikán sa po niekoľkých desaťročiach rozhodol pre moderné dopravné prostriedky – luxusne vybavené automobily. Pre pápežov po prvý
raz prevzali automobil v roku 1909.
V prvej štvrtine 20. storočia pápežský
automobilový konvoj prijal viacero
značiek: Fiat, Bianchi, Graham-Paige, Itala, Citroën a ďalšie. Ale ani jeden z dovtedajších pápežov nemal záľubu v šoférovaní a nikdy si nesadol za
ľu
ich volant. Vlastne ani automobil nikdy
nepotreboval
v teritóriu cirkevného štátu.
nep
Prejsť ho peši znamenalo maximálne hodinu chôdze. Až pápež Pius X. (1903 až
1914) a jeho nasledovník Benedikt XV.
(1914 až 1922) boli automobiloví nadšenci. No Pia XI. (1922 až 1939) automobily
doslova fascinovali.

NÜRBURG 460 W 08
V roku 1929 sa v nemeckom Mercedese rozhodli pripraviť pre pápeža individuálne upravenú luxusnú limuzínu pre
Vatikán. Išlo o model Mercedes-Benz
Nürburg 460 W 08. Poháňal ju radový osemvalcovým motor s objemom valcov 4 622 cm3 s výkonom 80 k pri 3 400
otáčkach za minútu, s maximálnou rýchlosťou 100 km/h. Mala špeciálne nižšie
umiestnený, mierne predĺžený rám. Interiér karosérie limuzíny Pullman bol však

podstatne modiﬁkovaný oproti sériovému
modelu. V prípravnom projekte konštruktéri uviedli: „Vznikla otázka, ako a čo najlepšie pripraviť vozidlo, ktoré malo reprezentovať Svätého Otca. Mal to byť
najpokrokovejšie a najlepšie riešený automobil, aký bolo možné v tom čase zhotoviť.“ Sedadlá vodiča a spolujazdca boli čalúnené čiernou kožou, kým trón pápeža
bol obtiahnutý jemným hodvábnym brokátom. Okná nemali krištáľovo-zrkadlové
bezpečnostné sklá, ale nerozbitné tónované, ako ochranu proti silnému slnečnému
žiareniu. Vozidlo prišlo do Ríma na prívese. Do Večného mesta sa dopravilo vlastnou motorickou silou a prevzatie sprevádzala oslavná ceremónia. Jeho hmotnosť
bola úctyhodná: 2,5 tony a malo registrač- J
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Mercedes-Benz M z roku 2012

Mercedes-Benz 300 D z roku 1960

Nürburg po úplnej renovácii z roku 1983
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Jan Paul II Mercedes-Benz S class z roku 1985

J nú značku SCV 4. Pápež Pius XI. si ho
po krátkej prehliadke prevzal a celú hodinu na ňom jazdil po cestičkách vatikánskych záhrad.
Po rokoch a najazdení 40 000 km tento
Mercedes skončil aktívnu službu a dostal
sa do vatikánskeho múzea automobilov.
Všetko však na ňom i v ňom bolo v dobrom stave. Iba drevené okrasné lišty a niektoré časti interiéru mohli byť eventuálne
reštaurované. Ale automobil bol po 50 rokoch od výroby v unikátnom stave. No
Nürburg sa v roku 1983 vrátil do Stuttgartu, kde ho experti na renováciu historických automobilov podrobili dôkladnej
prehliadke, ktorá trvala rok.

KLENOTY NA KOLESÁCH
V roku 1984 sa tento historický motorový poklad vrátil späť do Vatikánu
a dostal ho pápež Ján Pavol, a tak ako
Pius XI., ktorý zaviedol tradíciu osobne si automobil vyskúšať, aj Ján Pavol
si v ňom zašoféroval po vatikánskych
záhradách. Po týchto jazdách sa Mercedes-Benz Nürburg opäť ocitol vo va-

Mercedes-Benz 230 G z roku 1980

tikánskom historickom múzeu.
Mercedes-Benz tam pôsobí ako klenot
medzi automobilmi oddelenia Museo delle Carrozze, medzi pápežskými vznešenými kočmi, nosidlami a ostatnými automobilmi.
Od tých čias Mercedes-Benz už 80 rokov dodáva do Vatikánu špeciálne pripravené automobily pre pápežov. Pre
pápeža Jána XXIII. doviezli do Vatikánu Landaulet 300D s automatickou
prevodovkou, Pavol VI. sa vozil v Landaulete M-B 600 Pullman a po čase
v modeli 300 SEL. V osemdesiatych rokoch minulého storočia zaviedli vo Vatikáne tzv. papamobily so špeciálnou
nepriestrelnou priehľadnou kabínou
v zadnej časti, ktorý dostal Ján Pavol II.,
upravený z modelu triedy G. Od roku
2002 pápež používal papamobil odvodený z prvej generácie M-triedy.
Pápež Benedikt XVI. si v decembri
2012 prevzal nový papamobil – špeciálne vyvinutý model Mercedes-Benz triedy M. Hlave katolíckej cirkvi vozidlo
odovzdal predseda predstavenstva Dai-

mler AG Dieter Zetsche. Nové vozidlo
pápežovi poskytuje viac pohodlia, lepšie
osvetlenie a možnosť komunikácie s vodičom, ako aj vetranie s využitím zdrojov solárnej energie. Opancierované
vozidlo poháňa benzínový motor s výkonom asi 400 kW a váži päť ton.

POSLEDNÁ INOVÁCIA
Nový papamobil má karosériu rovnako ako predchádzajúce modely lakovanú diamantovobielou farbou. Je vybavený
najnovšími technologickými prvkami. Na
uľahčenie jeho prepravy lietadlom je automobil oproti predchádzajúcim nižší. Pri
výrazne predĺženej kupole poskytuje vyšší vnútorný priestor na státie. Väčšia presklená plocha zasa umožňuje lepší výhľad
na pápeža. Prispieva k tomu i veľkoplošné
stropné osvetlenie. Na tróne vnútri je vyšívaný erb Svätého Otca.
Takže automobil posledného pápeža
Benedikta XVI. (do uzávierky magazínu
– pozn. red.) – Mercedes-Benz ML 430
nesie registračnú značku SCV 1 - Civitas
Vaticana. Ó

Mercedes-benz 600 z roku 1965
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Mercedes-Benz Club
Slovensko,
Tuhovská 5,
SK-831 07 Bratislava

PRÉMIOVÝ KLUB
Rodné ÷. (IöO):

Meno a priezvisko (firma):

Adresa:
Tel. mobilný:

E-mail:

Aký automobil vlastníte:

Členské výhody Mercedes-Benz Club Slovensko:

z Züava 5 % na náhradné dielce a 10 % na servisnú prácu.
z éasopis Classic magazine.
z élenská karta Mercedes-Benz Club Slovensko, ktorá oprávĀuje držiteüa na rôzne züavy (napr. pri návšteve múzea Mercedes-Benz
v Stuttgarte, Mercedes-Benz classic centra vo Fellbachu a pod.) www.mercedes-benz.com/clubs
z ÚêasČ na podujatiach organizovaných Mercedes-Benz klubom Slovensko, resp. iným Mercedes-Benz klubom.
z Züava na registraêný poplatok v prípade konania sa akcie pod záštitou Mercedes-Benz klubu Slovensko, resp. iných aj zahraniêných Mercedes-Benz klubov.
z Prístup na stránku s informáciami o vozidle (informácie o náhradných dielcoch podüa VIN, niektoré servisné postupy a množstvo zaujímavých informácií (prevažne technického charakteru). http://mercedes-benz-clubs.com/Registration/ClubLounge/186/en/001
Telefón: +421-2- 49294951
Telefax: +421-2-49294929

Mercedes-Benz klub Slovensko
Založený 3. 7. 1997

ŠtatutárnI zástupcovia: František Strachwitz, prezident
Jan Novotny, tajomník

využívaČ aj Vaši blízki - staêí, ak požiadate o vydanie
dodatkových kariet MercedesCard.

MercedesCard
– pre Vás a Vašich blízkych

Kreditná karta s trojcípou hviezdou je urêená pre každého majiteüa vozidla znaêky Mercedes-Benz. S MercedesCard nezískavate iba óalšie finanêné prostriedky za
omnoho výhodnejších podmienok, ale aj celý rad doplnkových výhod a zliav. Navyše rovnaké výhody môžu

StaĀte sa držiteüom kreditnej karty MercedesCard a získajte
automaticky:
z Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované na Slovensku
z Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
z 7 % züavu na darêekové predmety Mercedes-Benz
z V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v zahraniêí
zvýšenie úverového limitu
z 10 % züavu na krátkodobé zapožiêanie vozidiel spoloênosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.
z Zvýhodnené ceny kurzov bezpeênej jazdy – škola šmyku.
z V prvom roku využívate pritom kartu bez poplatkov!
V spolupráci s našimi partnermi zahĄĀa karta aj celý systém óalších zliav - na ubytovanie, prenájmy áut, služby êi
výrobky vybraných znaêiek. Pre záujemcov je ku karte k dispozícii aj celoroêné komplexné cestovné poistenie s možnosČou špeciálneho pripoistenia pre hráêov golfu.
Podrobné informácie o výhodách MercedesCard vrátane
žiadosti o vydanie karty nájdete na našej stránke www.mercedes-benz.sk/Mercedescard. Vaše prípadné otázky radi zodpovieme aj telefonicky na êíslach: 02/4929 4418, 0918/ 500 114.
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard
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Hra farieb a kontrastov
Spôsob, akým je možné zachytiť aktuálne a predovšetkým módne farebné
trendy a pritom zvýrazniť individualitu, naznačuje aj najnovší model smart
fortwo edition cityﬂame. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

O

hnivožltá farba karosérie - vďaka žltému
perleťovému laku ﬂame yellow (na želanie
možnosť aj čierneho
laku) - je daná do ostrého kontrastu
s čiernou bezpečnostnou klietkou karosérie tridion a diskov kolies z ľahkej zliatiny. Vozidlo tak dostáva nový
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dynamickejší rozmer. Ten mu však
neurčuje len samotný exteriér, ale aj
kontrastný interiér, v rámci ktorého
sa striedajú exkluzívne čierne sedadlá
s koženým vzhľadom s výraznými všitými žltými vložkami z koženky, pričom sú ozdobené žltými ozdobnými
stehmi. Rovnakými stehmi je ozdobený aj prístrojový panel s koženým

vzhľadom, pričom do kontrastu žlto-čiernej farby bola daná aj dvojdielna
kolenná opierka, trojlúčový kožený
športový volant s radiacimi páčkami
a žltými ozdobnými stehmi a špeciálne vyhotovené rohožky s vyšitým nápisom „cityﬂame“. Expresívne športový charakter vozidlu dodávajú nielen
exkluzívne zdvojené trojlúčové čierne disky z ľahkej zliatiny so širokými
pneumatikami (175/55 R 15 vpredu a
195/50 R 15 vzadu), ale hlavne čierne
kryty vonkajších zrkadiel. Výrobca
sériovo ponúka automatický program
radenia softtouch, elektricky ovládané okná, klimatizáciu s automatickou
reguláciou teploty, ako aj priehľadnú panoramatickú strechu so slnečnou clonou či audiosystém basic. Model smart fortwo edition cityﬂame je
od začiatku tohto roka dostupný ako
kupé a aj ako kabriolet, s výkonom
motora buď 52 kW alebo 62 kW, pričom jeho výroba bola zámerne limitovaná len na 2 400 svetových exemplárov.Ó
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Ambasádor
V polovici marca (13. – 15. 3.) sa na Štrbskom Plese uskutočnili Slovenské
ﬁremné hry Zima 2013 - športovo-spoločenské podujatie otvorené pre
ﬁremné subjekty, ktoré na ne nominujú svojich zamestnancov a manažérov ako svojich športových reprezentantov. V rámci tohtoročných zimných
hier sa stala značka Mercedes-Benz špeciálnym partnerom.
Text: Peter Škorňa / Foto: ELCOP Bratislava

A

nielen to. Hviezd, okrem
tých automobilových, sa
vTatrách zišlo viac. Exkluzívnej roly ambasádora
sa totiž zhostila osobnosť,
akých je na Slovensku málo – celosvetovo rešpektovaná hokejová legenda, ktorá v drese Slovenska s dvojkrížom na hrudi získala zlato (2002) a bronz (2003) na
majstrovstvách sveta v hokeji, dvojnásobný najlepší strelec NHL, v ktorej zaznamenal 503 gólov a 389 asistencií v 1 081 zápasoch, bývalý generálny manažér slovenskej
hokejovej reprezentácie - Peter Bondra.
V tejto súvislosti sme mu položili niekoľko otázok...
Napriek tomu, že ste v súčasnosti už
mimo aktívneho vrcholového športu a hokeja ako takého, zrejme ste ako
„športový dôchodca“ na šport ako
taký nezanevreli...
Samozrejme. To sa ani nedá. Vždy, pokiaľ môžem, sa vo svojom voľnom čase
venujem nejakej športovej aktivite – samozrejme na amatérskej úrovni. V rámci hokeja podporujem mojich dvoch synov
v ich hokejovej kariére, snažím sa im poradiť, byť nablízku vždy, keď je to potrebné. Vo voľných chvíľach hrávam najmä
golf, pretože som jeho vášnivým priazniv-

com. Občas hrávam futbal, rád si zahrám
tenis. Svoj život si bez športu neviem predstaviť ani dnes. Tiež sa zúčastňujem viacerých akcií zameraných na podporu charitatívnych a ušľachtilých myšlienok, ktoré
pomôžu tým, ktorí pomoc potrebujú, alebo na aktivitách motivovaných myšlienkou
podpory športu ako takého.
Všimli sme si, že pomerne často, keď
ste na Slovensku, si napriek krátkosti času vášho pobytu dokážete nájsť
miesto na aktivitu spojenú so športom
či dobročinnosťou...
V čase, keď som ešte aktívne hrával
hokej, som na takéto aktivity čas veľmi nemal. Aj preto sa dnes snažím tejto stránke spoločenského života aktívne venovať, pokiaľ je to len možné. Keď
som bol oslovený stať sa tento rok ambasádorom Slovenských ﬁremných hier
na Štrbskom Plese a oboznámil sa s ich
hlavnou myšlienkou – pomôcť zamestnávateľom motivovať svojich zamestnancov k športu a k osvojeniu si zdravého životného štýlu, prijal som možnosť
byť ambasádorom bez zaváhania. Ponuka ma totiž potešila o to viac, že som si
uvedomil, koľko je na Slovensku skvelých osobností a športovcov. Myšlienka
spojenia športu a ľudí z biznisu je veľmi

atraktívna a prospešná – v konečnom
dôsledku pre obe strany.
Počas vášho posledného pobytu na
Slovensku ste mali k dispozícii Mercedes-Benz CLS Shooting Beak. Získalo
si vás niečím uvedené vozidlo?
V prvom rade by som sa chcel poďakovať spoločnosti Mercedes-Benz Slovensko
za to, že mi vyšla v ústrety a toto komfortné vozidlo mi zapožičala. Viete, mercedesy sú už samy osebe vozidlá, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou bezpečnosti. Ide
o jednu z najrenomovanejších a najprestížnejších značiek, na akých som jazdil. Cesta z Bratislavy do Popradu na novom CLS
Shooting Beak bola veľmi príjemná, vozidlo je nadmieru pohodlné, motoricky výkonné a zároveň aj úsporné – čo sa týka
spotreby. V prípade, že by som v budúcnosti uvažoval nad kúpou nového vozidla,
práve tento typ by mal u mňa šancu.
Aké vozidlo vlastníte doma - v USA?
Mercedes-Benz S 350 BlueTec Diesel.
S ním som veľmi spokojný, je bezpečný
a skvele ovládateľný. A to som zvedavý,
aká bude najnovšia trieda S, ktorá má prísť
na trh na jar tohto roku... Ó
Celé znenie rozhovoru v jeho neskrátenej forme si môžete prečítať
na www.estar.sk
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Interview

Servisnú prehliadku
auta vynechá málokto.
Preventívna prehliadka
nás samých už takou
samozrejmosťou nie je.
Napríklad mamograﬁcké vyšetrenie absolvuje
na Slovensku iba jedna
pätina žien. Môžu za to
aj mýty o bolestivosti či
škodlivosti tohto vyšetrenia. Viac nám o tom
porozprávala primárka
preventívneho centra
Onkologického ústavu
sv. Alžbety MUDr.
Alena Kállayová.
1

Dobré vedieť

P

odnet pomôcť vyvrátiť
fámy, že mamograﬁa bolí,
sme dostali priamo od
žien, ktoré ste vyšetrili.
Ako je to však s jej údajnou škodlivosťou?
Slovenky nechodia podľa odborníkov
na preventívne vyšetrenia tak často, ako
by mali. Neraz sa tohto boja ešte viac
ako choroby. K ich strachu často prispieva aj to, čo si prečítajú na internete o rizikách mamograﬁe. Takéto vyšetrenia sú
pritom dnes komfortné a vôbec nie bolestivé. Vysoko soﬁstikované mamograﬁcké prístroje, ktoré sa vyvinuli za vyše
tridsať rokov ich používania, skutočne
veľmi kvalitne chránia prsník. Eliminujú
nebezpečenstvo vyvolania zmien v prsníku jeho ožarovaním či stláčaním. Nakoniec, ak by rakovina bola spôsobená mechanickým pôsobením, tak na kolenách,
na lakťoch a na zadku jej máme najviac.
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Tam sme padali už ako deti.
V súvislosti s tým som rada dôkazom,
ktoré svedčia o postupnom prekonávaní
takýchto zbytočných bariér. Nielen ženami, ale aj mužmi. A nemám tým na mysli iba skutočnosť, že ochorenie prsníkov
sa týka, aj keď v podstatne menšej miere,
aj mužskej populácie. Nedávno ma tak
potešila úsmevná príhoda. Žena, ktorá
prišla na mamograﬁcké vyšetrenie, priznala, že jej ho odporučil partner. Lebo
sa mu pri „prehmatávaní“ jej prsníkov
niečo nezdalo.
Nielen ženy, ale aj muži váhajú ísť na
preventívnu prehliadku tiež s obavou: čo ak mi nejaké ochorenie lekári nájdu?
Komplexné preventívne vyšetrenie
orientované najmä na prevenciu v súčasnosti tých najrizikovejších, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, už
v našom preventívnom centre absolvova-

Text a foto: Peter Kresánek

lo vyše 55-tisíc osôb. Z nich sme u 1,4 tisíca zachytili rôzne štádiá ochorení. K odhaleniu onkologického ochorenia vo
včasnom štádiu došlo u takmer 400 vyšetrených a u vyše 600 to boli prekancerózy.
Boli ošetrení, liečení. Viacerí už vyzdraveli a mohli si obnoviť plnohodnotný život. Onkologické ochorenie, aj keď je veľmi závažné, už nie je treba vnímať ako
ľudský osud či dokonca rozsudok smrti.
Odborníci tvrdia: mnohé typy, ktoré sme
predtým považovali za smrteľné, sa dnes
dajú liečiť. Napríklad pri rakovine prsníka môže byť, ako pripomína prezidentka
Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká,
DrSc., liečba úspešná až v 90 percentách
prípadov. Vysoké percentá vyliečených
má aj rakovina hrubého čreva, krčka maternice či detskej leukémie. Platí však jedno. Treba prísť včas. Až okolo 300 žien
ročne by mohlo na Slovensku zachrániť,
ak by sa napríklad podarilo, aby mamograﬁcké vyšetrenie absolvovalo nie terajších 20 ale 70 - 80 percent príslušnej populácie. K tomu by prispel aj v krajinách EÚ
bežný mamograﬁcký skríning, ktorý doposiaľ Slovensko nemá.

HVIEZDY CIEST 01/2013

kallayova2.indd 38

20. 3. 2013 15:53:25

Ako je známe, ochoreniam, najmä tým civilizačným, sa dá predísť.
Mohli by ste k tomu dať záverom
svoje odporúčania?
V dnešnom uponáhľanom svete plnom stresov, vysokého pracovného nasadenia, znečisteného životného prostredia
či ozónovej diery sa zdravotný stav ľudí
zhoršuje. Pribúdajú pacienti s civilizačnými ochoreniami, ako sú kardiovaskulárne a onkologické... Čoraz viac ľudí sa
preto snaží o primárnu prevenciu: fyzickú aktivitu a racionálnu životosprávu,
pravidelné stravovanie a dostatočný prísun tekutín, vlákniny, zeleniny či ovocia.
Patrí sem i obmedzovanie konzumácie
jedál s vysokým obsahom živočíšnych tukov, sladkostí, údenín, konzervovaných
či opakovane ohrievaných pokrmov. Vyvarovanie sa návykovým látkam, cigaretám a alkoholu. Pokiaľ možno tiež elimi-

novanie dosahu stresov, ale napríklad aj
vyhýbanie sa intenzívnemu opaľovaniu.
Za obzvlášť nebezpečné sa pritom považujú spomínané stresy, fajčenie a nadmerná hmotnosť - obezita. Na druhej
strane, čo sa menej dáva do popredia, je
skutočnosť, že tu sprostredkovane pôsobí
blahodarne aj pozitívne naladenie a postoje osobnosti. A napríklad i spôsobilosť
vedieť sa tešiť zo života. Ó

1 Primárka preventívneho centra Onkologického ústavu
sv. Alžbety MUDr. Alena Kállayová. stojaca pred
najnovším digitálnym mamografom
2 V preventívnom centre ústavu sa v rámci prehliadky
tiež dá naučiť na funkčnej makete indikácií predbežných symptómov ochorení samovyšetrením
prehmatávaním prsníka.

2

spektrum

Športové
mercedesy pre užívateľov Playstation
Nové CLA 45 AMG i A 45 AMG ako aj ďalšie športové autá s hviezdou sú hlavnými
účinkujúcimi v hre Driveclub exkluzívne vyvinutej pre ďalšiu tohtoročnú novinku –
Playstation 4 od spoločnosti Sony. Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

P

laystation 4 poskytne výkonnú graﬁku a rýchlosť, inteligentné zosobnenie a rozsiahlu integráciu sociálnych
a inovačných funkcií. Audiovizuálna kvalita vozidiel a tratí i reál-

ne stvárnený výhľad z kokpitu účastníkom hry spravia z pretekov realistickú
jazdu. Užívatelia vozidiel si odskúšajú
vysokovýkonné kompaktné A 45 AMG
a aj nové kupé CLA 45 AMG. Konzola
umožní jednoduchý prístup k interneto-

vým sociálnym sieťam, ako sú Facebook
a Twitter a podporuje streamovanie
hier. Bude mať aj tlačidlo, ktorým sa
bude dať o hry podeliť s priateľmi, ktorí
môžu priebeh hry komentovať a pomáhať hráčom v ťažkostiach. Ó
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Offroadová
budúcnosť

Niektorí v ňom vidia predzvesť nového začiatku reči foriem
terénnych vozidiel značky Mercedes-Benz, iní optimálne
vyhotovenie vozidla diaľničnej patroly v roku 2025.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

40
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N

ech je to už akokoľvek –
dizajnová štúdia modelu Ener-G-Force z dielne
Mercedes-Benz, predstavená počas posledného veľtrhu dizajnu Los Angeles Design
Challenge, si zaslúži obdiv tak dizajnérov, ako aj tvorcov koncepcie moderných vozidiel. Model vozidla, pre ktorý
je príznačný čistý dizajn, je jednoznačne založený na nespochybniteľnej automobilovej ikone - triede G. Táto vízia
diaľničného „policajta“ je výnimočná
hneď tým, že s terénom si bude rozumieť rovnako dobre ako s asfaltovou
cestou, čo dopravným policajtom v budúcnosti bez problémov umožní dostať
sa do akýchkoľvek extrémnych dopravných a terénnych podmienok. Dokonca
aj tam, kde si vozidlo v súčasnosti nevieme predstaviť.
Na tento účel vytvorili dizajnéri Mercedes-Benz Advanced Design Studio aj
kolesá s charakteristickým drsným dezénom, natiahnuté na 20-palcové disky.
Každé z kolies je poháňané vysokový-
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Výnimočné poslanie nového
modelu okorenili konštruktéri
aj netradičným obkladom dna
batožinového priestoru.
konným elektromotorom špeciálne prispôsobeným konkrétnemu terénu. Na
streche vozidla je umiestnený Terra-Scan - topograﬁcký skener okolia, nepretržite sledujúci okolie a promptne
regulujúci pruženie, tlmenie a ďalšie parametre podvozka pre optimálnu trakciu. Dravý alternatívny a predovšetkým
maximálne ekologický pohon zabezpečujú elektrické akumulátory a vodíkové palivové články. Vodík si pritom
Ener-G-Force vyrába priamo z vody pomocou takzvaného hydro-tech konvertora, vďaka čomu je dojazd Géčka budúcnosti na jedno vodné natankovanie
až 800 km!
Genetická príbuznosť s triedou G je

pri modeli Ener-G-Force vyjadrená nielen v prednej časti vozidla s výraznou
expresívnou maskou chladiča či integrovanými svetlometmi, svetelnými diódami vytvárajúcimi v svetlometoch jednotky svietidiel v tvare G, pozičnými
svetlami na predných blatníkoch, ale aj
samotným charakteristickým dominantne silným a kultovým výrazom. Ó

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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UŽ NIKDY NEBUDEŠ VÁHAĘ,
ÀI JU POZVEŠ DOMOV

Život na vysokej nohe nemusí byť drahý!
Na luxusný mezonet ti teraz stačí 230.000 € bez DPH.
Veľkorysé mezonetové byty v rezidenčnom projekte III VEŽE
disponujú priestrannými terasami a balkónmi. Pôsobivý výhľad
odhaľuje panorámu od Karpát až po Bratislavský hrad a historické centrum Bratislavy. Jedinečný komfort bývania zabezpečuje

24-hodinová recepcia, VIP poschodie, fitnesscentrum, garáže,
familyroom s terasou a parkom vhodné na rodinné stretnutia
a oslavy. III VEŽE sa nachádzajú v obľúbenej mestskej štvrti
Bratislava - Nové Mesto, pár minút od centra mesta.

WWW.MEZONETYTRIVEZE.SK

Dohodnite si obhliadku na tel.: +421 911 988 000
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Okrídlená fantázia
Malý vzhľadom, veľký výkonom a svojou dokonalosťou. A ešte čosi navyše
– jedinečný. Vďaka svojim krídlam dokáže vzlietnuť kamkoľvek, kam si to
len vaša fantázia dokáže predstaviť. Presne takáto je originálna ikona
mestskej mobility - smart forjeremy... Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Z

a svoje krídla - integrované v zadnej časti karosérie, vytvárajúce kľúčový
a dominantný dizajnový prvok vozidla - nevďačí
žiadnemu energetickému nápoju, ale
svetoznámemu americkému módnemu
návrhárovi Jeremymu Scottovi. Mimochodom, medzi jeho prominentných

44

klientov okrem smartu patrí aj Lady
Gaga, Madonna, Katy Perry či Rihanna. Prečo dal Jeremy smartu krídla, vysvetlil sám návrhár: „Krídla pre mňa
znamenajú slobodu, kus beztiaže. Preto som trval na tom, aby boli použité na modeli smart electric drive, kde
mali vizualizovať oslobodenie životného prostredia od škodlivých emisií

a symbolizovať novú ľahkosť mobility.“
Avantgardný a futuristický lesklý biely smart forjeremy má pochrómovaný tridiónový bezpečnostný rám na každej strane s Jeremyho typickým dizajnérskym
prvkom - krídlom - pripomínajúcim perie. Bočné nasávacie otvory vzduchu sú
inšpirované tryskami lietadla, disky kolies sú navrhnuté ako vrtule lietadiel, vďa-
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ka čomu počas jazdy vzbudzujú dojem,
ako keby sa elektrický smart mal v každej
chvíli vzniesť do vzduchu. Letecky pôsobí aj samotný biely volant vybavený dvoma pochrómovanými ramenami, ktorý
je smerom nahor otvorený. Pocit mimoriadneho luxusu v interiéri evokuje exkluzívna a elegantná farebná schéma bielej
s jagavými pochrómovanými akcentmi.
Podmanivo pôsobia aj vnútorné plochy
sedadiel a stredné panely vo dverách, a to
hlavne vďaka prepracovanému kosoštvorcovému prešívaniu.
Mimochodom, pokiaľ by ste chceli byť
originálni a mať Jeremyho Scotta vo svojej
umeleckej zbierke, mali by ste sa aj napriek
tomu, že je len január, poponáhľať. Počet
predajných kusov tohto elektromobilu bez
lokálnych emisií, s maximálnou rýchlosťou
125 km/h a dojazdom až 145 km na jedno
nabitie, je prísne limitovaný... Ó

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

Aristokrat
Jeho výrazné črty tváre, vysoká chudá postava a spôsob gestikulácie
a komunikácie ho predurčili stvárňovať väčšinou dramatické
charaktery postáv ľudí z vyššej spoločnosti. S pribúdajúcimi rokmi
a skúsenosťami dokázal zo svojho mena urobiť prémiovú značku,
symbolizujúcu herecké umenie najvyššej kvality. Jeden
z najobsadzovanejších súčasných slovenských hercov v českých
filmoch, herecký aristokrat, uznávaný režisér a rešpektovaný
pedagóg – Martin Huba (70).
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek / Interiér: Hotel Sheraton Bratislava

V

erejnosti ste známy
ako výrazná herecká
osobnosť. Vy ste však
aj režisérom. To na
Slovensku trpíme nedostatkom režisérov?
Herectvo je činnosť, pri ktorej ste závislý od množstva faktorov: či ste obsadzovaný, kto vás obsadí, kto je počas predstavenia vaším partnerom, či sa vám
hodí rola, ktorú dostanete a akú možnosť vašej výpovede cez ňu máte.
Spôsob umeleckej výpovede
však výrazne ovplyvňuje režisér...
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A práve to je ten najdôležitejší faktor vašej závislosti. Ide o totálnu hereckú závislosť, nakoľko je to práve režisér, kto určuje,
usmerňuje a ovplyvňuje spôsob vašej výpovede. On má priestor potrebný na tvarovanie postavy. Vy môžete mať
predstavu stvárnenia roly, ale od
neho záleží, či ju prijme a ako
s ňou bude ďalej nakladať. Ide
svojím spôsobom o určité umelecké napätie, či dokonca násilie
medzi predstavou režiséra a samotného herca v otázkach výsledného tvaru umeleckej hereckej výpovede.

Bola tým, čo vás posunulo smerom
k réžii, nedostatočná možnosť osobnej sebarealizácie?
Viete, keď máte tridsať rokov, ste plný
ambícií, ale aj strachu, či sa vám vaše úsilie podarí, tak nutné zlo vo forme režisérskych korektúr vašich predstáv vyjadrenia charakteru postáv znášate nepomerne
ľahšie, ako keď ste starší, skúsenejší - a aj
menej závislý. Vtedy sa vám už „režisérske násilie“, neustála retuš vašej umeleckej výpovede, znáša oveľa ťažšie. Aj preto
z túžby po tom, čo by som mohol a chcel
na divadelnom javisku ponúknuť,
aby to bola moja čo najkomplex- J
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osobnosť

J nejšia umelecká výpoveď, som sa rozhodol
vojsť aj do neistých režisérskych vôd...
Čo je typické a charakteristické pre
Hubov režisérsky rukopis?
Vo veľkej miere to súvisí s tým, o čo ste
sa snažili ako herec. Následne, v týchto intenciách umeleckej výpovede – sa snažíte
nahovoriť svojich kolegov na váš umelecký
rukopis v čase, keď ste režisérom. S herectvom som sa vážne začínal zaoberať v období depatetizácie, keď sa dôraz kládol na
autentickú a pravdivú výpoveď. Či už počas pôsobenia v Divadle na Korze, alebo
na Novej scéne s Milošom Pietorom a Vladom Strniskom. A presne o to sa snažím
aj dnes. Moje chápanie herectva spočíva
v tom, že ide o určitý druh výpovede, podobnej spovedi. Ako režisér sa snažím na
toto videnie sveta a profesie herca nahovo-

48

riť zúčastnených hercov, s ktorými ako režisér spolupracujem.
Kedykoľvek, keď ide o osobnú spoveď, ide o odkrývanie veľmi krehkého a citlivého osobného sveta, ktoré si
každý skôr chráni, než by s ním išiel na
„trh“. Nebývajú„navrávania“ na takéto vnímanie herectva zložité?
Bývajú. Viete - pre ľudí na javisku to nie
je jednoduché a ani príjemné. Zvlášť, ak
sa vám ich podarí presvedčiť na to, aby sa
svojím herectvom priznali s starostiam,
ktoré majú so svetom, so sebou samými,
na problémy vo vzťahoch či v živote. Keď
to ich herectvo nie je len akési tvárenie sa
na hranie, nie je umelé, necítiť z neho pózu
a klišé, ale je aj precítené, cítite z neho ten
správny „pach“ skutočných emócií, so všetkým, čo k nim patrí. Práve preto u mňa je

prvoradá autentická výpoveď. Ja nepotrebujem, aby niekto demonštroval, že sa bojí,
ja potrebujem, aby on ten strach skutočne
precítil, aby bol taký presvedčivý, že divák
začne mať vplyvom jeho strachu oňho vážny záujem a obavu.
Do akej miery má autentickosť herectva súvislosť aj s tým, že dnes, keď si
zatvoríte oči a len počúvate jednotlivé
herecké hlasy, tak máte aspoň podľa
mňa problém jednoznačne povedať:
toto je ten a toto zase tamten herec.
Samozrejme, nepočítajúc pár výrazných hereckých a aj hlasových osobností mladej hereckej generácie...
Viete čo je výraznosť? Je to v prvom rade
odraz osobnosti. Toho, že keď si privriete
oči, predstavíte si to, ako na vás ten-ktorý
človek zapôsobil. Či bol plachý, drzý, alebo
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ušľachtilo uvažujúci. Je to podvedomá činnosť. Čiže – je to opäť o vašej osobnej spovedi, prezentovaní sa a autenticite. Žiaľ,
dnes o mnohých hercoch vieme, s kým sú,
s kým boli, čo nosia oblečené a čo vyzlečené. Čo však absentuje, je hĺbka ich osobnosti – hereckej a aj ľudskej, pretože kvôli
chvíľkovej popularite a ﬁnančnému proﬁtu
ju radi tým, že sa pohybujú v bezduchých
neumeleckých priestoroch, strácajú. Na to,
aby mohol herec prezentovať svoje umenie
a najmä uplatniť a rozvinúť svoju osobnosť,
je dnes veľmi málo priestoru. Ale pokiaľ
ho využije správne, ľudia si ju dokážu zapamätať. Bez toho, aby sa musela osobnostne
a aj ľudsky devalvovať len na akúsi celebritu šoubiznisu, bez toho, aby ľudia o nej vedeli akurát len to, ako sa volá, akú má prezývku, čo má s kým a čo s kým mať bude,

či čo s kým chce mať. Ťažko sa stane osobnosť z herca, ktorý len tlmočí naučené veci
ako na bežiacom páse – niekedy aj v troch
v ten deň idúcich seriáloch, bez toho, aby
boli poznačené jeho skúsenosťou, prežitkami a osobitosťou. Keď nemáte v rukách
kvalitný text, ale len akýsi všeobecný, jednoduchý a čo najzrozumiteľnejší pre široké
ľudové masy, keď takéto tlmočenie textov
akceptujete a prijmete ako svoju hereckú
výpoveď, vtedy sa z vás osobnosť stane len
ťažko. Preto si aj takéhoto človeka ťažko zapamätáte len podľa jeho hlasu.
Kam miznú každý rok absolventi réžie, keď ich v divadlách nahrádzajú samotní herci? Alebo to znamená, že na
Slovensku nemáme dostatok kvalitných režisérov?
Režiséri by aj boli, len možností a príležitostí ponuky kvalitnej práce je pomenej.
A keď aj možnosť divadelnej réžie je, je
oveľa menej ohodnotená než iné komerčné veci. Vlastne, je to pre mladých režisérov aj určité riziko – čakať na to, kým dostanú ponuku urobiť napr. Shakespeara. Aj
preto pracujú skôr na tom, aby na seba a
svoju prácu a talent upozornili cez komerčné médiá, napr. cez televízne seriály. Nakoniec, mladí ľudia sú nútení si zabezpečiť
nielen svoje existenčné, ale aj rodinné zázemie, a preto skôr než divadlu dávajú prednosť komercii. A keď už raz ste „v nej“, len
ťažko sa rozhodnete z nej vystúpiť a prejsť
do oveľa skromnejších podmienok. Hoci,
viem o troch či štyroch veľmi šikovných ľuďoch, ktorí sa spomedzi mladej generácie
režisérov veľmi nádejne „vynorili“...
Umenie je vo všeobecnosti závislé od
úspechu. Na druhej strane by malo
byť závislé aj od kvality. Ide v dnešnej
dobe poznačenej pomerne širokou nekultúrnosťou kultúry, či skôr podliezaním úrovne kultúrnosti v prospech
komerčného záujmu más ruka v ruke
komerčný úspech s kvalitou v umení?
Položili ste veľmi ťažkú otázku. Dnes je
mnoho umelcov, ale aj umenie ako také
výrazne deformované popularitou. Z nej
sa stala akási modla, pre ktorú sa dokáže často nielen podliezať umelecká úroveň
– ako ste spomínali vy, ale aj devalvovať
osobná hrdosť a umelecké zásady. A pritom to, že je niečo populárne, neznamená automaticky, že je to aj kvalitné, dobré
a hodnotné. Práve naopak. V záujme popularity sa väčšinou stráca aj všetka dovtedy vynaložená námaha a čas, ktoré umelec
vynaložil pre to, aby nebol napr. priemerným, ale naopak – hodnotným hercom. Je

pravdou, že ľudia majú radi populárnych
hercov, len takáto popularita môže byť
v prípade, že sa k nej nedokážu postaviť
objektívne, dvojsečnou zbraňou.
Nedá mi, aby som v tejto súvislosti neuviedol situáciu, keď jedna veľmi kvalitná herečka, len čo vyšla na javisko,
vzbudila v obecenstve úsmevy, hoci
jej rola bola výsostne dramatická. Jednoducho, ľudia ju nevnímali ako kvalitnú herečku hrajúcu dramatický
výstup, ale ako vtipnú prihlúplu predstaviteľku jednej televíznej seriálovej
postavy...
To je tá dvojsečná zbraň popularity,
o ktorej som hovoril. Na druhej strane si
myslím, že predsa len existuje aj umenie,
ktoré je aj populárne a úspešné a aj kvalitné zároveň. Ktoré sa nerobí len pre komerčnú úspešnosť ohraničenú diktátom
píplmetrov. Aj keď - ide skôr o sporadické
prípady. O to sú však v konečnom dôsledku vzácnejšie.
No život si napokon znekvalitňujeme
my ľudia sami, nie píplmetre. My totiž máme v rukách všetky nástroje, od
ktorých kvalita umenia, kultúry a v konečnom dôsledku aj národa závisia,
nemyslíte?
V posledných dvadsiatich rokoch ovládol priestor kultúry nový moment, ktorý
zjednodušene nazvem - možnosti zarobiť
si. Od neho sa následne odvíja veľmi veľa
vecí – aj čo sa týka devalvácie kvality umenia, kultúrnosti a pod. V kultúrne vyspelých krajinách neobsadí režisér do svojej
divadelnej hry populárneho televízneho seriálového herca, pretože by mu zničil jeho
predstavenie. Jednoducho - ľudia by sa
naňho počas predstavenia pozerali takou
optikou, ako keby sedeli doma - v teplákoch pred televízorom. U nás je to naopak.
Mnohí ľudia tu žijú v sebaklame, že keď
sa stanú populárnymi v telenovelách a seriáloch, budú mať väčšiu šancu uplatniť sa
aj v divadle. Osobne si však myslím, že aj
tieto veci sa začínajú pomaly meniť k lepšiemu. Dnes sú divadlá – a najmä tie malé
- závislé od komerčného repertoáru. To
však neznamená, aby v rámci neho nemali aj jedno, dve či nebodaj aj tri hodnotné
a kvalitné „kusy“. Viete, kvalitu nepotrebujú len diváci, ale aj samotní herci a umelecký súbor ako taký. Pretože len kvalita
vás dokáže vnútorne očistiť, je tou jedinou
možnou katarziou pred hroziacou mentálnou a umeleckou kataklizmou. Pred
osprostením, po ktorom sa aj na Shakespeara budeme pozerať bez uvažovania, roz- J
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osobnosť

J mýšľania a sebaúcty, takou plytkou a jednoduchou optikou, s akou sa dá pozerať na
niektoré reality šou či seriály...
Ste úspešným a rešpektovaným hercom. Čo je potrebné na to, aby človek
dosiahol túto métu?
V prvom rade je potrebné pociťovať
túžbu vyjadriť sa k veciam, ktoré vás trápia,
resp. viete, že trápia ľudí okolo vás. Musíte hrať z nevyhnutnosti, len preto, že to
tak cítite. Nakoniec, aj Shakespeare hovoril, že: „Divadlo je odrazom života“. Aby sa
mohol stať človek dobrým hercom, musí
mať horúce srdce, chápať javisko ako svätý
priestor, umožňujúci sa vysloviť k veciam
okolo nás. Ako režisér a pedagóg nahováram svojich kolegov k nevyhnutnosti osobnej výpovede, pretože len pomocou nej sa
človek dokáže oslobodiť a je presvedčivý.
Zároveň tým pomáha ľuďom v hľadisku
už len tým, že v ich podvedomí vystupuje
nie ako herec, ale ako autor ich slov. Dôležitá je však aj pokora a pocit, že chcem svojím pôsobením na javisku ľuďom predo
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mnou pomôcť. Že
nie sú sami, že ich
očakávania a túžby
preciťujete s nimi.
Práve takéto uchopenie roly a obcovanie s kvalitným textom je to, čo dáva
hercom ich tvár. Čo
formuje ich osobnosť. Toto je výnimočnosť postavenia
herca. Samozrejme,
pokiaľ herec dokáže pozitívne využiť
zdedené schopnosti, nadobudnuté vedomosti a byť divákovi partnerom,
nie vystupovať voči
nemu ako mentor,
vtedy je predpoklad, že bude úspešným umelcom.
Ktorých mladých
hercov považujete za budúce
hviezdy slovenského divadla?
Viacerí z mladých hercov nimi
môžu byť. Záleží
len od nich, či odolajú rôznym lákadlám a volaniam a
povedia si, že ich prioritou je poctivé a kvalitné herectvo so všetkým dobrým a zlým,
čo k tomu patrí. Pretože herec rastie aj
tým, čo hrať prijme a čo hrať odmietne,
čoho je ochotný sa vzdať, čo oželieť. Niekedy je dôležité vedieť pribrzdiť, lebo inak sa
vás publikum a aj divák „preje“. Disponovaných hercov je veľa, ale ako sa hovorí aj
v Evanjeliu podľa Matúša: „... mnoho je povolaných, ale málo vyvolených...“ Mám
radosť z hercov, ktorí sú nielen herecky disponovaní, ale herectvo robia poctivo. Ako
napr. Táňa Pauhofová, Robo Roth, Ľubo
Kostelný či Ondro Kovaľ. Tiež aj chalani,
ktorí robili Partičku. Nie však pre ňu, ale
preto, ako sa dokázali zhostiť kvalitných divadelných textov. Disponovaných je určite viac, len musia v sebe nájsť silu zvažovať
príležitosti.
Tento rok sa dožívate významného
jubilea - sedemdesiatky. Vlastne
či chcete alebo nie - ste už hereckým matuzalemom. Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste ako herec,

režisér a aj pedagóg povedali, že
už stačilo?
Túto otázku riešim za pochodu. Som
človek, ktorý musí viackrát spraviť tú istú
chybu, kým si uvedomí, že sa pomýlil. To,
že končím, som si povedal zatiaľ len dvakrát. Rád by som sa len tak prešiel popri
Dunaji, šiel do mojich obľúbených Tatier,
v pokoji si zosumarizoval svoj život. Na to,
aby som si sám pred sebou zložil účty, potrebujem mať ešte energiu a zdravý rozum
a aj preto je najvyšší čas s tým „koncom začať“. Viete, som s tým, ako som prežil svoj
život, zmierený, podobne ako aj s tým, že
na svete nie som náhodou. Len na to, aby
som mohol sumarizovať, potrebujem pohodu a pokoj. Byť mimo javiska či kamier.
Osobne to odhadujem na pár mesiacov.
Váš otec Mikuláš Huba bol nezabudnuteľný herec, matka Mária Kišoňová-Hubová bola špičkovou opernou
sopranistkou. Vy ste nielen rešpektovaným hercom, ale aj uznávaným režisérom a pedagógom. Prezraďte mi
nakoniec, ako sa žije človeku, ktorý
o nejaký ten centimeter vyčnieva nad
bežným priemerom?
Nič nie je náhodné. Aj keď bol ku mne
divadelný osud prajný, nemal som to také
ľahké od začiatku, ako by sa mohlo zdať.
Vďaka talentu svojich rodičov som bol
označovaný za protekčné decko, čo ma
možno motivovalo v snahe poctivou hereckou prácou dokázať, že to tak nie je. Aj preto mi herectvo splnilo nielen moje túžby,
ale aj čosi navyše. To, že vďaka osudu možno o nejaký centimeter vyčnievate, si nemôžete veľmi pripúšťať a vôbec v takejto
predstave žiť. Pretože to má krátke trvanie a vy zrazu zistíte, že ste sa ocitli zarytí niekoľko decimetrov v zemi. Taká je
spravodlivosť života. To, keď sa človeku
darí, dozaista poteší a tiež sa netreba hrať
na prehnane skromného a nedať svoju radosť najavo. Dôležitá je však pokora, ktorá ju musí sprevádzať. Úspech je totiž vratná hodnota a je potrebné sa s ním naučiť
žiť – v reálnom svete. Medzi ľuďmi, ktorí
vás majú radi a aj tými, ktorým ste nesympatickí. Pretože úspech vás zaväzuje. Ste
pod drobnohľadom a či chcete, alebo nie,
ste reprezentantom značky, inštitúcie, či remesla, ktorým prepožičiavate svoju tvár,
dušu, energiu a svoje umenie. Keď si uvedomíte svoj úspech, musíte ukázať okoliu,
že viete byť o to skromnejší a slušnejší. Jednoducho, musíte sa naučiť „pustiť do dverí ako prvého vždy toho, kto vás púšťa len
preto, že ste známy a úspešný...“ Ó
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Neskrotná

Značka Daimler AG

Nová trieda CLA

www.mercedes-benz.sk

Kombinovaná spotreba paliva: 6,2 - 4,2 l/100 km; Emisie CO₂: 144 - 109 g/km.

predstavujeme

Všetko je
Športovú divíziu AMG ﬁrmy Mercedes-Benz možno prirovnať ku kaleidoskopu.
Kedykoľvek si myslíme, že sme si obrazec naštudovali, stačí ním pootočiť
a pred očami máme novú mozaiku. Farby sú síce rovnaké, no obrazec je iný.
Mercedes-Benz E 63 AMG S sa na svojho predchodcu podobá iba navonok...
Text: Majo BÓNA / Foto: DAIMLER AG
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inak

I

nžinierom AMG možno v pozitívnom zmysle slova závidieť. Pracujú na voľnom teritóriu kilowattov
a ich cieľom je koncentrácia endorfínov, adrenalínu a iných hormónov šťastia na jedno jediné miesto.
Sedadlo vodiča niektorého z modelov
s označením AMG. A nie sú až tak silno
viazaní emisiami, priemernou spotrebou
či praktickými vlastnosťami, hoci neza-

búdajú ani jednu z vymenovaných oblastí. Takže aj najvýkonnejšia trieda E má
v technickom preukaze v kolónke priemerná spotreba zapísaný údaj pod hranicou desiatich litrov! A to je údaj, ktorý by
ste pri maximálnom výkone 410 kW/557
koní ani náhodou nečakali. Najmä ak
silu motora reprezentuje nie menej ako
720 Nm maximálneho krútiaceho momentu. Ale to je svet AMG, svet zábavy,

akcelerácie a dymu z pretáčajúcich sa zadných kolies. Plus tridsaťdva koní je pri
generačnej výmene príjemná povinnosť,
opäť si však spomeňte na kaleidoskop
maximálneho výkonu, ktorým inžinieri
AMG veľmi radi točia.

NEVTIERAVÁ DYNAMIKA
Medzititulok je zbytočný, najmä ak E 63
AMG naštartujete v podzemnej garáži.
Je jedno či sedíte za volantom, alebo idete okolo, zvuk osemvalca z výfuku vám
zalezie pod kožu a bude tam dosť dlho.
Ako majiteľ máte možnosť pohladiť
plyn ešte raz a dávkovať si statické dojmy viackrát za sebou. Ako okoloidúci si J
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predstavujeme
J bezpochyby všimnete predný nárazník s výraznými nasávacími otvormi, karbónovými
aerodynamickými lištami, bočný nápis V8
BITURBO, športové prahy, zdvojený výfuk, teda štvoritú koncovku a nenápadnú
lištu na veku batožinového priestoru. V interiéri je to klasická trieda E s výnimkou voliča automatickej prevodovky na stredovej
konzole, plus jednotlivými tlačidlami pre
jazdný režim, nastavenie tlmičov, deaktivácie stabilizačného systému a nastavenia režimu AMG, ktorý je vyladený na základe vedomostí testovacích jazdcov a inžinierov od
AMG. Ostatná miera radosti závisí od jazdca. A opäť točíme kaleidoskopom. Verziu
E 63 AMG si môžete objednať aj s takzvaným Bussiness Line paket. Za spomínaným
označením sa skrýva kamuﬂáž najsilenejšej verzie. Nárazníky, bočné lišty i odznaky
aj nápisy zmiznú a vy si môžete dávku maximálneho výkonu užívať inkognito, bez expresívnych prvkov, bez nápisov či zbytočne zvýraznených výfukov. Záleží len na vás,

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes-benz.sk/tag
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pre ktorý model či exteriérové vyhotovenia sa rozhodnete.

ŠTYRI PLUS S
Zabudnite na technické údaje uvedené
v úvode článku. To je iba začiatok, číslica výkonu je schopná meniť svoju hodnotu i množstvo poháňaných náprav. Druhý
stupeň jazdeckej nirvány reprezentuje verzia s pohonom všetkých štyroch kolies
4MATIC. Konštrukcia pohonu je vyladená presne podľa požiadaviek superšportových automobilov. Pomer 33:67 v prospech zadných kolies je pevne nastavený
v stredovom diferenciáli, aktívne rozdeľovanie krútiaceho momentu stráca pri
výkone za hranicou päťstopäťdesiat koní význam, navyše ostáva zachovaný aj handling typický pre automobily AMG s pohonom
zadných kolies. Zrýchlenie z pokoja na
stokilometrovú rýchlosť podliezlo štyri sekundy, a to je už teritórium superšporto-

vých automobilov najzvučnejších mien.
Trojstupňový stabilizačný systém dovoľuje užiť si takú dávku športovej jazdy, na
akú si majiteľ trúfa, podobne si môžete
predvoliť aj jazdný režim podľa preferencií. Sport dopĺňa ostrejší program Sport+,
radiť môžete aj manuálne v režime M a,
samozrejme, je k dispozícii aj v režime pre
každodennú jazdu Comfort. Tlmiče sa nastavia do najmäkšieho režimu. Aj sedemstupňová automatická prevodovka AMG
SPEEDSHIFT MCT 7 radí komfortne.
Jednoducho na komfort jazdí a na uvoľnenosť jazdca Mercedes-Benz nikdy nezabúda. A perlička pre technikov? Hmotnostný rozdiel medzi verziou s pohonom
zadnej nápravy a 4MATICOM je iba sedemdesiat kilogramov.

POCIT BLAŽENOSTI
A poďme pridať ešte jeden krok k dokonalosti, teda k vyššiemu výkonu. Po-

intou je plus dvadsaťosem koní maximálneho výkonu verzie AMG S.
Konečná číslica, na ktorej sa skutočne najvýkonnejší model AMG zastavil,
predstavuje 430 kW/585 koní a rovných osemsto newtonmetrov maximálneho krútiaceho momentu. Šprint
z nuly na 100 km/h zvládne model S
vďaka pohonu 4MATIC za rovných
3,6 sekundy. Maximálna rýchlosť? Tá
leží za hranicou tristo kilometrov za
hodinu, sériové modely výrobca automaticky zastaví na hranici 250 km/h.
Na druhej strane oveľa dôležitejší je
handling, pocit zo zrýchlenia i hodnota
preneseného preťaženia, zvuk vidlicového osemvalca, takže Mercedes-Benz
E 63 AMG kreslí úsmev šťastia na tváre ich majiteľov oveľa skôr, než si sadnú za volant. Po naštartovaní a pri jazde už môžeme rozprávať o pocitoch
blaženosti... Ó
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poklady Slovenska

Podpoľanie
Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zákutia. Krajom plným nespútanej krásy prírody, hlbokých
lesov, zurčiacich potokov, horských vodopádov, lesnej zveri, ale
aj folklórnych tradícií a charakteristických vrchárskych„lazníckych“
usadlostí, prameniacich vodných tokov, ideálnym tak na rodinné
výlety, poľovačku, lyžovanie, ako aj pešiu turistiku je - Podpoľanie.
Text: Peter Škorňa / Foto: IIS, Patrik Vetrák, Soňa Simoníková, Miroslav Blaho, Peter Škorňa

A

56

zda sa na Slovensku nenájde jediný kultúrny
a inteligentný človek,
ktorý by nepoznal slová Sládkovičovej lyric-

ko-epickej básne Detvan, v ktorých opisuje mohutnosť Poľany a živelnosť ľudí
pod ňou žijúcich: „Stojí vysoká, divá
Poľana, / mať stará ohromných stínov,
/ pod ňou dedina Detvou volaná, / mať

bujná vysokých synov: / či tých šarvancov Detvy ozrutných / Poľana na tých
prsiach mohutných nenosí a nenadája?...“ Málokto by vyjadril miesto symbolizujúce majestátnosť, nádheru čis-
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tej prírody, nepokoriteľnosť a hrdosť
ľudí, kraj ohraničený vencom hôr, malými a úzkymi lánmi políčok, ktoré sa
ako stužky zarezávajú do neúrodných
svahov, roztrúsenými lazníckymi usadlosťami, ktoré si aj dnes v 21. storočí zachovávajú svoju autenticitu a charakteristickú atmosféru lepšie, než sa
to podarilo práve Andrejovi Sládkovi-

čovi. A práve Poľana a jej blízke okolie sú ideálnym miestom, v ktorom pookreje počas turistických vychádzok
po lesných cestách a chodníkoch masívu Poľany a lazníckych planinách okolo Detvianskej Huty, Látok, Hrochote,
Slatinských Lazov, Očovej, Hriňovej,
Vígľaša, Korytárok, Zvolenskej Slatiny
či Dúbravy nielen vaša duša, ale i telo.

POĽANA
Dostať sa na Poľanu – na tento z diaľky
aj voľným okom pozorovateľný starovulkán, ktorý patrí svojou nadmorskou
výškou 1 458 m n.m. medzi najvyššie
európske vyhasnuté sopky a ktorý ako
chránená krajinná oblasť patrí do siete svetových biosférických rezervácií
UNESCO – sa dá z viacerých smerov. J
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poklady Slovenska

NajtradičJ Najtra
nejšími tranejším
sami sú dve
– z Detvy a z Hriňo
Hriňokomfortvej. A to buď komf
nejšou – asfaltovou cesHriňovej
tou zo strany Hriň
(tu sa nezabudnite zastaviť v Pekárni u Bobniektoré
ra a kúpiť si niekto
z jeho čerstvých pekárenpek
ských dobrôt – pozn.
pozn autora) – alebo značenými
značený
turistickými trasami a chodníkmi až k horskému hotelu
hote
Poľana, odkiaľ na vrchol Poľany
Poľa
„poriadny chlap aj kameňom dohod
dí“... Nech sa už vyberiete na P
Poľanu ktoroukoľvek cestou, očarí vás
majestátna hĺbka jej lesov, pokoj
poko
a ticho, ktoré je prerušované akurát
akurá tak
zvukom zurčiacich lesných potôčikov
či čistotou prameňov. A popri tom všetkom budete napätí napínať svoj sluch,
pretože práve Poľana je tým miestom,
kde žijú hojné počty medveďa hnedého,
rysa, vysokej a diviačej zveri a dokonca

58

aj vlka. Cestou z Detvy na Poľanu cez
Skliarovo je neodmysliteľnou zastávkou jedna z „opách nezvratných skál“
- Melichova skala. Ide o približne 15 m
vysoký skalný útvar. Neďaleko nej sa
po chvíli stúpania dostanete ku Kalamárke, chránenej prírodnej pamiatke – vulkanickej skalnej plošine, ktorej
takmer 20 m vysoké skalné steny a ko-

míny sú známym a vyhľadávaným lezeckým miestom všetkých „skalkárov“.

VODOPÁD BYSTRÔ
V hriňovskom chotári približne tridsať minút pešej chôdze po ceste
a chodníku z hotela na Poľane sa v lese
- pod sedlom Priehybina – nachádza
vo výške 983 m n.m. vodopád Bystrô,
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ODPORÚČAME
DOBRODRUŽSTVO V KOŠÚTKE

ktorý sa svojou výškou radí
medzii najväčšie vodopády
Západných
dných Karpát. Okrem
toho, že je národnou prírodnou
pamiatkou, dosahuje na Slovenské pomery aj úctyhodnú výšku 23 m. K vodopádu sa dá z vrchu skalnej terasy,
z ktorej padá voda do doliny, zísť po
pevnom a stabilnom železnom rebríku,
čo ocenia predovšetkým deti, pre ktoré
to bude príjemné spestrenie výletu. Zo
strany Hriňovej sa k vodopádu dá dostať peši za hodinu, resp. hodinu a pol
po žltých značkách. Zelená turistická trasa vás k vodopádu navedie z detvianskej strany – zo Skliarova.

FOLKLÓR A TRADÍCIA
Podpoľanie patrí medzi tých málo
vzácnych lokalít Slovenska, ktoré si
zachovávajú čaro autentickosti - nielen vo folklóre, ale aj v spôsobe života.
K neodmysliteľným koloritom tunajšieho ľudového umenia a tiež aj národného kultúrneho dedičstva Slovenska
patria výtvory miestnych drevorezbárov - detvianske vyrezávané a maľované drevené kríže. Podobne pestrý ako
kríže je aj jedinečný detviansky mužský a ženský kroj. Zvlášť pre mužský
je typická originálna košieľka siahajúca nad pupok, ale aj široké gate „gety“,
vyšívaný ovčí kožúšok, trojpracko-

opasok, krpce a malý klobúčik.
vý o
A propos, viete ako Detvanci prišli
k holým pupkom? Podľa povesti
počas tancovačky na Vígľašskom
p
zámku (keďže boli vyhlásenými tanečníkmi široko-ďaleko) sa už-už chystali na odchod, keď si mal jeden z pánov
rozkázať ukázať ešte posledný tanec na stoloch. Keď už boli tanečníci v tom
najlepšom, a ako pri tanci cifrovali nohami, im spod košieľ začalo vypadávať všetko jedlo, čo si do nich v ten večer poskrývali. To pána Vígľašského
zámku (ktorý momentálne po desaťročiach chátrania zažíva svoje oživenie)
tak nahnevalo, že prikázal Detvancom
odstrihnúť raz a navždy košele popod
prsia… Ak si poviete, že je dobré, že sa
v našej krajine (v ktorej je národným
idolom a hrdinom zbojník z Terchovej
a v ktorej sa kradne a rozráda, čo sa
len dá) skončil stredovek a jeho nariadenia, nie ste ďaleko od pravdy. Veď si
len predstavte, koľkí naši často prominentní spoluobčania by okolo nás hrdo
chodili s holými pupkami…
Každopádne tanec, hudba, zvuky
huslí, fujár a píšťal, spev, zvyky a tradície na Podpoľaní nevyhynuli, o čom
svečí aj fakt, že 12. júla 2013 odštartuje
už 48. ročník vychýrených a najmä rázovitých Folklórnych slávností pod Poľanou, na ktoré si nájdu cestu desiatky

Pokiaľ ste na Podpoľaní, nemôžete si nechať ujsť a nevyskúšať najväčšiu a najrýchlejšiu zlaňovaciu tzv. zip-line dráhu
na Slovensku, nachádzajúcu sa v lyžiarsko-turistickom stredisku Košútka v Hriňovej. Práve tu je Slanecká dolina preklenutá dvoma oceľovými lanami dlhými
451 metrov, pomocou ktorých sa počas
adrenalínovej jazdy na kladke bezpečne
dostanete v rýchlosti 50 km/h v najvyššom bode až tridsaťsedem metrov nad
dno údolia!

tisíc ľudí nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia.

BRYNDZIARI
Pre Slovensko je bryndza niečím takým typickým ako vodka pre Rusa,
špagety pre Taliana či čili pre Mexičana. Málokto však vie, že na Slovensku
bola prvá bryndziareň založená Jánom
Vagačom práve v Detve - a to už v roku
1787! A hoci v Detve už bryndziareň
dnes nie je (podobne ako kedysi vychýrená zbrojárska výroba či zamestnanosť ako taká) – vo výrobe tradičných
kvalitných výrobkov z ovčieho a kravského mlieka, akými sú maslo, oštiepok, žinčica či bryndza, pokračuje
Bryndziareň a syráreň vo Zvolenskej
Slatine, ale aj mliekareň v Hriňovej.
Aj preto, pokiaľ budete na potulkách
Podpoľaním, nezabudnite precítiť nielen atmosféru nádhernej prírody, ale aj
ochutnať výrobky, tradičné a typické
práve pre túto oblasť. Ó
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predstavujeme

Hviezdna inšpirácia

N

ajsilnejší a najrýchlejší
motorový čln s elektrickým pohonom Concept
Cigarette AMG Electric
Drive (1 656 kW/3 000
Nm, maximálna rýchlosť vyše 160 km/h)

60

mal ako koncept premiéru od 14. do
18. februára 2013 na prehliadke Miami
International Boat Show. Čln s dĺžkou
11,6 metra (38 stôp) je najnovším výsledkom spolupráce Mercedes-AMG a Cigarette Racing. Využíva mnohé kompo-

nenty SLS AMG kupé Electric Drive.
Toto kupé je zasa najsilnejším a najrýchlejším sériovým vozidlom s elektrickým
pohonom na svete. Oba dopravné prostriedky proﬁtujú z nízko položeného ťažiska a optimálneho rozloženia hmot-
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nosti. Ich spoločné črty začína rovnaký
exkluzívny matný lak AMG Electricbeam magno a uzatvára napríklad jednotný koncept ukazovateľov a ciferníkov
za volantom, ktoré aktuálne informujú o výkone motora, rýchlosti, napätí
a stave akumulátora. Čln tiež nesie logá
AMG a v jeho dizajne sú badateľné zna-

ky prenosu techniky z vozidla s krídlovými dverami. Z vozidla má tiež prevzaté
kompaktné synchrónne elektromotory
s permanentným magnetom chladené
kvapalinou. Zatiaľ čo kupé využíva štyri, čln ich má až dvanásť. Vysokonapäťový (400 V) akumulátor SLS AMG kupé
Electric Drive (kapacita 60 kWh, elek-

trická zaťažiteľnosť 600 kW a hmotnosť
548 kg) pozostáva z dvanástich modulov
po 72 lítiovo-iónových článkov. Cigarette
má takéto akumulátory štyri, pričom mu
poskytujú špičkové parametre: celkovú
kapacitu 240 kWh a elektrickú zaťažiteľnosť 2 400 kW. Ó
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG
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Kráľovstvo
„papuľnatej“
Frankovky
Nasledujúcimi riadkami začíname seriál, ktorým
sa pokúsime priblížiť nielen jednotlivé vinárske oblasti Slovenska,
ale aj ich odlišnosti, výnimočnosti, či najznámejšie vínne značky.
A, samozrejme, aj tých, ktorí z vinárskej tradície nerobia len biznis,
ale aj čosi viac – umenie... Text: Peter Škorňa / Foto: autor, Peter Kresánek, Bohumil Šálek, ISS

P

red pár rokmi vás v našom
magazíne zoznamoval s vínom a jeho správnou degustáciou najznámejší slovenský
enológ, profesor a básnik vína
- Fedor Malík. Tentoraz v našom voľnom
pokračovaní „vinárskej dišputy“ sa vás budem snažiť - namiesto profesionálneho vinára, someliera či predajcu - jednotlivými
vinárskymi oblasťami, ich vychytenými
vínnymi značkami a aj ich „stvoriteľmi“
zoznamovať s nadhľadom, ľahkosťou, šarmom a nezaujatosťou, aké sú vlastné len
mne... Nie bez príčiny. Pochádzam z hornatej oblasti, ktorej z ovocia vhodného na
proces kvasenia dominujú akurát tak jablká, hrušky, slivky či čučoriedky. To však
neznamená, že by sa vinárskemu umeniu
u nás nedarilo. Naopak. Akurát namiesto
hrozna sa väčšinou stali vychýreným a najmä dostupným a klimaticky odolným materiálom na výrobu kvalitného sladkého
vínka okrem cukru aj - ríbezle... :) Pravé
hrozno sme ochutnali väčšinou vtedy, keď
pred obchodom z času na čas predávali „tropické ovocie a zeleninu“ podnikaví
pestovatelia z Lučenca, Fiľakova, Dunajskej Stredy či Galanty, alebo keď sme sa
niektorú jeseň vybrali na návštevu rodiny
do Rimavskej Soboty. Sami teda vidíte, že
ako rodený Stredoslovák, nezaťažený teóriou a rokmi degustácie otupenými chu-
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ťovými pohárikmi, mám tie najvhodnejšie predpoklady (či skôr šancu) byť vaším
dôstojným a hlavne objektívnym sprievodcom po slovenskej vínnej ceste...

NA POMEDZÍ
Ktorá vinárska oblasť bude mať tú česť
byť prvou, ktorú si predstavíme? Začneme tam, kde som sa s ozajstným pestovaním hrozna a výrobou vína, vo vinohrade
a búde na Starých horách stretol a donedávna aj stretával - v Skalickom vinohradníckom rajóne, patriacom pod Malokarpatskú vinohradnícku oblasť...
Vinohradníctvo a vinárstvo v okolí Skalice majú vyše tisícročnú tradíciu. Hoci

Skalica a okolie patria do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti akosi paradoxne. Skôr by malo ísť o bielokarpatskú oblasť, pretože na severovýchode Skalice sa
začínajú práve Biele Karpaty. Ďalšou osobitosťou rajónu je aj to, že leží na hranici s Dolným Rakúskom a Južnou Moravou, čo v konečnom dôsledku podmienilo
aj vznik Vínnej cesty Záhorie (2003), rozprestierajúcej sa na území okresov Malacky, Senica a Skalica. Cesty, ktorá spája
42 obcí, 11 vinárov a 8 ﬁriem najzápadnejšej časti Slovenska.
Vráťme sa však do skalického vinohradníckeho rajónu, do ktorého okrem Skalice patria aj obce Dubovce, Chropov, Gbely, Kopčany, Koválov, Koválovec, Mokrý
Háj, Lopašov, Petrova Ves, Popudinské
Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište. Vinohrady tejto oblasti (a hlavne mesta Skalica) sú položené
prevažne na južných úpätiach výbežkov
Bielych Karpát, pričom je pre ne charakteristické, že neboli vysádzané súvisle – ako
napr. v susedných moravských chotároch,
ale sa striedali s pásmi ornej zeme. Najmä
pre skalické vinohrady sú typickým prvkom aj vinohradnícke „búdy“ - domčeky,
z ktorých majú viaceré aj svoju historicko-architektonickú hodnotu, pričom najstaršie pochádzajú až zo 17. storočia! J
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J SKALICKÁ

FRANKO
FRANKOVKA
V hľ d n
Vzhľadom
na pomerne
klimatické pomery
drsné klima
pestovanie viniča, ako
na pestovan
aj na pôdne zloženie, ktorému dominujú
domin piesočnato-hlinité, často ťažké
pôdy, sa v tomto regióne najviac
najv darí dorábať vína so špeciﬁckou
cko apeláciou.
Typic
Typi kou odrodou
v Ska
Sk lici je Frankovka
kovk (nazývaná aj
Lampart). „Tradičná Skalická
FranSk
kovka
kovk má svoj
charakteristický
odchara
rodový
rodov buket, ktorý
cítiť po
p zrelom ovocí, je jej blízka jemná dubová,
resp.
d
škoricová
vôňa, v
škor
prípade
prípa veľmi kvalitného
litné ročníka má
až malinovú
vôňu.
m
Má primeraný
obp
sah tanínu,
pričom
ta
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vyššie kyseliny z nej tvoria dokonale harmonické víno tmavorubínovej až granátovej farby. Skalická Frankovka je vínom
ideálnym pre milovníkov tvrdších červených vín. Vďaka trieslu sa o nej hovorí, že
ozajstná dobrá Frankovka je taká, že „aj
papuľu vám musí po nej zatočit“ – opisuje skalický „nápoj Bohov“ naslovovzatý odborník, vinohradník a aj široko-ďaleko známy vinár Alojz Masaryk. A hoci
pochádza z Radimova, dušou je nielen
Skaličan, ale v prvom rade skúsený vinohradník a vinár. „V Radimove mali moji
rodičia maličké vinohrady, nebolo toho
veľa. Možno aj vďaka tomu som už ako
malý chlapec mal sen mať raz svoj vinohrad, svoju búdu. Dnes môžem spokojne povedať, že sen sa mi splnil na 200 %.“
Sám si hrozno na svoje víno dopestuje
v Skalických vinohradoch, avšak ako uviedol, časť dováža zo slnečného južného
Slovenska, odkiaľ má prirodzene sladšie
hrozno. A hoci robí aj biele vína, vie, že:
„Skalica a Skaličania – to je len Frankovka. Keď som v roku 1975 prišiel do Skalice a priniesol som im od nás biele víno,
poďakovali mi a zároveň povedali, že oni
tu pijú radšej víno. A je to tak. Či už jedia koláče, sladký skalický trdelník ale-
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bo mäso, vždy sa tu pije len červená Frankovka. Nakoniec, nečudujem sa im. V
Skalici sa robili vždy čisté a dobré vína,“
charakterizuje po trdelníku druhý skalický „drahokam“ Alojz Masaryk. Vďaka špeciﬁckej pôdnej skladbe a vysokému
obsahu prírodných antioxidantov sa práve Skalická Frankovka kedysi predávala
aj v lekárňach ako liek a prostriedok proti chudokrvnosti. Dokonca pre svoju výnimočnosť a dobrú povesť bola vyvážaná až
do Prahy...

ČISTÉ A PRÍRODNÉ
V súčasnosti sa na jednej strane hovorí
o klčovaní a ničení vinohradov, na strane druhej o raste počtu výrobcov vína...
Ako to teda je a aký by mal byť slovenský vinár? Alojz Masaryk má v tom jasno: „Každý dobrý vinár by mal byť v prvom rade aj vinohradníkom, ktorého tak
dopestovanie hrozna, ako aj výroba vína
musí chytiť za srdce. Mal by sa s hroznom
„hrať“ od jeho počiatku, mal by ho dokonale poznať. So mnou sa môj vinohrad
rozpráva. Viem, že mi nebudete veriť, ale
je to tak. Aj preto sa viem vcítiť do prírody, do toho, čo vinič
inič potrebujee na to, aby
z neho v konečnom
om dôsledku
bolo skvelé víno.... Viete, nielen ľudia, ale aj príroda
ríroda ako
taká potrebuje cítiť
tiť lásku. Ak
ste skutočný vinár,
ár, s ozajstným srdcom – a nie len chemik a biznismen s vínom, tak
to cez váš vzťah a energiu pocíti aj samotná príroda
ríroda a odvďačí sa vám v podobe
odobe jedinečného produktu.
uktu.
Bez pridávania tanínov,
anínov,
dubových trieslovín,
vín,
umelého prisladzovazovania a inej chémie...“
...“
Napriek tomu, žee dnes
je jednoduchšie nakúpiť hrozno kdesi v Rumunsku či Maďarsku
arsku
a tu z neho následne
dne
urobiť víno s vlastnostnosťami a chuťami, ktoré
„letia“, Alojz Masaryk
saryk
trvá na tradičnom
m spracovávaní hrozna: „Ja
som vinár a vinohradhradník. Viete, keď má niekto veľmi veľa peňazí
eňazí
a nevie, čo s nimi,i, tak si
založí ﬁrmu, kúpii zariadenia, značku, do
o marke-

tingu investuje
milióinv
ny a začne
zač pomocou
aróm a chémie
robiť
c
víno. To však ešte nemusí znamenať,
že
zn
táto cesta
cest bude úspešná a že automatica
ky znamená
kvaliznam
tu.“ Ako prízvukuje:
„My máme
má červené vína úplne prírodné a čist
čisté. Nedávame
do nich ani taníny,
ani úden
údené stružliny
z duba, aby tak získali chu
chuť barikového vína. Potrpím si

na tom, že nebudem naše vína chemicky navoniavať len preto, aby som na nejakej súťaži získal ocenenie, že moje víno
je to chemicky najupravenejšie a najvoňavejšie víno spomedzi všetkých ostatných.“ Pri našej rozlúčke mi ešte s humorom jemu vlastným vysvetľuje, že preňho
osobne je najväčším ocenením to, keď sa
ľudia pochvália, že odkedy pijú jeho víno,
cítia sa nielen veselšie, ale hlavne zdravšie. To podľa neho nahradí akýkoľvek počet nálepiek na fľaši. A keby len to - ako
mu prezradil jeden jeho dlhoročný klient,
Skalická Frankovka má blahodarné účinky nielen na boj s chudokrvnosťou, ale aj
INÉ veci. Vďaka tomu vždy, keď zavíta
do Skalice - a vďaka jeho veku je to čoraz J
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KONTAKTY
VÍNO-MASARYK
www.vino-masaryk.sk
VINÁRSTVO KOPEČEK
www.vinarstvokopecek.sk
VÍNO HORVÁTH
www.vinohorvath.sk
VÍNO TUREČEK
www.vino-turecek.sk
VINÁRSKY DOM PETRA PODOLU
www.podola.sk
VÍNNA CESTA ZÁHORIE
www.vcz.sk

J častejšie - už od dverí jeho vinárskeho
o domu v centre mesta
kričí: „Lojzku,
ojzku, som tu, žena
ma poslala,
ala, ani ti nebudem hovoriť
voriť - to si nedokážeš predstaviť
edstaviť – nože
mi rýchlo
o nachystaj zase
štyri kartóny...“
tóny...“
Samozrejme,
zrejme, v skalickom regióne
gióne sa nevyrába
len Skalická
ická Frankovka,
ale aj iné,
é, veľmi kvalitné biele, červené, ružové, akostné,
ostné, kabinetné vína, vína
z neskorých
rých zberov, výbery
ery z hrozna, bobuľové
uľové výbery a aj hrozienkové
rozienkové
výbery. Podobne je rôzna
zna aj odrodová skladba
vín – okrem
krem Frankovky modrej je
to napríklad
íklad aj
Modrý Portugal,
Műller Thurgau,
Svätovavrinecavrinecké, Veltlínske
línske zelené, Chardonnay
ardonnay a
Rulandské
dské biele,
z dovážaných
žaných od-
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rôd najmä Devín či Cabernet Sauvignon.
,,Hoci pod náš región patrí okrem Skalice aj niekoľko obcí, ťažisko vinárstva je
v Skalici, pretože sa tu koncentruje najviac
výrobcov vína v celom našom rajóne,“ vysvetlil nám skúsený vinár a lokálpatriot,
predseda Vínnej cesty Záhorie Ľudovít
Bránecký a dodal: „Práve tu v Skalici sa
okrem Lojza Masaryka darí aj ďalším šikovným vinárom, ako sú Peter Kopeček,
Michal Srholec, Ľudovít
Horváth, rodina Horákova, Ján Gajda, či Ján
Kadlec. Z okolitých obcí
sú väčšími a významnejšími vinármi Peter Podola a Ferdinand Riha
z Kopčian, či Tomáš Tureček z Holíča.“
A tak popri bielom DeDe
víne a Skalickej Frankovke od Masaryka
by milovník dobrého vína nemal nechať ležať ladom
ani Horváthov červený Skalický rubín a Modrý Portugal, Srholcov Dunaj,
Dunaj
Podolov Cabernet
Sauvignon, Muškát
Moravský či Chardonnay, Turečkovo Silvánske zelené,
zelené
Gajdovu kabinetnú
Nitriu, Horákov SkaSk
lický Rubín, BránecBránec
kého červené André,
André
Matejkov Merlot, či
Kopečkovo Chardonnay.
A pokiaľ tých vín
ví
chcete degustovať

viac, nezabudnite prísť do Skalice o rok.
Práve vtedy sa bude konať už 5. ročník najväčšej celoslovenskej výstavy vín,
v rámci ktorej očakávajú v Skalici približne 2 500 vzoriek vína z celého Slovenska, takmer 500 vzoriek z Moravy,
ale aj vína z Maďarska či Talianska.

SKALICKÝ PATRIOTIZMUS
O hrdosti a patriotizme Moravanov
na svoje vína nemusíme ani len písať.
Žiaľ, horšie je to s patriotizmom Slovákov, ktorým je neraz kabát bližší než
ich vlastná košeľa. A tak nečudo, že
hoci sme svetová veľmoc v minerálnych
prameňoch, pijeme slovinské, talianske, rakúske či poľské minerálne a sýtené vody. Podobne je to aj s vínom, ktoré
dokážeme za pár drobných nakupovať
v obchodných reťazcoch. To, že majú
mizernú kvalitu – väčšine našincov neprekáža. Hlavne že ho je veľa, že je vo
veľkej fľaši, má farbu, je sladké ako
„babkin cecok“ a je takmer zadarmo.
Našťastie, nie všade je to tak. Keďže
skalický patriotizmus nemá na Slovensku obdobu, majú Skaličania aj svoje jedinečné a nenapodobiteľné víno. Víno
pre fajnšmekrov. Víno, ktoré má charakter a intelekt. Mňa osobne dostali
dve – obe od Alojza Masaryka: slovenské akostné víno značkové červené suché s názvom ENEM pro nás a pro naše
ďeťi ročník 2011 a slovenské akostné víno značkové červené suché SAMI
MAME MALO ročník 2011 s dodatkom na etikete: „Tak neskoro sme zbírali, že už nebilo co zbírat“. A aby toho
patriotizmu nebolo málo, obe vína sú
naplnené do sklenených ﬂiaš, ktorých
tvar je takmer identický so známou ranorománskou Rotundou svätého Juraja
v Skalici... Ó

HVIEZDY CIEST 01/2013

vino v2 final.indd 66

20. 3. 2013 16:12:12

Značka Daimler AG

Nový Citan
Zvýhodnené ﬁnancovanie od

199 €

*

mesačne

*Splátka je uvedená bez DPH. Platí pre finančný leasing,
cenu vozidla 13.690 € bez DPH, 20% akontácia, 20% posledná
zvýšená splátka a 47 splátok. Údaje sú určené pre právnické
a fyzické osoby, ktoré sú platcami DPH.

Všestranný pomocník plný výhod: univerzálnosť, flexibilita,
hospodárnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť.
• Servis na 6 rokov alebo do 160 000 km - bezplatný servis
(ošetrenie a údržba vrátane prác a spotrebného materiálu)
• Možnosť predĺženia záruky na 3 roky bez obmedzenia kilometrov
• MobiloVan - záruka mobility v prípade poruchy či nehody
• 24-hodinová pohotovostná služba
• MercedesCard - systém výhod a zliav
Zistite viac na www.novycitan.sk

Kombinovaná spotreba (l/100 km): 5,0–4,3;
Emisie CO2: 130–112 g/km.

FQ^c2_b^d_be^

MB Collections

Jarné prebúdzanie
DÁMSKA
KABELKA
B66950989
Cena s DPH
447,62 €

DÁMSKA KABELKA
S LOGOM „BY EMMA BROWN“
B66955166, cena s DPH 391,64 €

KUFRÍK
NA KOZMETIKU AMG

DÁMSKA
KABELKA“
B66950987
Cena s DPH 391,64 €

B66957787, cena s DPH 134,21 €
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Jar so sebou prináša zmenu – život, farebnosť, slnečný jas, optimizmus, prísun
nových hormónov šťastia, energiu a prebudenie sa do nového života. Odborníci
na energie hovoria aj o zmene, ktorá prichádza s jarou a ktorá najmä u žien
aktivizuje prirodzené prúdenie energie. Je preto len samozrejmé, že značka
Mercedes-Benz nemôže ostať bokom. Práve ona prináša pre dámy najnovšiu
jarnú kolekciu dámskej „výbavy“ na každú príležitosť. Nakoniec, posúďte sami.
My len veríme, že z našej ponuky si vyberiete tú svoju – originálnu inšpiráciu...
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

KOZMETICKÁ KABELKA
KOZ
B66950988, cena s DPH 55,85 €
B669

DÁMSKA
PEŇAŽENKA
S LOGOM
„BY EMMA BROWN“
B66955168, cena s DPH 167,80 €
B6

CESTOVNÁ TAŠKA
NA KOZMETIKU
„BEAUTY CASE“
B66951391,
Cena s DPH 111,81 €

K
KUFRÍK
NA KOZMETIKU
N
B
B66957871
Cena s DPH 26,75 €
C
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Fotoaparát s výklopným displejom
Fotoaparátov, ktoré sú vybavené niečím výnimočným, je na trhu dostatok, riešenie od Canonu
však prekonáva očakávania. Popri fantastickej kvalite zhotovovaných fotograﬁí a Full HD videa
je jeho telo spracované do štvorcového podkladu a vyklápa sa z neho dotykový displej. Canon
PowerShot N je tak určený do rúk proaktívnych mladých ľudí, ktorí chcú pri sebe nosiť kvalitný
12,1 Mpx fotoaparát, nemajú však dosť priestoru na zrkadlovku. Okrem spomenutého Full HD
videa fotoaparát nahráva aj 4-násobne spomalené videá vo formáte VGA a okrem USB sa dá
s počítačom spojiť aj cez Wi-Fi.

Nový ideál
manažérskeho telefónu
BlackBerry Q10 je skrytým esom v rukáve spoločnosti, ktorá významne utrpela po masívnej expanzii dotykových smartfónov a má potenciál
stať sa novým ideálom manažérskeho telefónu. Netradičný štvorcový displej s rozlíšením 720×720 bodov a uhlopriečkou 3,1 palca je optimalizovaný pre plnohodnotné využitie úplne nového operačného systému s názvom
BlackBerry 10, ktorého prioritou je práca, multimédiá a online komunikácia. Popri nekonvenčnom displeji je smartfón BlackBerry Q10 vybavený aj
hardvérovou klávesnicou, ktorá zásadne zjednodušuje online komunikáciu,
a fotoaparátom strednej vyššej triedy zachytávajúcom 8-megapixlové fotograﬁe a HD video.
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Prémiový tablet
s hrúbkou iba 8,8 mm
Sony Xperia Tablet S je plný názov tabletu, ktorý hľadá svojich majiteľov predovšetkým v ich náročnejšom spektre. Tablet má hrúbku necelých 9 mm a 9,4-palcový displej s rozlíšením vyšším než True HD, dokopy až 1280×800 pixlov. Štvorjadrový procesor, výkonná graﬁka GeForce a operačný systém Android 4.0 Ice Cream
Sandwich zabezpečujú plynulý beh všetkých druhov aplikácií a majiteľovi radosť
z jedného z najlepších tabletov v ponuke výrobcu.

Ľahký Full HD
ultrabook od LG
LG je u nás
ná známe predovšetkým ako výrobca
telefónov, televízorov a domácich spotrebičov,
zahraničí však boduje aj s počítačmi. Jedným
v zahranič
najnovších je ultrabook LG Z360. Ten je vyz najnovší
Full HD displejom s technológiou IPS,
bavený Fu
tenkou konštrukciou a systémom Winpevnou ten
Dizajn ultrabooku je podriadený trendows 8. D
jednoduchosti a čistoty, čierna časť s displedu jednod
kontraste s čisto bielou klávesnicou.
jom je v k
Aby ste si tento ultrabook mohli zabezpečiť,
budete za ním musieť vycestovať do zahraničia, cesta sa však skutočne vyplatí.

Text: Erik Striž / Foto: Sony, BlackBerry, LG, Canon
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Perla je aktuálne veľmi obľúbený drahokam – perla sa teší čoraz väčšej
popularite medzi ženami. Jemnosť a krása, ktorou oplýva tento výnimočný
drahý kameň, ktorý má ako jeden z mála svoj pôvod v živej prírode, patria
medzi vlastnosti, ktorými sa mu nemôže rovnať žiaden iný.
Text a foto: JUDr. Martin Mikuš, člen znaleckej organizácie v odvetviach Drahé kamene, Drahé kovy, Klenoty a šperky

J

emnosť ukrytá v prírodných bielych perlách zvýrazňuje ženskosť vo svojej najčistejšej podstate. Naopak, prírodné
čierne perly zdôrazňujú silnú osobnosť a výrazný temperament. Unikátne prírodné zlaté perly sú dôkazom toho, že nielen v umení
môžu zdanlivé anomálie vytvárať predpoklady pre absolútnu výnimočnosť
a jedinečnosť. Perla je jeden z mála
drahokamov, ktorý otvára pre maj-
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strov klenotníkov rozsiahle možnosti
vyjsť v ústrety každej z vás...

STAROSTLIVOSŤ O PERLY
Perla je veľmi citlivý drahokam,
a preto je dôležité vyhnúť sa jej styku s rôznymi chemickými látkami,
ako sú parfumy, laky či rôzne čistiace
prostriedky a tiež vyhnúť sa jej noseniu v prostredí s extrémnymi teplotami a tam, kde môže dôjsť k jej mechanickému poškodeniu (napr. pri športe).

Perlu je vhodné očistiť po každom nosení. Pravidelné čistenie môžete vykonať tiež samy buď v špeciálnych
roztokoch, ktoré dostanete zakúpiť
v značkových klenotníctvach, alebo
môžete na ich čistenie použiť jemnú
kefku spolu s teplou vodou. Po očistení perly zľahka osušte bavlnenou handričkou a odkladajte ich v šperkovnici samostatne tak, aby sa nedostali do
kontaktu s inými drahokamami alebo
drahými kovmi z iných šperkov. Ó
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DIZAJNÉRSKY RAD FLOWER COLLECTION WITH PEARLS
RUČNE VYRÁBANÁ LIMITOVANÁ EDÍCIA ŠPERKOV, KTORÝCH SRDCE TVORIA PRÍRODNÉ BIELE
A ZLATÉ PERLY Z JUŽNÝCH MORÍ A PRÍRODNÉ ČIERNE TAHITSKÉ PERLY.

Prírodná
Prír
Pr
írod
o náá biela
od
bie
i la per
perla
erlaa z jjužných
užžný
ných morí s pr
priemerom
rie
ieme
m rom 10 mm,
112 briliantov z Antverpskej burzy s celkovou hmotnosťou
0,80 karátu. Všetko osadené v bielom zlate s povrchovou úpravou biele ródium. K dispozícii je kompletná súprava pozostávajúca tiež z náušníc a náhrdelníka.

Unikátny prívesok na výnimočnú príležitosť. Vhodné kombinovať s náhrdelníkom typu Omega. Prírodná tahitská perla
v tmavom, sivo-zelenkastom odtieni s priemerom 12 mm, 201
briliantov z Antverpskej burzy s hmotnosťou 1 karát. Biele zlato, biele ródium.

Veľmi vkusná, elegantná súprava pozostávajúca z náušničiek a prívesku, vhodná tak na pracovné stretnutie ako i do
spoločnosti. K dispozícii vo vyhotovení s tmavou tahitskou
perlou i s bielou perlou z južných morí s priemerom 10 mm.
Každý kúsok má v strede kvietku zasadený briliant. Biele zlato, biele ródium.

Exkluzívna dizajnová súprava vyrobená v kombinácii bielych perál z južných
morí vo veľkosti 11 mm (prívesok) a 9 mm (náušnice) a diamantov vo výbrusoch
briliant a baguette. Celkovo bolo na výrobu tejto súpravy použitých 271 diamantov s celkovou hmotnosťou takmer 3,30 karátu. Prívesok je vhodné doplniť o náhrdelník typu Omega. Celá súprava je vyhotovená v bielom zlate s povrchovou
úpravou biele ródium.
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Noblesný ples
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1

2
1 Peter Nagy
2 Vystupuje ExtravaDansa

Sály bratislavského Double Tree hotela Hilton patrili počas jedného
februárového večera kráse, šarmu a noblese dám v dlhých večerných
toaletách a rovnako dôstojne pôsobiacim pánom v smokingoch.
Nečudo – konal sa 9. Mercedes-Benz ples. Text a foto: Peter Kresánek
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štýl
3 Jana Kociánová
4 Marie Rottrová
5 Plesajúcich prichýlil Double Tree hotel Hilton
6+7 Potešili i neplánované stretnutia

3

P

lesovú atmosféru hneď od
začiatku navodila tanečná
skupina ExtravaDansa, ktorej patrilo „entré“ - predtancovanie plesu. Následne
– v mene hostiteľskej spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia pozvali tancom
so svojimi partnerkami všetkých hostí na tanečný parket jej konatelia - Andrej Glatz a Ronald Ballhaus.
„Bavíte se dobře. Jsem ráda, že na
moje písničky tak hezky tancujete,“ vý-

76

ples.indd 76

stižne zhodnotila situáciu legenda československej populárnej hudby Marie Rottrová. A hneď k tomu vhodne
zakontrovala ďalším svojím hitom:
„Mněli jsme se potkat dřív, zdá se mi,
mohli jsme se vznášet výš nad zemí...“
Počas jej vystúpenia zábava kulminovala a tancujúci na parkete sa skutočne
priam vznášali.
„Kozačka nie je podprsenka,“ vtipne sa blysol hosť večera - spevák Peter
Nagy svojimi lingvistickými znalosťami

4

o tom, že rovnako znejúce slová v češtine a slovenčine nemusia mať aj totožný význam. Mimochodom, boli to práve jeho vtipné poznámky, ktoré okrem
spevu dokázali hostí v sále dostať nielen do správneho varu, ale aj uvoľniť
a navodiť úsmev na tvárach prítomných hostí. Plesovým večerom sprevádzala hostí pozitívnu energiu vyžarujúca moderátorka Kvetka Horváthová,
v tanečnom rytme ich udržiavali známe hudobné stálice - skupiny Andan-
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5

6

te Band a Starmania. Večer patril zábave, priateľským rozhovorom a tancu.
A tiež maximálnemu a prirodzenému uvoľneniu sa prítomných od každodenných starostí, ktorým v tom dopomohla aj účinkujúca speváčka Jana
Kociánová a aj ňou odspievaná pieseň
Zahoď svoje starosti.
Ako sa zhodli všetci prítomní hostia, ples bol nadmieru úspešný. Nečudo.
Nielen že sa konal pod garanciou „šťastnej hviezdy“, ale bol aj určený ľuďom,

7

ktorých láska a pozitívny vzťah k striebornej hviezde aj spája. Vďaka tomu sa
viacerým hosťom plesu podarilo v tomto kultúrnom prostredí spoločensky zabaviť, a tiež nadviazať nové kontakty,
či upevniť tie trvajúce. A o to na plese
Mercedes-Benz išlo v prvom rade...
Pred tromi storočiami, v roku 1715
si Parížania vystrojili bal d´Opéra. Bol
to prvý, historicky doložený ples, na
ktorý mohol prísť každý. Bez ohľadu
na spoločenské postavenie. Odvtedy sa

popri okázalých plesoch vybratej spoločenskej smotánky vinie aj línia plesov
pre všetkých. Takých, ktorých účastníkov spájajú spoločné záujmy. A chcú
využiť možnosť pri spoločenskom tanci
za zvukov sprevádzajúcich hudobných
vystúpení zažiť i stretnutia, ku ktorým
by inak nedošlo. Takýto noblesný, nie
však zbytočne okázalý, bol tohtoročný ples s hviezdou. Veríme, že takým
bude začiatkom roku 2014 už jubilejný
- 10. Mercedes-Benz ples. Ó
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Atraktívny
ženevský
autosalón
83.

autosalónu vo švajčiarskej Ženeve dominovala expozícia

spoločnosti Daimler nielen svojím rozsahom, ale aj výnimočnosťou predstavených vozidiel a noviniek - vrátane premiérových A 45 AMG (na fotograﬁi),
CLA a E. Viacerí slovenskí návštevníci
sem opäť prileteli chartrovými letmi zabezpečenými spoločnosťou Motor-Car.
Medzi motoristickými hviezdami zaujala tiež najvýkonnejšia E 63 AMG S, ktorá sa začne dodávať v júni. Ó
Text a foto: Peter Kresánek

Nezničiteľné
mercedesy
vo ﬁlme
V

najnovšom, už piatom ﬁlme slávnej série Smrtonosná pasca,
účinkuje popri svetových hviezdach
ﬁlmového plátna, ako sú Bruce Willis,
Jai Courtney, Sebastian Koch či Yuliya Snigir aj štrnásť modelov vozi-

diel triedy G, Unimog, Sprinter a Zetros, ktoré pri zachraňovaní životov a
sveta zohrávajú kľúčovú úlohu. Ako
uviedol riaditeľ komunikácie osobných vozidiel značky s hviezdou Anders Sundt Jensen: „Od triedy C až

po Zetros je vozidlová ﬂotila z dielne Mercedes-Benz ako stvorená pre
tento akčný ﬁlm s pozoruhodnými
kaskadérskymi výkonmi v uliciach
Moskvy.“ Ó
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

Príjemné
a inšpirujúce
stretnutie
V

yše pol stovky účastníkov sa zišlo
na tohtoročnom stretnutí zástupcov spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
(MB SK) a Motor-Car s médiami. Generálny riaditeľ MBSK Ing. Andrej Glatz
prítomným a ich redakciám poďakoval
za profesionálnu prácu pri zverejňovaní objektívnych informácií. Spolu so
svojimi spolupracovníkmi potom v štý-

78

lovom prostredí vynovenej reštaurácie Tarpan v Bratislave na Májovej ulici besedoval s hosťami tiež o výsledkoch
roku 2012, zámeroch MBSK i hviezdnych motoristických novinkách, ktoré
prinesie rok 2013. Účastníci stretnutia
sa mohli ako prví na Slovensku zoznámiť aj s novým CLA. Ó
Text a foto: Peter Kresánek
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predstavujeme

Komplexná starostlivosť –
Servisná zmluva Excellent
Nároky kladené na majiteľov prepravných spoločností v čoraz väčšej miere
znižovať náklady, sú enormné predovšetkým dnes, keď majú veľký problém
vyjednať čo len o cent na kilometer vyššie prepravné ceny. Na druhej strane
nemôžu objektívne ovplyvniť rast nákladov, akými sú ceny pohonných hmôt,
mýtne poplatky či daňové a mzdové odvody. Text: Ondrej Gazda / Foto: DAIMLER AG

A

j preto je len logické, že
každý zodpovedný majiteľ prepravnej spoločnosti vyžaduje, aby mal
jeho dopravný prostriedok čo najvyššiu mieru záruky, istoty
a spoľahlivosti. Čiastočne to rieši predĺžená a nadštandardná záruka vozidla.
Komplexnejšie a hlavne ﬁnančne efektívnejšie riešenie pre majiteľa prepravnej
spoločnosti a vozového parku však predstavuje Servisná zmluva Excellent.
Servisnú zmluvu Excellent dokáže spoločnosť Mercedes-Benz Slova-

Doba platnosti

Priebeh km

Špeciﬁkácia vozidla

rokov

mesiacov

mesačne

ročne

za zmluvu

EUR/km

Mesačná platba

Actros 1844 LS 4x2 MP3

4

48

10 000

120 000

480 000

0.0259

259 EUR

kia pripraviť „na mieru“ a potreby každého zákazníka, pričom jej súčasťou je
aj záruka na celé vozidlo, bežný servis
predpísaný výrobcom vozidla a všetky ostatné opravy a výmeny dielov
- vrátane práce. Len Servisná zmluva Excellent umožní dopravcovi účelne a efektívne zaﬁxovať časť nákladov
spojených s podnikaním (náklady na

Cena (bez DPH)

servis vozidla) a venovať sa tak ďalším
aktivitám podmieňujúcim rast a rozvoj
jeho spoločnosti. Ó
Kontakt:
Ing. Ondrej Gazda
Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.,
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel.: 02 4929 4954
ondrej.gazda@daimler.com
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pozvánky

1
1 LÁSKA NIE JE LEN SLOVO
Udalosťou tejto divadelnej sezóny Slovenského národného divadla bude
bezpochyby očakávaná aprílová premiéra najdramatickejšieho baletu Romeo a Júlia na hudbu Sergeja Prokoﬁeva.
Nečudo - z tanečnej i výrazovej stránky ide o mimoriadne náročnú výzvu.
O to viac je potešiteľné, že sa riaditeľovi baletného súboru Jozefovi Dolinskému podarilo pre tento balet získať
talianskeho tanečného umelca a choreografa svetového formátu Massima
Moriconeho, ktorý do predstavenia
dokázal obsadiť aj dvoch hviezdnych
tanečníkov Taliana Alessandra Macariu a Albánku Anbetu Toromani. Massimo Moricone so svojou pôvodnou choreograﬁou (ktorá nebude
identická s tou súčasnou) Rómea
a Júlie pre anglický súbor Northern
Ballet Theatre získal v roku 1991
množstvo ocenení, akými boli napr.
Najlepšia tanečná produkcia roku,
Najlepší tanečníci roka, Cena Royal Philhramonic Music Award či nominácie na Cenu Laurence Oliviera.
O kvalitách choreografa a tanečného
umelca nesvedčí len to, že ako tanečník účinkoval v dielach popredných
tvorcov (Alvin Ailey, George Balanchine a ďalší), tancoval v produkcii
Franca Zefﬁrelliho La Traviata, vytvoril choreograﬁe do ﬁlmových ver-

80

zií Monteverdiho Orfea v réžii Clauda
Goretta aj do ﬁlmu Maura Bologniniho Gli Indifferenti (Ľahostajní) na námet románu Alberta Moraviu, ale aj
to, že spolupracuje s prestížnymi tanečnými spoločnosťami a divadlami,
pričom jeho poslednou aktivitou bola
premiéra baletu Don Juan na začiatku
aktuálnej divadelnej sezóny v Teatro
di San Carlo v Neapole.
Text: – iza – / Foto: Martin Machaj

2+3+4 SECESNÉ UMENIE
V MIRBACHOVOM PALÁCI
Galéria mesta Bratislavy od začiatku
marca (8. 3. 2013 - 2. 6. 2013) pripravila pre milovníkov kvalitného umenia v priestoroch Mirbachovho paláca
pozoruhodnú výstavu s názvom: Umelecké poklady. Secesia. Práve na nej
predstaví nielen dvoch najslávnejších
českých výtvarných umelcov - Alfonsa Muchu a Františka Kupku, ktorí
svoje najznámejšie a najoceňovanejšie diela vytvorili v Paríži, ale aj diela
Ladislava Mednyánszkeho, vizionárskeho košického rodáka Antona Jasuscha a milovníka Slovenska Martina Benku – ktorí reprezentujú svojimi
dielami rané obdobie tvorby pred rokom 1920, ktoré bolo ovplyvnené secesiou. Rozmerným plátnom Raj detí,
patriacim k najcennejším obrazom
moravského rodáka, ktorý žil dlhé obdobie života aj na Slovensku v zámoč-

2
ku neďaleko Ilavy, sa prezentuje Jozef
Úprka. Vrcholným obrazom secesnej
vystavovanej ﬁgurálnej maľby je triptych Jana Preislera Jar, ktorý autor
s veľkým úspechom predstavil roku
1900 v pražskom Mánese.
Táto pozoruhodná výstava výnimočných umelcov prináša vďaka autorovi
projektu a manažérovi výstavy, milovníkovi umenia a tenisu - Janovi Koukalovi do Bratislavy obrazy, kresby,
farebné litograﬁe a sochy, ktoré sa podarilo napriek veľkej obtiažnosti získať len pre účely tejto udalosti. A to
budúci rok je naplánované pokračovanie výstavy, na ktorej by mali byť
predstavené plagáty Gustava Klimta,
Toulouse-Lautreca a, samozrejme, Alfonsa Muchu…
Text: Peter Škorňa / Foto: GMB
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3
5 ŠOKUJÚCO EXPRESÍVNA
MALOMEŠTIAKOVA SVADBA
Slovinský režisér Diego de Brea o svojej tvorbe poznamenal, že expresívnosť
jeho divadelného jazyka vyjadruje tvorivý princíp, ktorým sa snaží ísť po hercovej prirodzenosti. Zároveň však priznal, že mnohí takýto jazyk obdivujú,
ale na druhej strane ho mnohí nenávidia a neznášajú. Nedávna premiéra
jednoaktovky Malomeštiakova svadba
ostala verná jeho zásadám, o čom svedčia aj odchody niektorých divákov zo
sály priamo počas predstavenia. Brea
sa totiž rozhodol vyliečiť slovenského
diváka priamočiaro – šokovou terapiou
a Bertolt Brecht mu v tom poskytol výbornú príležitosť. Jeho krivé zrkadlo,
nastavené rodinným vzťahom, karikatúram jednotlivých postáv, ich charakterovej prázdnote, sa prejavuje aj
vo forme expresívnych vyjadrovacích
prostriedkov v podaní hercov, akými

6
sú Dušan Jamrich, Richard Stanke,
Gabriela Dzuríková, Anna Javorková,
Petra Vajdová, Milan Ondrík, či Ivan
Vojtek. Aj vďaka netradičnému pochopeniu Brechta si inscenácia nájde
svojho diváka predovšetkým u mladej
a strednej generácie a ľudí ochotných
prijať netradičný režisérsky rukopis.

6 ODCUDZENOSŤ A ŽIVOT
UPROSTRED VEĽKOMESTA
Snahy, sny, beznádej, prázdno, opustenosť a túžby ľudí majúcich svoj domov – či skôr „domovinu“ kdesi ďaleko, len nie tam, kde práve sú a žijú. To
je nosná konštrukcia hry poľského dramatika Janusza Glowackého Antigona
v New Yorku, ktorú v rámci tohtoročných premiér uviedla Činohra SND.
Je to hra o snoch a túžbach, o vernosti predstavám, o láske a tiež tom, čo sa
stane, ak odíde základná vôľa a motivácia žiť, ak systém nepodporí človeka

a jeho individualitu či inteligenciu, ak
sila prekonať prekážky zvíťazí len na
veľmi krátky okamih. Namiesto antických Théb je to New York a jeho mravenisko, namiesto dcéry thébskeho kráľa Oidipa Antigony je to Portoričanka
Anita (v podaní Táne Pauhofovej).
K tomu ruský maliar – Saša (Branislav
Bystriansky), Poliak Blška (Robo Roth)
– toto panoptikum charakterovo úplne
odlišných bezdomovcov, obývajúcich
jeden z parkov veľkomesta, pod pozorným dohľadom policajta (Alexander
Bárta) a jedna putujúca mŕtvola. Spolu
vytvárajú metaforické vykreslenie sveta stratených duší, ktoré však chcú žiť
nový život. Antigona v New Yorku je
humorno-trpkastým, v konečnom výsledku tragikomickým zobrazením sveta, kde platia vlastné pravidlá a aj cena
za slobodu je vyššia.
Text: Peter Škorňa / Foto: Martin
Geišberg, Ctibor Bachratý
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz
MOTOR1CAR Žilina, a.s.
Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina
Tel.: 0906 142 100, Fax: 0906 142 149
info.zilina@motor-car.sk
GPS: S49.203909° V18.770324°




PharmDr. Anna Dlhopolcová 1 ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5325 014, Fax: 045 / 5323 117
adia@adia.sk
GPS: S48.584503° V19.09544°




Motor1Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad
Tel.: 052 / 7896 342
Fax: 052 / 7721 630
motor-car-poprad@motor-car-poprad.sk
GPS: S49.057958° V20.274314°


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






Motor1Car Trenín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 01 Trenín - Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888, Fax: 032 / 6538 802
info.mctn@motor-car.sk






Motor1Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4711 311, Fax: 048 / 4711 334
k.filipova@motor-car.sk
GPS: S48.702886° V19.135566°









Mercedes1Benz Slovakia s. r. o.
Distribútor Mercedes-Benz, smart,
Setra, Fuso
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, Fax: 02 / 4929 4929
E-mail: info@mercedes-benz.sk
Motor1Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 49 294 555, 02 / 49 294 111
Fax: 02 / 49 294 929
info.mb.tuhovska@motor-car.sk
GPS: S48.190152° V17.192187°







Motor1Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399, fax: 02 / 4929 4394
info.lamac@motor-car.sk
GPS: S48.202281° V17.043175°


Motor1Car Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111, fax: 02 / 6829 4294
info.panonska@motor-car.sk
GPS: S48.10622° V17.096164°






Motor1Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel./Fax: 037 / 65 15 217
motorcar@motorcar.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°






Motor1Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7732 833, fax: 051 / 7721 887
presov@motor-car.sk
GPS: S48.960053° V21.256866°







Motor1Car Nové Zámky, s.r.o.
Komáranská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel./Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor-car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°








MOTOR1CAR Košice, s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 7982 101, fax: 055 / 6336 230
kosice@motor-car.sk
GPS: S48.743983° V21.269038°

Motor1Car Trnava, s.r.o.
Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava
Tel.: 033 / 5987 999, fax: 033 / 5987 920
mctt@motor-car.sk
GPS: S48.36074° V17.602887°










LEGENDA:
- Osobné vozidlá
úžitkové vozidlá

- ahké

- Nákladné vozidlá

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

vozidiel  - Lakovanie  - Servis

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

BCI1S&T, s.r.o. Bytianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900, E-mail: rapan.lubomir@bci-st.sk

Autosalón Krška, s.r.o. Trenianska cesta 1791/66 A, 957 01 Bánovce nad
Bebravou 1, Tel.: 038 / 7600 011, Fax: 038 / 7600 010, E-mail: info@mercedesbn.sk

UND 1 03 akciová spolonos Košice Rastislavova 106, 042 04 Košice,
Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251, E-mail: undservice@zoznam.sk

HUDOS Service s.r.o. Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov,
Tel.: 054 / 4860 046, Fax: 054 / 4860 086, E-mail: service@hudos.sk

INTRO.CO s.r.o. Servis OA a TRAPO, Kopianska 35, 908 51 Holí
Tel.: 034 / 624 3407, Fax: 034 / 668 4009, E-mail: introco@introco.sk

HVIEZDY CIEST 01/2013

20. 3. 2013 16:32:19

V tej najlepšej forme

Značka Daimler AG

Nová trieda E

www.mercedes-benz.sk

Kombinovaná spotreba paliva: 10,2 - 4,1 l/100 km; Emisie CO₂: 239 - 107 g/km.
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